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 2016 فرباير احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة اخلمسةفهرست اجللسات 
 

 

 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 04فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 منية والجدولة الز كلمة افتتاحية •

 االحاطة علما  •

 

 01 - 04 

05 – 08 

09 - 10 

 

1 
بها يف اطار   القيام  تم  التي  املجلس يف شأن االعمال  لرئيس  التقرير االخباري  الجماعي عىل  املجلس  اطالع 

 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  106املخولة اليه طبقا للمادة   الصالحيات

 
 المجلس  تم إطالع

 
11 – 16 

مراكش  2 بمدينة  الصحي  القطاع  لوضعية  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ومناقشة  اطالع 

 )الوضعية الراهنة واالفاق املستقبلية( 

 
 تم إطالع المجلس 

 
17 – 80 

باالنهيار  8 املهدد  السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 (. 2017-2016العتيقة     )الشطر الثالث  باملدينة

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 
81 – 105 

الدراسة واملوافقة عىل اتفاقية اطار للرشاكة بني وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و والية جهة   7

امل  املستوى  الطرقية عىل  النهوض بالسالمة  اجل  ملدينة  مراكش اسفي وجماعة مراكش من  حيل 

 مراكش.                

 
 الموافقة 

 

 
106 –  120 

 

3 
التجهيز احاطة املجلس علما  بتقارير   ممثيل املجلس الجماعي بحضرية املجلس االداري لرشكة 

 والتنمية ملدينة مراكش "افلمار".

 
 تم إحاطة المجلس 

 
121 –  123 

 

4 
اتخ يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  لرئيس  إلبرام التفويض  املبدئية   املسطرية  االجراءات  اذ 

االجتماعي  اتفاقيات   الطابع  ذات  والجمعيات  الحكومية  واملنظمات غري  املؤسسات  الرشاكة مع 

 يها. االتفاقيات عىل املجلس الجماعي للبث فيف انتظار عرض  اعمال التعاونواالنساني وجميع انواع 

 
 الموافقة 

 

 
124 –  125 

 

5 
االنت طلب  يف  امل البث  اللجنة  اىل  عضو ساب  به  تقدم  والربمجة  املالية  والشؤون  بامليزانية  كلفة 

 املجلس السيد محمد باقة.

  الموافقة 
126 –  128 

 

6 
مان   12تعيني ممثلني يف حظرية اللجان املحلية الدائمة لنظاام املسااعدة الطبياة وفقاا للماادة  

ايض بتطبياق مقتضايات الكتااب القا 2008شاتنرب   29الصادر بتاريخ    2.08.177املرسوم رقم  

 املتعلق بنظام املساعدة الطبية كم وقع تغيريه وتتميمه.         65.00الثالث من القانون رقم 

 
 الموافقة 

 
129 –  163 
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 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 11بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 لنقطة ا

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 –  06   
 

9 
املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  من  كل  تدخل  لربامج  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ومناقشة  اطالع 

 ماعة مراكش. والكهرباء واملكتب الوطني للكهرباء برتاب نفوذ ج

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

07 

  2015العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة  10

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

17/02/2016 

 

07   

عاملوا 11 املادة  فقة  ملقتضيات  طبقا  الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  الخامس  محمد  شارع  تعيني  من    81ىل 

 املتعلق بالتعمري.  12.90القانون 

 16 – 08 الموافقة 

مع  12 عقارية  معاوضة  موضوع  ليكون  الخاص  الجماعي  امللك  اىل  العام  الجماعي  امللك  من  ممر  استخراج 

 الخاص يتعلق االمر ب: املديرية الجهوية مللك الدولة 

عدد   ▪ التحفيظ  مطلب  موضوع  الكتبية  بمنطقة  املتواجد  ملك  21525املمر  يف  املجلس  /م 

 مرت مربع بمقاطعة املدينة.  1758الجماعي ملراكش ذات مساحة 

/م يف ملك الدولة 9393قطعة ارضية مع بناية بمنطقة قبور الشهداء تعود للصك العقاري عدد   ▪

 مرت مربع بمقاطعة املدينة. 1591الخاص ذات مساحة 

 
 
 

 الموافقة 

 

 

17 – 27   

 

13 
 

 التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة املستفيدين منه. تدارس امكانية تفويت املحالت 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

28 – 48 

 

14 
 

بالسوق املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  عملية  يف  من   البث  املستفيدين  لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي 

 اإليجارية.يل  مع البث يف القيمة عملية الرتح

 

تم تأجيل البث  في  
النقطة إلى الدورة  

 الموالية. 

 

49 – 63   

 

15 
مرت مربع   2419تابعة لجماعة مراكش مساحتها  البث يف عملية ايجار قطعة ارضية عارية غري محفظة  

تراب مقالفائدة رشكة "سوبراتو  بنفوذ  القطار  امام محطة  الثاني  الحسن  بشارع  الكائنة  طعة جليز  ر" 

 قصد تهيئتها وتخصيصها كموقف للسيارات حافالت النقل العمومي. 

تم تأجيل البث  في  
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

64 – 75 

 

16 
ساااحتها    T.867/Mإعادة تخصيص بقعة ارضية عارية تنتمي للصك العقاااري عاادد   ساانتيار   99  ار  36م

 اجدة بتجزئة الشفا بمقاطعة جليز  لبناء مسجد.متو 

 
 الموافقة 

 

76 – 80 

 87 - 81 الموافقة  اعادة تخصيص بقعة ارضية لبناء مسجد بتجزئة رياض القرص ازيل الجنوبي. 17

 

18 

ضااوء تعديل القرار التنظيمي املتعلق باالستغالل املؤقت للملك العمااومي الجماااعي ملدينااة مااراكش عااىل  

 اسفي. مالحظات السيد وايل جهة مراكش 

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                     

 
 الموافقة 

 
88  - 127 

ساايد تعديل القرار التنظيمي املتعلق باستغالل امللك العام الجماعي لغرض االشها 19 ر عىل ضوء مالحظااات ال

 وايل جهة مراكش اسفي. 

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                   

  الموافقة 
128 - 154 
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 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير لشهر  من ادلورة العادية   2016/ 02/ 17بتارخي    الثالثة فهرست حمرض اجللسة  

 
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

9 
لتوزيع  املستقلة  الوكالة  تدخل كل من  ملدينة مراكش لربامج  الجماعي  املجلس  اطالع ومناقشة 

 الوطني للكهرباء برتاب نفوذ جماعة مراكش.املكتب املاء والكهرباء و 

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 71 

السنة   10 برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي  املجلس  اطالع 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
72 
  

 94 – 73 الموافقة  تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة املستفيدين منه.  13

 
20 

الدراسة واملوافقة عىل اتفاقية إطار من اجل وضع جماعة مراكش رهن إشارة الوكالة املستقلة 

املاء والكهرباء بمراكش قطعة أرضية إلنجاز وح الناتج عن  لتوزيع  للتجفيف الشميس للحمأ  دة 

 معالجة املياه العادمة ملدينة مراكش.  
 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                         

 
 

 الموافقة 

 
 

95 – 115   

 

21 
اتفاقية خاصة ب الحايل ملدينة مراكش وذلالدراسة واملوافقة عىل  ك بإنشاء محطة تأهيل املطرح 

 الكهربائية من الغازات املنبعثة من النفايات.لتوليد الطاقة 

 
 الموافقة 

 
116 –  130 

 

22 
النفايات   وتثمني  فرز  مركز  إنجاز  تمويل  يف  باملساهمة  خاصة  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 املنزلية واملماثلة لها بمراكش.

 
 ة الموافق

 
131 –  145   

 

23 
رقم   ملحق  واملوافقة   املنزلية  لعقد    1الدراسة  النفايات  تثمني  و  طمر  ملركز  املفوض  التدبري 

 واملماثلة لها بمدينة مراكش وملركز الفرز و التحويل. 

  الموافقة 
146 –  161 

 

24 
رقم   ملحق  عىل  واملوافقة  النفاي  2الدراسة  وتثمني  طمر  ملركز  املفوض  التدبري  املنزلية  لعقد  ات 

 و التحويل. واملماثلة لها بمدينة مراكش و ملركز الفرز 

 
 الموافقة 

 
162 –  174 

باالنهيار  8 املهدد  السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة 

 (.  2017-2016باملدينة العتيقة     )الشطر الثالث 

  الموافقة 
175 - 196 

 

25 
 

 الت الخاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل االموات املسلمني. اش التحمتعديل كن
تم تأجيل البث  في  

 النقطة  

 

197  -  207 

26 
 

 تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل املرىض والجرحى. 
تم تأجيل البث  في  

 النقطة  

 

208 - 209 

27  

 يتعلق باإلنارة العمومية. املوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي جماعي 

تم تأجيل البث  في  
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
210 

28  

 البث يف طريقة تدبري  مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث رشكة  التنمية املحلية. 
تم تأجيل البث  في  

 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
210 
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   جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 18بتارخي    الرابعة فهرست حمرض اجللسة  

 
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الرابعة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
05 
 

 

29 
خد ذات  حافالت  طريق  عن  الحرضي  النقل  مرشوع  ومآل  سري  وضعية  عىل  املجلس  مة  اطالع 

 . BHNSعالية  

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 07 

 

32 
 

 الدراسة واملوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش.
 

 الموافقة 
 

08 - 27 

للمدن   30 اتفاقية تتعلق بخلق شبكة  تراثا ماديا عامليا من الدراسة واملوافقة عىل  املصنفة  املغربية 

 افة والعلوم.طرف منظمة االمم املتحدة للرتبية والثق

 42 – 28 الموافقة 

31 
 

 الدراسة واملوافقة عىل ميثاق املدن السياحية باملغرب. 
 

 الموافقة 
 

43 – 59   
 

33 
 

الجماعي ملراكش ووالية جهة مراكش  الدراسة واملوافقة عىل تجديد اتفاقية الرشاكة بني املجلس  

 جامع الفنا كمتحف. أسفي ووايل بنك املغرب حول استغالل بناية بنك املغرب بساحة

 
 الموافقة 

 
60 – 69 

 
 

34 
جامع   بساحة  والالمادي  الشفوي  الرتاث  مركز  بتدبري  الخاص  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 

 مالحظات السيد وزير الداخلية.الفنا )بنك املغرب سابقا( عىل ضوء 
 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                         

 
 الموافقة 

 
 

70 – 76   

 

35 
ضوء   عىل  الكتبية  ديوان  بتدبري  الخاص  التحمالت  كناش  يف  النظر  وزير  اعادة  السيد  مالحظات 

         .الداخلية

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                                        

 
 

 الموافقة 

 
 

77 – 80 

 

27 
 

 باإلنارة العمومية.املوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق 
 

 الموافقة 
 

81 – 88 

 93 - 89 الموافقة  ملحلية.البث يف طريقة تدبري  مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث رشكة  التنمية ا 28

 

36 
 2015تصحيح مقرر املجلس الجماعي ملدينة مراكش املتخذ خالل الدورة العادياة لشاهر ابريال  

احداث مرفق موقف السايارات مبناي عاىل طبقاات فاوق القطعاة القايض باملوافقة عىل  قرار  

ب نفاود مقاطعاة /م متواجد بعرصاة املعااش بارتا7561االرضية املنتمية للرسم العقاري عدد 

 مرت مربع. 5094مراكش املدينة بمساحة اجمالية  ب 

 
 

 الموافقة 

 
 

94  - 100 

 
37 

للسيارات مبني عىل طبقات بعرصة املعاش بملتقاى تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث موقف 

شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعة املدينة ونزع امللكية والتخيل عان القطعتاني 

 ضيتني الالزمتني لذلك والحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة.االر 

 
 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

 
38 

املحاادد لنساب  19/05/2008بتااريخ  6مقتضيات القرار الجبائي املحايل عادد  تعديل وتحيني

نية جماعة مراكش كما وأسعار الرضائب والرساوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزا

 تم تعديله وتتميمه.   

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

29/02/2016. 

 
 
109 

 
10 

املجلس   السنة  اطالع  برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

تم تأجيل البث في 
 إلى جلسة   النقطة

29/02/2016 

 
 
109 

 
 

 .2016قرار تمديد الدورة العادية لشهر فرباير 

تم تحديد تاريخ  
التمديد في 

29/02/2016 

 
110 - 111 
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 جمللس جامعة مراكش   2016 فرباير من ادلورة العادية لشهر   2016/ 02/ 29بتارخي   اخلامسة فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  متخــذ ل ا موضــوع النقطــة

 : الخامسة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

10 
السنة  اطالع   برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  حرص  بيان  عىل  الجماعي  املجلس 

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 
 الموافقة 

 
06 - 45 

 
38 
 

و  متعديل  عدد  تحيني  املحيل  الجبائي  القرار  لنسب   19/05/2008بتاريخ    6قتضيات  املحادد 

وأسعار الرضائب والرساوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما 

 تم تعديله وتتميمه.    

 
 

 الموافقة 
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 93 – 91 تالوة البرقية السادس نرصه الله  الجاللة امللك محمدالربقية املرفوعة إىل مقام حرضة صاحب  
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  2016فبراير  الدورة العادية لشهر                      مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                             

 2016 حمضر الدورة العادية لشهر فرباير

 17/02/2016الثالثة بتاريخ اجللسـة 

 

لل    التبعا  فبراير  جدولة  لشهر  العادية  للدورة  المسطرة  واصل  2016زمنية  لمدينة  ،  الجماعي  المجلس 

بجلسة   اشغال  االربعاءعقدها    ثالثة مراكش  العاشرة    2016  فبراير  17  يوم  الساعة    دقيقة صباحا   وخمسونعلى 

رئيس    بلقائدعربي  بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد ال

ممثال للسيد عبد الرحيم االدريسي رئيس منطقة الحي الشتوي    المجلس الجماعي لمدينة مراكش وبمحضر السيد

 بالنيابة.  ماعات المحلية بالوالية قسم الج رئيسالوالي عامل عمالة مراكش والسيد المذكور موطاعي 

 : الســادةجماعة مراكش بصفة استشارية  من اطـرحضـر  -

 العام للمصالح المدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   عبد االله روحني 

 المهندس رئيس القسم التقني  :   ي الطيب سنينح

 س مصلحة شركات التنمية المحلية رئي :    محمد ارفا

 رئيسة مصلحة العالقات مع الوكاالت :   خديجة العبيدي

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 سم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية رئيس ق :   الحسين الزواق

 رئيس قسم اعمال اللجـــن  :   سعيد الكرس

 لموارد البشرية قسم ا  رئيس :   محمد بنيطو 

 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة :   محمد الشرقاوي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري

 بالنيابة  انعاش الشغلرئيس قسم التنمية االقتصادية و :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 ة تنظيم اعمال اللجن رئيس مصلح :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 

 

 :استشارية السادة الخارجية بصفةشارك من المصالح  -

 

 المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش   :   رشيد بنشخي 

 راكش عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لم  :                  عادل الداودي

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش   :  صالح الدين المنتصر 

 يع الماء والكهرباء لمراكش عن الوكالة المستقلة لتوز  :   ادريس قنداح 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش   :   احسين ادنون 

 الماء والكهرباء لمراكش عن الوكالة المستقلة لتوزيع   :   سناء دنيا 
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 اعضو 86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  اعضو  86 :    المزاوليـن مهامهــم عـدد االعضـاء   -

61 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقايد 1
 لس مجاعة مراكشول لرئيس جمالنائب اال يونس بن سليمان 2

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش املتصدقأمحد  4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خذجية الفضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش د الرزاق جبوربع 7

 جملس مجاعة مراكشالنائبة الثامنة لرئيس  أمال ميصرة 8

 النائبة التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 10

 لس اجلماعياتب اجملنائب ك موالي احفيظ قضاوي العباسي 11
 

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 12

 "          "       "    عبد اجمليد ايت القاضي 13

 "          "          " توفيق بلوجور 14

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 15

 "          "          " عادل املتصدق 16

 "          "          " عبد اهلادي فاري 17

 "          "          " حممد زراف 18

 "          "      "     عبد االله الغلف 19

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 20
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 21

 "          "          " امحد حمفوظ 22

 "          "          "" عبد اهللعدنان بن  23

 "          "          " سفيان بنخاليت 24

 "          "          " الصمد العمرانيعبد  25

 "          "          " خليل بوحلسن 26

 "          "          " حممد ايت بويدو 27

 "          "          " محيد خورزك 28
 "          "          " بال حممد بن 29
 "          "          " أمحد عبيلة 30
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 "          "          " الفتاح رزكيعبد  31
 "          "          " حسن بباوي 32
 "          "          " إشراق البويسفي 33
 "          "          " حممد لكبار 34
"          "          " السعيد ايت احملجوب 35  

 "          "          " عبد اجمليد بناني 36
 "          "          " رشيد التمادلي 37
 "          "          " حممد بنلعروسي 38
 "          "          " حممد باقة 39
 "          "          " املصطفى الوجداني 40
 "          "          " عبد الصمد العكاري 41

 "          "          " ابراهيم بوحنش 42
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 43
 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 44
 "          "          " جنيب رفوش 45
 "          "          " احلسني نوار 46
 "          "          " زاهربن اليوسف  47
"        "          "   عبد الصمد اهلنيدي 48  

 "          "          " ثورية بوعباد 49
 "          "          " موالي البشري طوبا 50
 "          "          " عبد الغين دريوش 51
 "          "          " خليفة الشحيمي 52
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 53
"          "       "    عبد اهلادي تلماضي 54  

 "          "          " حفيظة جمدار 55
 "          "          " امساعيل امغاري 56
 "          "          " حممد ايت الزاوي 57
"   "          "        عبد الكريم ملشوم 58  

 "          "          " حليمة باحممد 59
 "          "          " بوسعيدعبد العزيز  60
 "          "          " فاطمة ملكهون 61
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   عضوان 02 :     عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -

 
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1

يعضو اجمللس اجلماع سعيدة ساللة 2  
 

 عضـوا    23 :         عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -

 
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 1

 

 "          "          " عبد اهلل األمكاري 2

 "          "          " عبد الرمحان وافا 3
 "          "          " حياة املشفوع 4

 "          "          " يد الدمناتعبد اجملي 5
"          "      "     مريم خاي 6  

 "          "          " زكية ملريين 7

 "          "          " عبد العزيز مروان 8

 "          "          " حبيبة الكرشال 9

 "          "          " عبد العزيز البنني 10

"          "          " حممد احلر 11  

 "          "          " املنصوريفاطمة الزهراء  12

 "          "          " محيد الشهواني 13

 "          "          " املصطفى الشهواني 14

 "          "          " حممد االدريسي 15

 "          "          " عفيفة الزجناري 16

 "          "          " نسعودليل بعبد اجل 17

 "          "          " حممد نكيل 18

 "          "          " حسن اهلواري 19

 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 20

 "          "          " حممد بوغربال 21

 "          "          " أمحاد أطرحي 22
 "          "          " يجويدة العويد 23

 

 ال أحــد   :  األعضـاء الشاغـرة مناصبهــمعــدد  
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 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

 بسم هللا الرحمان الرحيم

 المحترم   المحلية السيد ممثل السلطة

 السيدات األعضاء المحترمين السادة و

 الجماعية السيدات أطر االدرةالسادة و

 ثلي وسائل االعالمممالسادة 

 الحضور الكريمأيها 

أشغال لشهردورتنا    نستأنف  جلستها  2016فبراير    العادية  الوالثالثة    في  لدراسة  او   نقطذلك  المؤجلة  سواء 

 هي على الشكل اآلتي :جدول أعمالها و الجلسة منالمدرجة في هذه 

 
20 

21 

22 

23 1

 

24 
2

25 

26 

27 

28 
 

المتعلقة    9هي النقطة رقم    في جلستنا هاته  على ان من النقط المؤجلة المقرر عرضها لمداوالت المجلس الجماعي   

الوك من  كل  تدخل  لبرامج  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  ومناقشة  والكهرباء  باطالع  الماء  لتوزيع  المستقلة  الة 

   مراكش. والمكتب الوطني للكهرباء بتراب نفوذ جماعة

وق الجماعي ازيكي  المتعلقة  بتدارس امكانية تفويت المحالت التجارية الكائنة بالس  13وكذا النقطة رقم  

 . لفائدة المستفيدين منه على ضوء ما قررته اللجنة المختصة ف الموضوع

 . 2016/  02/  18من جدول االعمال سيتم ارجاءهما الى جلسة يوم الغذ   10و  8قطتين على ان الن

الى علمكم  وطبقا لمقتض   انهي  اريد ان  تداولها،  المقرر  النقط  الداخلي ان   وقبل ان نشرع بحول هللا في  النظام  يات 

 ي عضو المجلس الجماعي:  رئاسة المجلس الجماعي قد توصلت بإرساليتين من لدن السيد عبد المجيد بنان

 في شان تقديم استقالته من فريق الوحدة لظروف شخصية.  2016فبراير  08بتاريخ  3814االولى تحت رقم    

 تحاقه بفريق الحكامة.بنفس التاريخ في شأن ال 3815والثانية تحت رقم   
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201617022016

والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة  الوكالة  من  كل  تدخل  لبرامج  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  ومناقشة  اطالع 

 نفوذ جماعة مراكش واملكتب الوطني للكهرباء بتراب  

 

 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

المدي السيد  أن أشكر  أريد  البداية  المستفي  الوكالة  العام ل "  الكهرباء " ور  الماء و  لتوزيع  كذا  قلة 

واز الجلسة، فحضورهم  الوكالة على حضورهم أشغال هذا  ممثلي هذه  السيدات  و  لها السادة  مهامهم  ن ألن 

 . عالقة بالجماعة

ال اللجنة  ابراهيم بوحنش رئيس  الكلمة للسيد  للوكالة،  العام  المدير  الكلمة للسيد  مكلفة  قبل ان اعطي 

 بالمرافق العمومية والخدمات لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة حول هذه النقطة .

 

 والخدماترئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية  السيد ابراهيم بوحنش 
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 9النقطة رقم:                           مراكشلالمجلس الجماعي 

 ة المكلفـةتقريــر اجتمـاع اللجن 
 بالمرافق العمومية والخدمات 

 
بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عدد  2016جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء   ،708  

جنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات على مدى كة في اشغال اللللحضور والمشار  01/2016/ 18بتاريخ  

واالثنين    ،يومين الجمعة  2016يناير    25و    22الجمعة  يوم  اجتماعاتها  اولى  المذكورة  اللجنة  عقدت   ،

البلدي بشارع محمد الخ  22/01/2016 بالقصر  الكبرى  بقاعة االجتماعات  امس  على الساعة العاشرة صباحا 

 رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها ومنها: د ابراهيم بوحنشبرئاسة السي

التيمدارسة   الكبرى  ان    المحاور  المقرر  السيدمن  مع  الجماعي  المجلس  بشأنها  المدير  يتداول  ين 

في    ش  للكهرباء بمراك  العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش والمدير العام للمكتب الوطني 

   اطار التحضير للنقطة االتية:

اطالع ومناقشة المجلس الجماعي لمدينة مراكش لبرامج تدخل كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  

 . والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء بتراب نفوذ جماعة مراكش 

 :  حضر من أعضاء اللجنة السادة -

 

محمد    شير طوبا، حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي،خديجة فضي، امال ميصرة ، عادل المتصدق، ي الب

 ايت الزاوي.  
 

 : شارك من أعضاء المجلس الجماعي السادة -

عبد   المغراوي،  الحفيظ  عبد  ي  عال،  بن  الهادي  عبد  الشحيمي،  خليفة  البردعي،  عواطف  المتصدق،  احمد 

 الصمد العكاري.
 

 كما شارك من اطر الجماعة السادة :   -

 عالقة مع الوكاالت  رئيسة مصلحة ال  :   خديجة عبيدي 

 :  رئيس مصلحة االنارة العمومية والتشوير الطرقي  عبد الصمد النجماوي

 :  رئيس قسم اللجن الدائمة    سعيد الكرس 

 :  رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية   محمد ارفا 

 سم أعمال المجلس :  عن ق  بوزيتي رشيد 
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وفي   الموضوع،  هذا  اعمال    حضير الت  إطار بخصوص  جدول  في  المدرجة  الدراسة  موضوع  للنقطة 

عام من    إطار، وتنظيما لمسطرة التداول، اتفق السادة االعضاء على وضع  2016الدورة العادية لشهر فبراير  

لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء  برامج تدخل كل من الوكالة المستقلة  خالله ستتم مناقشة  

 جاءت محاوره كاالتي:  البرامج ومعالجة مجموعة من االشكاالت خالل تقديم من  ماعة مراكش بتراب نفوذ ج 

برنامج   ▪ لكلاالطالع على  استعدادا    االستثمار  البيئية  البرامج  في  المساهمة  وكيفية  المؤسستين  من 

 . cop 22للمؤتمر العالمي للبيئة 

وكذا تردي    بالطرق جهةبها وتلحق ضررا  ايجاد حلول للمشاكل الناتجة عن االشغال التي يتم القيام   ▪

الصحي   الصرف  قنوات  تنظيف  المرتفع،  التيار  المناطق،  بعض  في  الكهربائية  االحبال  وضعية 

 وتطهيرها. 

قط بدون اشعار المصالح  تدخل مصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مجموعة من الن ▪

 الجماعية المختصة. 

 ررة للمصالح الجماعية. بط رغم المراسالت المتكالتأخر في فسخ عقود الر ▪

الشفافية   ▪ لمبدأ  احقاقا  للعدادات  المزدوجة  بالقراءة  الجماعة  مقترح  بخصوص  للتوافق  ايجاد صيغة 

 والوضوح. 

ير الواضحة على مستوى العدادات الجلوس على طاولة الحوار للتداول بخصوص بعض التسريبات غ ▪

 الرئيسية. 

قد ح اللجنة  تكون  المحاور على سبوبذلك  هذه  وتوسيع  ددت  فتح  انتظار  في  االستئناس  يل 

 النقاش على مستوى المجلس الجماعي. 

 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر    

 

 رئيس اللجنة              
 ابراهيم بوحنش  

 

 

 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

10 
 

 

 رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد 

قديم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء " لت  أعطي الكلمة للسيد رشيد بنشيخي المدير العام ل"

 .  العرض في الموضوع وتقديمالنقطة المزيد من التوضيح حول هذه 

 

  لتوزيع الماء والكهرباءالمدير العام للوكالة المستقلة   السيد رشيد بنشيخي

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 و الصالة و السالم على أشرف المرسلين  

 ة المحترم السيد العمد

 السيد الباشا المحترم

 السادة أعضاء المجلس الجماعي الموقر المحترمين  

ن النقط نحضر مجلسكم الموقر بطلب من رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش الطالعكم على مجموعة م

 التالي:وهي على الشكل 

 ".  22كوب  العالمي لتغيير المناخ "تمر للمؤكيفية المساهمة في البرامج البيئية استعدادا برنامج االستثمار و  -1

 بالطرق. ضررا  وتلحقايجاد حلول للمشاكل الناتجة عن األشغال التي يتم القيام بها  -2

 المناطق.تردي بعض األحبال الكهربائية في بعض   -3

 .وتطهيرهاتنظيف قنوات الصرف الصحي   -4

 المختصة. صالح الجماعية تدخل الوكالة المستقلة في مجموعة من النقط بدون اشعار الم   -5

 .اسالت المتكررة للمصالح الجماعيةالتأخر في فسخ عقود الربط رغم المر -6

م -7 بخصوص  للتوافق  صيغة  للعدادات  ايجاد  المزدوجة  بالقراءة  المتعلق  الجماعة  الشفافية قترح  لمبدأ  احقاقا 

 الوضوح. و

 الرئيسية. لعدادات بخصوص بعض التسريبات الغير الواضحة على مستوى ا والتداولالحوار  -8

 

النقط وأنتم كل من لهم عالقة بهذه  و  المديرينولذلك ارتأيت أن أحضر هذا االجتماع بمعية رؤساء األقسام  

النقط التي يمكن عرضها ثم بعد ذلك يفتح    وجميععليه سيكون هناك عرض حول برامج  تعرفونهم جميعا، و

 مراكش. المجلس الجماعي لمدينة  اطن والت التي لها عالقة مع الموباب الحوار لجميع التساؤ

 

 عرضه. الداودي لتقديم أعطي الكلمة للسيد عادل  ،سمحتم سيدي العمدة إذا

 

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن  الوكالة  السيد عادل الداودي
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 رئيس المجلس الجماعي سيد محمد العربي بلقائد لا

 

  2016أشكر السيد عادل الداودي على هذا العرض العام حول المشاريع المبرمجة بالخصوص في سنة  

 المناخ. تطرق العرض الى طبيعة مهمة الوكالة في االستحقاق القادم المرتبط بمؤتمر  اكم

 

 النقطة.باب المناقشة مفتوح حول هذه 
 

  عضو المجلس الجماعي ة الشحيميخليف السيد

 

ماان   والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  نظرا  الوكالة  للمواطن  بالنسبة  مزعجا  هما  تشكل  زالت 

نحن نسعى دائما ألن تكون هذه العالقة عالقة شراكة بحيث الوكالة  ها وجراء  من  للمشاكل التي يتخبط فيها 

 مقابلها. يؤدي  والمواطنتقدم خدمات 

التابعة    اكهن  " بنشكرة  "جنان  بمنطقة   م مشكل  مجموعة  تتواجد  حيث  المدينة  مقاطعة  ن  لمجلس 

، يعرف بدوره حفرا كبيرة للكهرباء   المنطقة الى منطقة " بودشيش " الذي  الحفر لقنوات الماء تمتد من هذه 

وهذهال األزبال  فيها  وترمى  واسعة  أصبحت  الحفر  هذه  أن  "ت  مشكل  طريق  الى  تمتد  "  الحفر  خزريت 

تربط  و الطريق  هذه  فان  التأهيلية بالمناسبة  الثانوية  و   بين   " كراوة  دوار   " و  الخامس  الوضع  محمد  هذا 

هناك شركة هي التي تقوم  د اآلن ما تزال هذه الحفر موجودة، ولحاناة المواطنين والمأساوي يتسبب في مع

 بتغطية هذه الحفر لكن الوكالة المستقلة ال تقوم بالمتابعة . 
 

  عضو المجلس الجماعي عبد الغني دريوش 

 

نعتبر أنفسنا منهم  الكهرباء " و البداية أرحب بالسادة ممثلي " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و  في 

 هم منا. و

يمكن   البسيطة  األمور  بعض  أن  أساس  على  المالحظات  من  مجموعة  لدي  النقطة  هذه  بخصوص 

بزيارات    وسنقوموحة  المدير فان أبواب الوكالة هي مفت   ل السيدقا  كما أو  لجينات صغيرة    إطاري  مناقشتها ف 

 لحلها.

باألتربة يتعلق  األشغال  فيما  من  مجموعة  الوكالة  لها  تفوض  مقاوالت  هناك  فان  بالذكر    وأخص ، 

الصفاء " مؤسسة »، فهناك مقاولتين قامتا باألشغال ووضعت األتربة بجنبات  مقاطعة سيدي يوسف بن علي

وضعها   يل بدل  بما  تقم  لم  والسلطة  المناسب  المكان  أن   ولمزم  في  علما  المكان  بهذا  األتربة  رمي  توقف 

هذا   في  شكايات  قدموا  المستقلة    اإلطار المواطنين  "الوكلة  و  الالزمة    بالمراقبة  يقم  لم  المجلس  أن  كما 

 الالزمة. ة  " التي فوضت األشغال الى هذه الشركات لم تقم بالمتابع والكهرباء لتوزيع الماء 

اآلن بسبعة عشرة درهما وأطالب بإرجاع الثمن   وأصبحتان المصابيح االقتصادية كان ثمنا هو ثمانية دراهم 

   عليه. الى ما كان 

لذلك    عويصا،بالنسبة للربط االجتماعي فانه أصبح يشكل في منطقة سيدي يوسف بن علي مشكال  

احتجاجية أو  بق و ال داعي انتظار حصول وقفات  ليها في السانلتمس ارجاع هذا الربط الى الحالة التي كان ع

  7000، فتحديد تكاليف الربط في  وصل بشكاوى المواطنين نقوم بحلها، فبمجرد ما نتتصعيد للبحث عن حلول

ث  هو  ودرهم  البسيط،  للمواطن  بالنسبة  مرتفع  بعين  من  األمر  هذا  أخذ  المدير  السيد  من  نطلب  عليه  بناء 

 األداء. كون هناك تسهيالت في ى األقل أن تاالعتبار أو عل
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هناك   الحفركذلك  اجراء    مشكل  بعد  أن  يالحظ  أنه  من  بالرغم  اصالحها  نتمنى  والتي  والتسربات 

فأنا أحمل معي ملف يهم عدة    يتم،ما ال    وهواالصالحات يقال لنا أن هناك شركات ستقوم بإنهاء االصالح  

التسربات اصالح  فيها  يتم  لم  هنا  حاالت  أن  اتصلنا  علما  أن  بعد  بإصالحها  الوكالة  قامت  أخرى  تسربات  ك 

 اسمائهم. بمجموعة من االخوان الذين نقدم لهم الشكر الجزيل و ال داعي لذكر 

كذلك البد من التسريع باألشغال الكبرى التي تقوم بها الوكالة كتلك المتواجدة في شارع " عبد هللا  

الحفر على    وبقيتفقد بدأت األشغال مند ما يناهز الشهر    درب الكبص "   القهوجي" و "درب الزاهري " و " 

انتهاء كل    وحينماحالها   أنه البد من االنتظار الى حين  لنا  لذلك فنحن نطالب    األشغال،طلبنا بإصالحها قيل 

 باإلسراع. على األقل 

فان " المكتب    رباء" ممتازة اذا كانت الخدمات التي تقدمها " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكه 

المطلوب المستوى  دون  يقدم خدمات  للكهرباء"  "   الوطني  الجديد  الحي   " منطقة  في  بالتالي  خصوصا  و   ،

 . "  أتساءل حول ما اذا كالنت هناك امكانية نقل هذه الخدمات الى " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 

مربوطة بخدمات الصرف الصحي، لذلك ألتمس    لمدارس " غيركذلك هناك ست مدارس متواجدة ب " شارع ا

 أن يؤخذ هذا الوضع بعين االعتبار على أساس أن الوكالة هي مؤسسة مواطنة. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد )ي( عبد الحفيظ المغراوي

 

واطن ال  ، لكن المرض القيم الذي قام بهنهنئ  ممثل " الوكالة المستقلة للماء و الكهرباء " على الع

البد للوكالة أن تنسق مع الجماعة، ففي منطقة  ، لذلك  ما تهمه الشوارع المملوءة بالحفريهمه العرض و ان 

بالنسبة لمنطقة " سيدي    نفس األمرم باألشغال مند ما يزيد عن شهر و باب دكالة " مثال نجد أن الوكالة تقو" 

، فشوارع مقاطعة  تمنحها لها الجماعة  التيخيص  لترا، فالوكالة يجب أن تلتزم بالمدة الواردة با بودشيش " 

 المدينة هي في حالة يرثى لها . 
 

 نائب رئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي 

 

، لكننا نطمح الى تقديم  ستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء " متمسكون ب "الوكالة المنحن فخورون و 

 خدمات أكثر . 

تقبل بوجود األحبال الكهربائية دون أن ننسى المخاطر  عد  فيما يخص الكهرباء فان مدينة مراكش لم ت

األحياء   فجميع   ، االحبال  هذه  جراء  األشخاص  أحد  توفي  الماضي  الصيف  ففي  عنها،  تنتج  أن  يمكن  التي 

القديمة ابتداء من " دوار ايزيكي " الى "المحاميد " و المدينة العتيقة و " سيدي يوسف بن علي " تشكل  

ئية خطرا جماعيا مستعجال ، اضافة الى أنه داخل السور فان المنازل المهدمة نتجت عنها  ربافيه األحبال الكه

على   و  لذلك  الحاالت،  هذه  مثل  في  سريعا  تدخال  يفرض  الذي  األمر  األطفال،  حياة  تهدد  كهربائية  أحبال 

األمر بالنسبة  فس  المستوى التقني فمن شأن تمرير هذه األحبال تحت األرض أن يؤدي الى ربح الكثير ، و ن

لتسربات الماء حيث أن ما يناهز سد مملوء بالمياه يضيع، لذلك البد من تهيئة قنوات المياه تفاديا للتسربات  

و أن تعطى للجماعة الخريطة المحددة لهذه القنوات حسب كل حي على حدة ، فهذه الوثيقة يجب أن تبقى  

 لدى الجماعة . 

كنية تؤدي مصاريف الربط بالصرف الصحي و الحال أنها  ت سكذلك ال يعقل أن تكون هناك مجموعا

ال تستفيد من هذه الخدمة، و في هذا االطار فان مياه الصرف الصحي للمشروع السكني " أبواب مراكش"  

نفس   و  الشوارع  عبر  وتمر   ،" الكدية  دوار   " ل  بالنسبة  يخلق  األمر  الصحي  الصرف  موضوع  فان  عليه 
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  15ومن غير المقبول أن تؤدي بعض الساكنة مصاريف الصرف الصحي لمدة    اكشاشكاال كبيرا في مدينة مر

 الحال أنها ال تستفيد منه . سنة و 20أو 

مالعب للكولف هي التي    10، لكن فقط  ة و كنا السباقين في هذا الموضوعبمحطة التنقي   اننا فخورون

ستعمالها و أتساءل لماذا ؟  كذلك في  ن اتستعمل المياه التي تمت تنقيتها في هذه المحطة أما الباقي فيرفضو

منطقة " ممر النخيل " نجد أن المياه تضيع و ال تستفيد منها ساكنة المنطقة ألن التكلفة هي كبيرة لذلك البد  

 من تقديم الدعم االزم في هذا االطار . 

 " فأنا ال أفهم طبيعة الخندق الذي سيتم انجازه ؟  22فيما يتعلق ب " كوب  
 

 عضو المجلس الجماعي  حفوظد مالسيد أحم
 

المست الوكالة   " أن  أعتقد  شيء  كل  وقبل  وأوال  المجلس  من  هي   " وقلة  المجلس،  من  الى  كان 

فروض فيها أن تتخذ مجموعة من المبادرات لكن يالحظ أن هناك نوع من التراجع الكبير خصوصا فيما مال

تحتاج الى المساعدة  ة البسطاء والفقراء و ني يتعلق بالمساس بجيب المواطن البسيط ، فمدينة مراكش هي مد

من األوقات كانت هناك  ، ففي وقت  بادرة الوطنية للتنمية البشرية " و صاحب الجاللة نصره هللا نادى ب "الم

ثل الحكومة على المستوى المحلي وممثل صاحب الجاللة وهو  تدخلت السلطات في شخص مماحتجاجات و

و الوالي  الربط ب  السيد  ثمن  بالكهرباء    1500أصبح  أو  بالماء  األمر  تعلق  من  ودرهم سواء  هناك نوع  أن 

في الوطنية طار  ا  المساعدة  العمليةو  . المبادرة  توقفت  نالحظ  اآلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               واصبحنا 

بالكهر الربط  أن  الشعبية  األحياء  بعض  هو ب في  و    1500  باء  خيالي  درهم  بثمن  أصبح  بالماء  الربط  لكن 

د من يشة لذلك البنحن نعرف وضعية الساكنة بحكم المعاهو مبلغ كبير جدا ودرهم، و  7000درهم و    5000

 المجتمع المدني موجود بملفاته . اعادة النظر في هذا الموضوع، و

مشكورة   فضي  خديجة  المحترمة  العضوة  السيدة  أشارت  يؤدون  لقد  الذين  السكان  ظاهرة  الى 

، كما أن هناك ال يستفيدون من خدمة الصرف الصحيأنهم    والحالالصحي    والصرفمصاريف الربط بالماء  

     لماذا؟ بالمحاميد " و أتساءل  19ر مستفيدة من خدمة الربط بالماء بمنطقة " بلوك ساكنة غي 

ه  لمتدخلين مع العلم أن كنانيش التحمالت تنص على أن كذلك هناك ظاهرة الحفر التي أشار اليها األعضاء ا

وي عليه  كانت  ما  الى  الحالة  رد  في  جب  يتحقق  ال  أمر  أن    الواقع، هو  يجب  مراقبة لذلك  التي    تتم  المقاولة 

 الصفقة. تستفيد من 

وطنية  اننا مؤسسة  هي  الوكالة  أن  هناك  نعرف  فان  تكليفهم  يتم  الذين  لألشخاص  بالنسبة  لكن   ،

يقوم بالتتبع من ، وقد كان المجلس هو الذي  م اصالحها من ميزانية المجلسمن التجاوزات التي يت  مجموعة 

يتم منح الرخص التي من خاللها يقوم  لعدادات ويتتبعون الحفر وقبون ايرا الذينالموظفين خالل مجموعة من 

 االستهالك. فاتورة التكاليف التي يتم احتسابها في  وفوترةالمجلس باإلصالح 

لة ال  ، لكن الوكاني للكهرباء " يقومان باالستخالصفان الوكالة أو "المكتب الوط  العمومية، بالنسبة لإلنارة  

،  االستخالص فيما يتعلق باالستهالكالتعاون مع المجلس بالرغم من أنها تقوم بح وتساهم في اصالح المصابي

 الجانب. نطالب بنوع من المراجعة فيما يتعلق بهذا  كلذل

على  ن االلتفاتة الى هذا الموضوع، والبد متشكل خطورة في عدد من األحياء و  ان األحبال الكهربائية 

األخيرة    ، فهذه لقطعة األرضية رهن اشارة الوكالةهو وضع االنقطة ونا أوافق على موضوع هذه  كل حال فا

 . البلدد لمصلحة هذا عاون يدا في ي، لكن على أساس التالوكالة األخير هو من وهذا هي من المجلس 
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 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني
 

و  الفرصة  تفوتني  ال  ورحتى  التنويه  كما  تم  الجلسة  افتتاح  في  فاطمةود  السيدة  الزهراء    تهنئة 

و  المجلس  عضوة  المجلس المنصوري  لحزب    الجماعي  رئيسة  الوطني  المجلس  أعضاء  ثقة  على  سابقا 

واألصال والمعاصرة  الحزب  هاخابانتة  لهذا  الوطني  للمجلس  أرئيسة  و  أهنئها  ،  و  الرأي  أشاطرهم  أن  ريد 

من القانون التنظيمي لتعود وتتمم المشاريع والبرامج    70أتمنى لها التوفيق في الفترة الجارية طبقا للمادة  و

   التي سطرتها هذا من جهة .

أنها مقترحة من السيد  ادرة و ال سيما  ، وفيما يتعلق بهذه النقطة فإننا ننوه بهذه المبمن جهة أخرى

و مالوالي،  المبادرة  أو هذه  النقطة  هذه  تستغل  بأال  نطالب  منا  الجغيرة  المسؤولين  بعض  ماعيين  ن طرف 

ممثل  عكس فاني أطلب من السيد الوالي ومعارفهم و في حالة تبوث الوأقصد المجلس لتوظيف بعض ذويهم و 

 .  113.14القانون التنظيمي  ن م  65و  64السيد الوالي تفعيل المواد 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد العزيز بوسعيد
 

 بالتالي مع الساكنة. الوكالة مع المجلس وا يخص عالقة بدوري لدي مجموعة من المالحظات فيم

، فإننا نعرف أن مجموعة من األحياء  "   oneبالنسبة لعالقة الساكنة مع " المكتب الوطني للكهرباء  

ي يقوم باالستثمار و الوكالة و أعضاء مجلسها مستوى مقاطعة النخيل ، فان هذا المكتب هو الذخاصة على  

ء و الصرف الصحي فليس فيه  ح يكون بالدرجة األولى في الكهرباء أما المااالداري يعرفون هذا األمر ، فالرب

فيما يخص  أي ربح يعمل في مجموعة من األحياء  للكهرباء "  الوطني  "المكتب  بالنسبة  ، ف  أما  الكهرباء 

على  كانت هناك اتفاقية تم توقيعها على مستوى العمالة سابقا و    1999للماء و التطهير فانه ال يتدخل ، فمند  

لمجلس الجماعي على أساس مغادرة  مستوى جماعات مراكش قبل التقسيم االداري الحالي الذي يتمثل في ا

لكهرباء" توازنه  حقق "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و االمكتب الوطني للكهرباء " للمجال الحضري ولت" 

 اآلن لم يتم تفعيل هذه االتفاقية. لحدود المالي، لكن و

م  أطلب  و لذلك  العمدة  السيد  المجال  ن  يبقى  أن  المسؤولة  للجهات  ملتمس  اصدار  المجلس  من 

المالي  ل  الحضري توازنها  لتحقق  والكهرباء"  لتوزيع  المستقلة  لذ"الوكالة  ف،  من  لك  مجموعة  هناك  ان 

الوطني   المكتب   " أن  نجد  أخرى  مشاريع  الى  باإلضافة   " الضحى  "مجموعة  ل  التابعة  كتلك  المشاريع 

الم  للكهرباء لتوزيع  المستقلة  الوكالة   " أن  حين  في  بالكهرباء  يتكلف  بالماء   "  تتكلف   " الكهرباء  و  اء 

وكالة فالبد من  فاذا أردنا استمرارية و نجاح هذه الهو ما أعتبره حيفا بالنسبة للوكالة ،  والصرف الصحي و

االشكالية هذه  للك حل  الوطني  المكتب   " أن  نجد   " " عين سليم  تجزئة  فمثال  فيما يخص  ،  تتدخل   " هرباء 

  " ل  موكوالن  التطهير  و  الماء  أن  حين  في  سهل  مجال  هو  و  الماء  الكهرباء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة 

 كل نظرا للصعوبات التي يعرفها هذا المجال . عة من المشايعرفان مجمووالكهرباء " و

                                                                                                                                                                                                          

، فبالفعل هناك مجموعة من الحفر هي من مخلفات األشغال التي تقوم بها " الوكالة  خص الحفرا يفيم

الكهرباء " ، فقد كنا نقول بتدخل الجماعة و أن تقوم الجماعة بالفوترة على الوكالة  المستقلة لتوزيع الماء و  

حين في  تفعل  تعد  لم  اآلن  و  الطريقة  هذه  تفعيل  تم  األوقات  من  وقت  في  تنمح    و  التي  هي  الجماعة  أن 

ة و " الوكالة  التراخيص بالحفر لكنها يجب أن تقوم بالتتبع و لما ال االشتغال على كناش تحمالت بين الجماع

التحمالت مع   كناش  تفعيل  يتم  التراخيص  منح  الجماعة  أرادت  " وكلما  الكهرباء  و  الماء  لتوزيع  المستقلة 

 سابقة . تكوين لجينة تقوم بمراقبة التراخيص ال

الصحي بالصرف  يتعلق  افيما  مركز  يعرفها  التي  المشاكل  عن  الحديث  أريد  مه  ،  و عالقته  لتصفية 

الكولف فبالمالعب  يوفوا ،  لم  بعضهم  و  الشركاء  من  مجموعة  هناك  كان  المركز  هذا  انجاز  تم  حين  فعل 
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يتم تزويدها بالمياه    لياحا  13أو    12كولف فقط    18، فمن بين  الكولف  بالتزاماتهم على رأسهم أصحاب مالعب

ال تستعمل  ، لكن الخطير هو أن هناك مالعب الكولف التي  كولف جديدةالمعالجة مع العلم أن هناك مالعب  

 المياه المعالجة و تستعمل مياه اآلبار األمر الذي يستلزم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة . 

بالتالي فالوكالة شرفت مدينة  ا في خطاب ملكي، ولوكالة تلقت تنويهفي األخير أريد التأكيد على أن ا

 مراكش . 
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار
 

بالخد أنوه  التي  بدوري  التغطية  الكهرباء " و  الماء و  لتوزيع  المستقلة  الوكالة   " تقدمها  التي  مات 

تفرم بها على مستوى مدينة مراكش ككلتقو الجميع فان مراكش عرفت  يعلم  ة على مستوى عدد  ، و كما 

بها "    و قد استطاعت الوكالة مسايرة هذه التفرة بالرغم من أن بعض األماكن يتكلف  البنايات و عدد األحياء

 المكتب الوطني للماء و الكهرباء " . 

-2003اننا في مدينة مراكش نحمد هللا و نشكره ألنه في وقت من األوقات أي في المجلس األسبق )  

الحمد هلل فان المجلس  و، ركة خاصة ك " أمانديس " أو غيرهاع الى شفويت هذا القطا( طرحت فكرة ت  2009

اال فان المشاكل التي ستعاني منها الجماعة ستكون أكبر بكثير من تلك التي  األسبق لم ينحو هذا المنحى و  

 تعاني منها اليوم . 

في   يدبرها  المجلس  اختصاصات  من  هو  القطاع  هذا  أن  المعروف  الذي ا  إطار من  المفوض  لتدبير 

س السابق  ففي المجل  موجود؟أتساءل هل هذا الكناش    اإلطار في هذا  هو كناش التحمالت، و تحكمه قوانين و

، ففي تلك الفترة  ء المجلس لكن دون أن يحصلوا عليهيتم الحديث عن كناش التحمالت الذي طالب به أعضا

موجودا فانه وجد منذ أربعين سنة    كناش التحمالت   ، لذلك اذا كانمالت غير مصادق عليهيقال أن كناش التح

 التحمالت. لذلك يجب تحيين كناش  سنة، والمشاكل المطروحة اليوم ليست هي نفسها المطروحة مند أربعين 

فإنها في عمومها  والكهرباءالصحي   والصرف ان الخدمة المقدمة من طرف الوكالة فيما يتعلق بالربط بالماء  

و   اجتماعية  الى  خدمة  تحتاج  االستثمارات  أن  أساس  على  محظ  ربحي  منظور  من  اليها  ينظر  أن  يجب  ال 

قد كانت هناك حالة خاصة تتمثل في مجموعة من التظاهرات  ى اجتماعية ون الخدمة يجب أن تبقلك  التمويل، 

أن   ، فالحاالت االجتماعية يجبمت معالجتهاعلى مستوى مدينة مراكش حيث كانت هناك حاالت اجتماعية ت

 مظاهرات. ون هناك تعالج دائما دون أن تك

المجلس مجوعة ويخص و  ص  وتزفيت  الكبيرة الصالح  االعتمادات  وبعد    ترصيفمن  لكن  الطرقات، 

الى ما   الحالة  الوكالة اعادة  لها  التي تفوض  المقاوالت  الوكالة علما أن  تتدخل  مرور مدة ثالثة أشهر مثال 

تعطى    وأنالمقاطعات    ومع ، لذلك يجب التنسيق مع المجلس  ما كانت عليهيد أبدا الحالة الى  كانت عليه ال تع

أربع سنوات   أو  لثالث  تمتد  التي  ببرمجة  البرمجة  المجلس  يقوم  أن  أساس  بع على  القيام  يجب  ما  لتحديد 

 المعنية. اصالحات الطرقات 

 للمراكشيين؟ في األخير أتساءل ما مدى جودة المياه المقدمة 
 

 عضو المجلس الجماعي  الفيرامي السيد  الرحيم
 

العمل الجبار الذي تقوم به، حيث  " على    والكهرباء في البداية نشكر " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  

 أصبحت مثاال يقتدى به على المستوى الوطني. 

المتعلقة   للمخلفات  بالنسبة  المتخذة  االجراءات  عن  مشروع    بالمذابح؟أتساءل  عن  أتساءل  كما 

المشروع  الت تمويل  حيث  من  المعالجة  واعادةصفية  المياه  واستعمال  للعجز،  على    بالنسبة  تم  هل  نتساءل 

   االستثماري.البرنامج حساب 
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  عضو المجلس الجماعي السيد توفيق بولوجور

فيما يخص محطة المعالجة أريد تناولها من الجانب البيئي ، ففي العرض تم الحديث عن مجموعة من  

، لكن  في اطار الجودة و السالمة الصحيةالتي حصلت عليها الوكالة في اطار السياحة المستدامة و  الجوائز  

لمحطة المعالجة فأنا لم أفهم شيئا ألن األساس هو السكان فساكنة منطقة " العزوزية " مثال تعاني    بالنسبة 

الي يدخلون  الذين  المدينة  زوار  حتى  و  البيئي  المستوى  المحطة على  هذه  و  من  اسفي  من خالل طريق  ها 

الروا أيضا من  يعانون  والجديدة  الكريهة،  الحديث عن  بالتالئح  يستقيم  كيف  وي  كوب  الجودة   " "    22عن 

يعان الكريهة، ووالساكنة  الروائح  يوميا من هذه  الوكالة من  ون  المشكل من طرف  الالزم حل هذا  عليه من 

ا تقني  بإشكال  يتعلق  األمر  كان  اذا  ما  تحديد  انجاخالل  في  الجودة  بعنصر  المحطةو مشكل مرتبط  فهذا ز   ،

 كنة و كذا الزوار . بد أن يحل لوضع حد لمعاناة الساالوضع المزري ال 

اصبح   الذي  الصحي  الصرف  مشكل  من  تعاني  الساكنة  فان   " مراكش  أبواب   " لمشروع  بالنسبة 

الجهة ذات االختصاص هل هي    منتشرا في الطرقات لما يزيد عن ستة أشهر أمام تعقيد المساطر و تحديد

المكتب الصحي خرج الى عين  ة لتوزيع الماء و الكهرباء " ؟ و"مجموعة الضحى " أم  "الوكالة المستقل

 المكان لكن دون أية نتيجة . 

الحد تم  ولقد  الكهربائية  األسالك  مشكل  عن  ويث  القديمة  األحياء  في  منتشرة  األحياء  هي  في  كذا 

معلقة    د الشقق و يقال للساكنة أن هذا الوضع مؤقت لكن الواقع هو أن هناك أسالكافي نواف  ومعلقة الجديدة  

ثال عن  يزيد  ما  األمند  على  كبيرا خصوصا  خطرا  يشكل  مما  سنوات  مراسالت  ث  هناك  أن  العلم  مع  طفال 

 تدخل. تذكير في هذا الموضوع دون أن يتم أي  و

درهم ألن    1600بمبلغ   والكهرباء ربطها بالماء    كذلك نجد أنه في نفس المنطقة نجد أن هناك منازل تم 

مناز هناك  أن  حين  في  االقتصادي  بالسكن  يتعلق  تؤدي  األمر  مجاورة  و  2800ل  اجتماعات  درهم  عقد  بعد 

باقتطاعه من االستهالك هذا في سنة   باألمر  المعنيين  الى  الفرق  بإرجاع  الوكالة  ابتداء من  و  2011التزمت 

 انذارات. للمعنيين باألمر  وتبعث ترجع المبالغ بدأت الوكالة تس   2012سنة  

و   شوارع  هناك  فان  الجماعية  للتجهيزات  خربتهبالنسبة  الزرقطوني"  أزقة  "شارع  ك  الوكالة  ا 

   عليها. " التي لم يتم ارجاعها الى الحالة التي كانت حي البهجة  "  في مجموعة من الشوارع  و
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد حسن بباوي
 

بالمجهودات  " أريد أوال التنويه    والكهرباءالل متابعتي لعمل " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  خ  من

خالل العرض الذي قدم لنا    ومن كذلك    االستجابة، تلقى    والتي مع شكايات المواطنين    وتعاملها التي تقوم بها  

عليها   حصلت  التي  بالشهادات  الح  الوكالة،ننوه  السهل  منم  ليس  الجاذ  شهادة  على  الخدمة  صول  في  ودة 

 الوطني. لى الصعيد ، فالوكالة أصبحت نموذجا يحتذى به عالمقدمة للمواطنين

هي على  لكن لدي مالحظات تهم سياسة القرب و   مهم، ان العرض الذي قدم أمام أنظار المجلس هو  

 التالي:الشكل 

أنها  خصوصا و  ومتآكلة الصحي هي قديمة  لصرف  : تهم التطهير ففي مقاطعة جليز، فقنوات االمالحظة األولى

 نوات. القلذلك ألتمس العناية بهذه  التسربات،مصنوعة من مواد بالستيكية مما يتسبب في 

الثانية  الصحة  المالحظة  وزارة  ممثلي  السابقة حضر  الجلسة  في  الصحي    وأثير:  بالصرف  يتعلق  موضوع 

 . لمستشفيات الذي يتطلب عناية خاصةل

االثالثة  المالحظة حق  في  المتخذة  االجراءات  عن  الوكالة  مدير  السيد  أسأل  و:  اللمؤسسات  ال  االدارات  تي 

 الصحي؟ تؤدي فواتير الماء و الكهرباء و الصرف 
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 عضو المجلس الجماعي  السيد سعيد أيت المحجوب
 

مد  صعيد  على  يبدلونها  التي  المجهودات  على  الوكالة  مدير  السيد  "  نشكر  اال  مراكش  دوار  ينة 

، فشخصيا كنت أريد ربط منزلي بالماء  الدوار، اذ أخجل من ذكر المشاكل التي يعاني منها هذا  السراغنة " 

الوكال الى  وفدخلت  الالزمة  الوثائق  مني  طلبوا  و  مني ة  طلبوا  أحضرتها  أن  ملكية    بعد  تثبت  التي  الوثائق 

، لذلك  المنزلهذا    سأحصل على وثائق سنة و قد قطنه أجدادي فمن أين    130، فعمر منزلي يتجاوز  المنزل

اتجهت الى المقاطعة و حصلت على شهادة ادارية ممضية من طرف القائد و عون السلطة تثبت أنني أقطن 

بالمنزل المذكور ، لكن الموظف بالوكالة قال لي أن الوكالة ال تعترف بهذه الوثيقة و أنني يجب أن أحضر  

أمر غير منطقي  و يتسبب في معاناة ساكنة المنطقة  يد القائد و هو  شهادة التنازل الموقعة بدورها من الس

التي تعاني من انعدام قنوات الصرف الصحي ، لذلك ألتمس من السيد المدير تكوين لجنة و القيام بزيارة الى  

عين المكان و هذا النوع من المشاكل أصبحت متواجدة سواء على مستوى مدينة مراكش أو على المستوى 

 ي . الوطن
 

 نائب رئيس المجلس الجماعي  الرزاق جبور السيد عبد 
 

ا بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة مند سنوات ، فنحن نعرف االستثمارات  لتي قامت بها في  ننوه 

فضال عن أنه هناك بعض    التي ستعود بالخير على المدينة ، لكننا نطمح دائما للمزيدمجال الكهرباء والماء و

نائب الرئيس في المنطقة االدارية " سيدي غانم " فان  "دوار بومحراشة" يعاني من  م أنني، فبحكاالشكاالت

مشاكل لها عالقة بالربط بالصرف الصحي فكلما هطلت األمطار تعاني ساكنة هذا الدوار، و هذا الموضوع كنا  

 ابة من طرف الوكالة . قد طرحناه في المجلس السابق دون أية استج

" فهي غير مربوطة بالقناة    2و    1لك في " تجزئة المسار   الصحي مطروحة كذ  ان اشكاالت الصرف 

الى   تصل  قد  جدا  مرتفعة  مبالغ  يؤدون  الربط  بطلبات  المواطنون  يتقدم  حينما  و  الصحي  للصرف  الرئيسية 

بقة المتوسطة فأقل ، لذلك نلتمس من  درهم و هو مبلغ ليس في متناول الساكنة التي هي من الط  70.000

تعالس الذي  المشكل  العام حل هذا  المدير  "الكراجات " وايد  أيضا منطقة  هو مشكل تزداد حدته مع  ني منه 

 تهاطل األمطار و هو وضع يقتضي تدخال عاجال من قبل الوكالة . 

من مشكل الروائح  هناك كذلك معضلة كبيرة مرتبطة بمركز التصفية، فساكنة  "العزوزية " تعاني  

لوضع حد    ه المعضلة التي تتطلب تدخال عاجالركز، ونلتمس جوابا شافيا بخصوص هذالتي تنبعث من هذا الم

و لمعان الصيف  فصل  في  خصوصا  الساكنة  مدير  اة  مع  السابق  المجلس  في  طرحناه  قد  كنا  الموضوع  هذا 

 الوكالة السابق و ال من مجيب . 

 

 . ة الجلسةالثاني للسيد رئيس المجلس الجماعي رئاستولى السيد عبد السالم سي كوري النائب في هذه االثناء،  :     ملحوظة 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف
 

بكل صراحة فنحن لم نأتي  مكانة مرموقة على المستوى الوطني، لكن وال جدال في كون الوكالة تحتل  

تلك التي تعيش في  فقط للحديث عن االيجابيات وانما أيضا عن المشاكل التي تعاني منها الساكنة خصوصا  

السيد رئيس الحكومة شخصيا و كذا الحكومة مشكورة أولو أهمية كبيرة  ومناطق هشة، و البرنامج الحكومي 

تم تنزيلها من طرف الوكالة كمؤسسة مستقلة ، فمجموعة من  لهذه الساكنة ، و بالتالي فهذه االستراتيجية سي

يا غيرها من األحياء تعاني مشكال حقيق" اسكجور " ودوار ابن احمد " و    األحياء ك "دوار ايزيكي " و " 

الكهرباء عن طريق عدادات اضافية اذ أن هناك نوع من البيروقراطية و الحال  على مستوى الربط بالماء و
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بالتالي فهذه دعوة الى السيد المدير العام  اآلن يروم الى تبسيط المساطر ، و م لإلدارة المغربية  أن التوجه العا

 " و غيرها من المواضيع .  22ب  تبسيط المساطر لهذه الساكنة فنحن بصدد الحديث عن "كو للوكالة ل

ا بالصرف  مرتبطة  مشاكل  هناك  نموذجاكذلك  ايزيكي"  "دوار  وسوق  فهذا  لصحي  يعرف  ،  الدوار 

بالصرف الصحي في هذاسكانيا في رقعة جغرافية صغيرة و  اكتظاظا السبعينات    الربط  أواخر  الدوار تم في 

اآلن هناك ضغط سكاني  الربط تم على أساس عدد السكان و ، لكن هذالثمانينات في اطار اعادة الهيكلةاية بداو

البنية التحتية ، لذلك ألتمس من السيد المدير    رهيب دون أن ننسى األمطار األخيرة التي أبانت عن هشاشة

 لدواوير المجاورة . حتى في ابالتالي الصرف الصحي في "دوار ايزيكي " والعام للوكالة اعادة شبكة 

 لقد تم انجاز العديد من األشغال من قبل الوكالة لكن دون أن يتم ارجاع الحالة الى ما كانت عليه . 

ذات التوتر المنخفض والمتوسط التي تمر عبر مؤسسات تعليمية    كذلك هناك مجموعة من االسالك

تقتضي تدخال عاجال  سالك تشكل خطرا كبيرا ويم الخطابي في " دوار ايزيكي " وهذه االكمؤسسة عبد الكر

 حتى ال يقع ما ال يحمد عقباه . 

،  ستراتيجيةالمجلس في أفق شراكة ا  هذه األخيرة هي رهن اشارة اننا كمجلس رهن اشارة الوكالة و 

و مع   مهمة  لفئة  اقصاء  هناك  أن  المدنالعلم  المجتمع  الهو  أم  مقصودا  كان  ان  أدري  ال  و  فالمدراء  ي   ،

، لذلك ألتمس من السيد المدير العام الجديد فتح أهمية باعتباره شريكا مجتمع المدنيون كانوا يعطون للالسابق

 تراتيجيا . جمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكا اس مالباب أما
 

 عضو المجلس الجماعي اشراق البويسفي
   

ال  االزدهار " و خصوصا "دوار  الموضوع على " حي  سراغنة " و "حي  سأتحدث بخصوص هذا 

ع مشاكل  من  تعاني  التي   " الشرف  حي   " و   " األخيرة  البخاري  فهذه  األمطار،  تهاطل  مع  ديدة خصوصا 

، ي تتمثل في أضرار مادية و معنوية التنظرا لمعاناتهم مع الفيضانات وء  يتمناها الجميع اال ساكنة هذه األحيا

، وكان  ضرار التي مست بيوتهم و سياراتهمتهم األ  وكنائبة الرئيس في الملحقة توصلت بالعديد من الشكايات

بح و وعدهم  المشاكل  قد عاين هذه  السابق  المدير  الصحي، والسيد  بالصرف  المرتبطة  هذا  ل مشاكلهم  في 

بالصرف  اال المرتبطة  تلك  لحلها خصوصا  السريع  التدخل  تقتضي  الساكنة  معاناة  أن  على  التأكيد  أريد  طار 

 الصحي . 

بالوكالك أنوه  وذلك  أطرة  للسادة  بزيارات  نقوم  يوميا  مشاكل    يساعدونناالذين  ها  نحن  حل  في 

 . المواطنين
 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن
 

لكهرباء هي شكل  هي أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و اذكر مسألة مهمة جدا و ية البد من في البدا

التفويض أشكال  الشرمن  من  مجموعة  شأن  شأنها  فهي  بأشكال  ،  الجماعة  خدمات  تدبر  التفويض  كات 

نحن  لتالي فهي شريك وجزء من الجماعة، وبا" واسمها يحيل الى هذه المسألة، و  هي " الوكالةوفة و المعر

تفويت  حريص تم فيها  التي  والتجارب  الجماعة   نجاحها هو من نجاح  الوكالة الن  ون على استمرارية هذه 

 هي شركات استثمارية فان نتائجها معروفة. الربح والى وكالت خاصة تهدف الى القطاع  

عل حصلت  الوكالة  هذه  أن  ويشرفنا  متعددة  سنوات  مدار  على  جوائز  التتويجي  ى  سجلها  اختتمت 

، كذلك يجب أن نتوج اليوم المجهودات التي تقوم بها الوكالة على مستوى    2016لسياحة في يناير  بجائزة ا

هو ما يعني وفقا للحسابات  كالة و ./. من ميزانية الو80ستثمار يفوق  االستثمار ، فالجزء الذي تخصصه لال

هي التي  عة من المالحظات ومن تسجيل مجمو  المالية أن الوكالة جدية في تحقيق أهدافها المسطرة، لكن البد 

 تهم المواطن خاصة تلك التي تتعلق بخدمات القرب. 
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يتم تعميم شبكة التطهير على    يد المدير أنألتمس من السأريد الحديث عن موضوع التطهير، وبداية  

تطهير هو من الحاجيات  ، ألن الح أي نقاش و أن يتم التعجيل بذلكالدواوير التي أصبحت مهيكلة و ال تطر 

 غيره .  ة الدواوير ك "دوار السراغنة " ونحن نعرف جيدا الظروف التي تعيش فيها ساكنلضرورية وا

كذا طهير و الماء الصالح للشرب والتي تقوم بتوسيع شبكات الت فيما يخص تتبع األشغال مع الشركات

ولة بل المجلس أيضا  على أن الوكالة ليست وحدها المسؤ  التأكيد، أريد  النارة التي تدبر من طرف الوكالةا

، فهو يمنح الترخيص الحتالل الملك إلنجاز مجموعة من األشغال في  ل و ال يقوم بعمله في هذا االطارمسؤو 

، و أول ما ينتج عن هذا مجلس بالتتبع، اذ ليس هناك فريق تتبع حقيقيلجماعة لكن دون أن يقوم الأرض ا

ا بتوسعة  يقوم  المجلس أن  يريد  أنه حينما  أو  الوضع هو  أو الصرف الصحي  الماء  قنوات  لطريق يجد أن  

الرصيف  من  تمر  تعليماتهالكهرباء  يعطوا  أن  المختصين  الوكالة  أطر  من  ألتمس  لذلك  قصد  ،  للشركات  م 

كنا قد اتصلنا بالسيد المنتصر والسيد قنداح الذين تدخلوا في مجموعة  الرصيف بمقدار معين، و  عن   االبتعاد

 جب أن يتحول الى قاعدة عامة . من النقط لكن هذا األمر ي

تي  ئم األسر الهو اقتراح قد يالحكومي باختيار العداد المشترك و فيما يخص العداد الثاني هناك مقترح

، لذلك الزلت  واحد و ال يفيدهم العداد المشترك، لكن هناك أناس ال يسكنون في منزل  منزل واحدتسكن في  

أحرص في المجلس االداري للوكالة على العداد الثاني بدون قيد أو شرط و بثمن مناسب ألن هذا هو سبب  

 .   2012جزء من االحتقان الذي عرفته سنة  

المبرمجة اآلن هي معتمدة على  الوكالة  أننا حريصون على استمراربما   الميزانية  نعرف أن  فإننا   ،

استخالص الباقي استخالصه سيؤثر على توازن الميزانية   فتعذربالتالي ة الوكالة، ولباقي استخالصه في ماليا

 لذلك ألتمس تكوين خلية خاصة باستخالص الباقي استخالصه . 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 
 

ة و الماء    " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء " اال أنه و نظرا الرتفاع فاتورة االنارمع    اننا

 فان عمل الوكالة بالمقابل يجب أن يتسم بالجودة . 

ت  ابن  بتزفيت شارع "حسان  المجلس مؤخرا  قام  الشارع  الوكابت "، ولقد  قامت بحفر هذا  الة اآلن 

 هنا يتحمل المسؤولية . ق بين المجلس و الوكالة و هذا يدل على انعدام التنسي و

ى لها جراء الحفر التي  شارع محمد الخامس هو في حالة يرث  كذلك في منطقة " باب اغمات " فان

لمنطقة الى خراب يمكن تشبيهه ب  العالية مما حول ا  بالتقنية قامت بها الوكالة، فعمل هذه األخيرة لم يتسم  

هذه الحالة هي مند ستة أشهر الى اآلن، و اذا قارنا  ين وكذا السيارات والراجلمرور    قندهار " يتعذر معه " 

، لذلك أضم صوتي لألشخاص المستائين المرتفعة نجد أنه وضع غير مقبول  لوضع مع مداخيل الوكالةهذا ا

أينما  ف  يقال أن هناك مؤامرةالتي يتم بها تدبير الصرف الصحي، فالمدينة العتيقة تم تخريبها و  من الطريقة

اصالح هذا الوضع بسرعة    الذي يتحمل المسؤولية هو المجلس،  لذلك البد منالتفت االنسان يجد الحفر و

 فائقة . 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد عدنان بنعبد هللا
 

العض السيدين  به  جاء  ما  على  التأكيد  وأريد  جبور  الرزاق  عبد  المحترمين  بولوين  جور  وتوفيق 

الكري  الروائح  الت بخصوص  غانمهة  سيدي  منطقة  منها  تعاني  الكريهة  ي  الروائح  مشكل  حل  تم  فبعدما   ،

المنبعثة من المطرح القديم مازالت معاناة الساكنة مستمرة بسبب هذه الروائح االمر الذي يقتضي االسراع 

ذا ، فالساكنة لم تعد تتحمل هف أن هناك شراكة مع شركات أجنبيةفي حل هذا المشكل خصوصا و أننا نعر

 الوضع . 
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 في الرسم األولي للتأسيس  فيما يخص التجزئات الكبرى ك " تجزئة الضحى " و غيرها فالحمد هلل 

درهم فما فوق و تقوم بإنجاز دراسات تقنية لكن حينما    500.000فان الوكالة تحقق مداخيل مهمة تبتدأ من  

لتجزئات و المنطقة الجديدة أو تلك  يتم تغيير تنطيق منطقة معينة ك " تجزئة الضحى " مثال و غيرها من ا

ي المسؤولة  التي تحدث فيها عمارات ، فالصرف الصحي الذي يمر اآلن من شوارع "الضحى" فان الوكالة ه 

تها و رسم خاص بالتأسيس االولي و يجب عليها أن تأخذ بعين االعتبار التجهيزات التي  ألنها تقوم بدراسا

التطهير و أتساءل هل الوكالة تقو يتم انجازها و الوكالة تحقق  تهم  التقنية  العمل أم ال ؟ فالدراسات  م بهذا 

 .    مداخيل مهمة لكن المواطن في النهاية هو الذي يعاني

"  عوف" و " العيادي " و " بومحراشةفيما يتعلق ب "العزوزية " و " ش لقد قمنا بعشرات الزيارات 

، سبحان هللا مؤسستين  و "مجموعة العمران"   رباء " و الكه و المشكل هو " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  

، فممثلي  اح المواطن تتبادالن االتهامات والضحية هو المواطنعموميتين من المفروض فيهما االشتغال لص

الى االصالح لكي تتم تغطية  فقط عشرة أمتار هي التي تحتاج  قاموا بتحرير محاضر وروا معنا و وكالة حضال

 ل ادارة تنأى بالمسؤولية وتلقيها على غيرها . ط تدخالت صغيرة ك، وبالتالي هي فقالواد

ي المكلفة  ان الوكالة من الناحية التقنية و المالية هي مفخرة للمغرب على اعتبار أن شركة وطنية ه 

بالتطهير و قد ساهم في هذا االنجاز عدد من السادة األعضاء حيث لم يتم تفويت هذا القطاع ، لكن الوكالة  

تشتغل تجاريا اذ ما زالت تعتبر نفسها ادارة فهي بشكل من األشكال تعتبر شركة و يجب عليها أن   يجب أن 

لتعامل خصوصا من طرف الموظفين العاديين ،  و كزبون و أن يتم تحسين هذا اتتعامل مع المواطن كمواطن  

ن ليس أمام مؤسسة  فالعالقة اآلن مبنية على " خلص و اشكي من بعد " و هو تعامل غير مقبول فالمواط

ضريبية ، فهذا التغيير هو الذي يجب على السيد المدير احداثه من خالل احساس المواطن أن هذه الوكالة  

القة يجب أن تكون عالقة " زبون زبون " فالمواطن هو في مؤسسة  في خدمته و ليس ، العكس فالع  هي 

بد القيام  المدير  السيد  ألتمس من  لها ، و عليه  يؤدي  التفاعل مع  تجارية  يكون  راسة في هذا االطار و أن 

 المواطن كمواطن زبون . 

كذلك  و  غيرها  في  أو  االنارة  في  سواء  المجلس  من  األموال  من  العديد  تستخلص  الوكالة  من    ان 

المواطنين فهي شركة تعمل في المدينة و يجب ان تؤدي خدمات اجتماعية للمواطن ، فهناك حاالت اجتماعية  

من السيد العمدة في اطار انعقاد المجلس االداري المطالبة بإرجاع الربط االجتماعي الذي  نعرفها و نلتمس  

باعتبار الوكالة  يفرض على  أن  المواطيجب  فبدون   ، بالمقابل  ه ضريبة ضئيلة  و  لذلك  للوكالة  ن فال وجود 

القيام بأعمال اجتماعية و استثمارية مع األخذ بعين االعتبار ضرورة  تجهيز الدواوير و    يجب على الوكالة 

يد  المناطق المتضررة ، كما أن األسالك الكهربائية هي تقنية تجاوزها الزمن ومع ذلك فإنها تتواجد في العد

 من المناطق .  
 

 في هذه االثناء، تولى السيد محمد العربي بلقائد رئيس المجلس الجماعي رئاسة الجلسة .:    ملحوظة 

 

 و المجلس الجماعيضع السيدة أمينة العمراني االدريسي 
 

ان التواصل من قبل الوكالة هو جيد جدا، لكن على الرغم من ذلك هناك بطئ شديد في التواجد،  ففي  

الحفر   من  العديد  نجد  تتم  "أسكجور"  لم  التي  الصحي  الصرف  قنوات  الى  باإلضافة  يتم اصالحها،  لم  التي 

مشكل التطهير في العديد من التجزئات ك "تجزئة  تغطيتها رغم أننا نتواصل مع الوكالة مند شهر، كذلك هناك 

 لم تقم بإصالحه، لذلكالنسيم " " الضاوي " " اسكجور" وبالرغم من وقوف الوكالة على المشكل اال انها  

 نلتمس من الوكالة أن تتواجب بشكل أكبر. 
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 نائب رئيس المجلس الجماعي   السيد ) ي( الحسن المنادي
 

السيد وزير  مشترك ما بين وزارة الطاقة والمعادن والحكامة الجيدة والر  بالنسبة لما يسمى بالمنشو 

المنشور   فيما يخص  المنشور  2014/    3/ 1بتاريخ    2014/  9الداخلية  "المكتب  ، فهذا  بقراءة من طرف  يقرأ 

ا  ، أمعداد الثاني و الثالث و الرابع وهناك مسطرة متبعة في هذا االطارالوطني للكهرباء " حيث يتحدث عن ال

تأخذ بعين االعتبار قراءة العداد، هو أن  الماء و الكهرباء " فهي مغايرة و اءة " الوكالة المستقلة لتوزيع  قر

غيأعتبو هي  القراءة  هذه  أن  ور  ما  ر صحيحة  المنشورليست  اليها  لذلك  يرمي  المدير    التمس ،  السيد  من 

 تكوين لجينة للبث في هذا الموضوع . 

هو الربط الرئيسي الذي أقيم على طول " شارع  لنخيل وما بمقاطعة الة مشروعا مهلقد أقامت الوكا

فبالرغم من األموال لكن مع األسف  فانه معطل حاليا  مكناس"  تعميم شبكة    ،التي صرفت عليه  فهناك عدم 

ما يترتب عن ذلك من أثار بيئية متعلقة بالفرشة المائية باإلضافة الى  و التطهير على مستوى مقاطعة النخيل  

 ئحة التي تنبعث على طول الشارع ابتداء من محور طريق ورززات الى القنطرة . الرا

 وفي األخير البد من توحيد المسطرة فيما يتعلق بشواهد الربط. 

 

 عضو المجلس الجماعي لسيد عبد الفتاح رزكي ا
 

، هذه  ةالذين يقطنون بالدواوير المرحل  كنت أتمنى من ممثلي الوكالة لو أنهم تحدثوا عن المواطنين

في هذا االطار أتساءل عن االستراتيجية التي ستتعامل بها الوكالة مع  لدواوير التي ال نعرف مصيرها بعد، وا

لهذه الساكنة المهمشة التي لم يهتم بها أحد و أتساءل هل هم مواطنون من الدرجة  المجلس قصد ايجاد حل  

وستنظم تظاهرات عالمية ك  ة كمدينة جميلة  ناك صورة المدين الثانية ؟ فوضعهم يحز في القلب فمن جهة ه

فيها الصرف  م  غيرها ثم هناك الدواوير المهمشة المحيطة بمدينة مراكش، هذه الدواوير ينعد" و22"كوب  

فمند شهر و أنا أطالب بسلك كهربائي و ال من مجيب و من جراء ذلك أصبحت    الصحي و الكهرباء والماء، 

، فهل سأقول لهم أنهم أناس غير مرغوب  ف كيف سأجيب الساكنةال أعرألنني  أخجل من دخول أحد الدواوير  

 ي عنقكم . لذلك أقول للسيد الرئيس ان هؤالء المواطنين هم أمانة ف ؟  فيهم 
 

 رئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد
 

 ان الموضوع اآلن ليس أنا و انما الوكالة. 
 

 جماعي عضو المجلس ال السيد عبد الصمد العكاري
 

العتيقةأريد   بالمدينة  متعلق  وهو  أنفسنا  في  ويحز  حساس  موضوع  أحد  اثارة  تداول  تم  فمؤخرا   ،

مواقع   في  الحفر  األشرطة  لتغطية  جاءت  لشركة  بالتصدي  قامت  جمعيات  موضوعها  االجتماعي  التواصل 

وق  حيث   " الخامس  محمد  ثانوية   " فيه  تتواجد  الذي  الشارع  في  بيالمتواجدة  مشادات  الجمعيات  عت  ن 

، فهذا الموضوع أثار اهتمامي و قد قمنا بالتواصل مع الوكالة و اجتمعنا معها بحضور السلطة و  الشركةو

حناق بتقرير  توصل  قد  سيكون  المدير  السيد  ربما  و  الكفاية  فيه  بما  الموضوع  كنا شنا  الذي  الموضوع  ول 

ن و اصالح الحفر ال  يجب أن يتم بترقيعها  ، فالشارع ليس في ملكية الشركة و انما هو للمواطجادين بصدده

ه فقط مما يتسبب في عاهة  يتم ترقيع جزء من كله يتم تدميره من طرف الشركة و   العلم أن الشارع  هذا مع 

بناء عليه فهذا الموضوع  تحتية في المدينة العتيقة هي هشة، ومستديمة في الشارع خصوصا و أن البنية ال

 يد المدير العام ايالءه االهتمام الذي يستحقه . قمنا بمناقشته و نلتمس من الس
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 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد زراف
 

الربط   الحديث عن  االأريد  الربط  الثاني في اطار  بالماءبالعداد  يتعلق  فيما  ، حيث  جتماعي خصوصا 

 كذا الربط . المواطنين أداء مصاريف العداد و يطلب من 

"  يختنق على مستوى منطقة " صوكوما  نطقة " المحاميد " بالنسبة للصرف الصحي الذي يأتي من م

،  دة " وهناك عدة شكايات في هذا الصددامما تسبب في اضرار لساكنة منطقة " صوكوما " و " دوار بر

 لذلك البد من حل هذا المشكل بشكل فعال . 

بشيء فيما     تقومبالنسبة لمنطقة المنارة فان المجلس وفر الماء و الكهرباء للدواوير لكن الوكالة ال

 الحال أن المواطنين يؤدون فاتورة الماء و الكهرباء . يتعلق بالصرف الصحي و

ها في االزعاج  لصحي ال يتم اغالقها بشكل محكم مما يتسبب للسكان المجاورين لان قنوات الصرف ا

 ، لذلك البد من ايجاد حل لهذا المشكل . خصوصا أثناء الليل
 

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الهادي  بن عال
 

  " تقدمها  التي  الخدمات  أن  على  نتفق  واننا  الماء  لتوزيع  المستقلة  "  الوكالة  لها  الكهرباء  يشهد 

 هناك مالحظات أشاطر الرأي بشأنها مع األعضاء المتدخلين المحترمين . و بالجودة

 لى الشكل التالي : ع هي الشارة اليها من قبل المتدخلين وأريد االشارة الى أربعة مواضيع لم تتم ا

تتمثل في   أحداثا سابقة  بن علي عرفت  الوكالة، ان منطقة سيدي يوسف  المواطنين  بسبب    خروج 

التي  و المشاكل  من  مجموعة  هناك  فان  المحترمين  األعضاء  بعض  ذكر  تعد  كما  لم  اآلن  و  سابقا  كانت 

بما  درهم كواجب مستحق عليها و  20.000، كذلك تمت اعادة برمجة الفواتير فمثال سيدة ملزمة بأداء  موجودة

الفات مبلغ هذه  برمجة  بإعادة  قامت  فقد  العداد  نزع  الوكالة  في صالح  ليس  فقط  أنه  السيدة  تؤدي  لكي  ورة 

 أقساطا في متناولها . 

ت غياب  مع  الصحي  صرفها  في  للسقوط  اآليلة  المنازل  تتبع  هناك  هذا  كذلك  معالجة  في  للوكالة  ام 

فمثال هناك مواطالمشكل العساس،  منها  نة في" درب  الصحي فطلب  بالصرف  منزلها  ربط  الى  في حاجة   "

 في هذا الملف قصد ايجاد حل . درهم و أطلب من االدارة التدخل  30.000

دائري و أتساءل   بالنسبة لديور الشهداء فقد تم تحديث الشبكة على شكل نصف دائري أو على شكل

 هل تمت برمجة النصف اآلخر ؟ 
 

 رئيس المجلس الجماعي  لعربي بلقائدالسيد محمد ا
 

باء"  المستقلة لتوزيع الماء و الكهراآلن أعطي الكلمة للسيد رشيد بنشيخي المدير العام ل " لوكالة  

 السيدات األعضاء المحترمين . لإلجابة على أسئلة السادة و
 

 اكشالمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمر السيد رشيد بنشيخي
   

،  لتي تبين غيرتهم على هذه المدينةأشكر السادة أعضاء المجلس الموقر على تساؤالتهم الشمولية ا

 . بع تجاري وصناعي وكذلك اجتماعي و أؤكد على أن الوكالة هي مؤسسة عمومية وليست بشركة لديها طا

يمكن تلخيصها في    سأحاول مع الطاقم الذي يرافقني االجابة على تساؤالت األعضاء المحترمين التي

 هي على الشكل اآلتي : خمس أو ست نقط و

هذا ليست له أية  ح على السيد العمدة تكوين لجنة وار أقتر في هذا االط: تتعلق بالحفر و النقطة األولى

، لذلك البد  ./. تؤدى للجماعة  25" ألن اتالف الطرقات تتعلق بها ضريبة تبلغ نسبتها    22كوب    عالقة ب " 
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التي تتم الجماعة والوكالة ومختلطة تض  تكوين لجنة من   دخل  تهم كل مقاطعة على حدة بشأن جميع الحفر 

هي مسألة سنتفق عليها حتى يكون سلكم الوكالة شهريا أو أسبوعيا وأن تراالوكالة و وضع برنامج وفيها  

 ا . هناك تتبع للحفر في عين المكان من خالل تقرير تحدد فيه الوكالة الجدولة الزمنية لتدخله

عداد اضافي   000.43 وضعت  2012الى  2011، فالوكالة من :  تتعلق بالعدادات االضافيةالنقطة الثانية

إلو السباقة  هي  مراكش  مدينة  و كانت  االضافية  العدادات  مسألة  الربطدراج  و  مسألة  األحداث  االجتماعي 

م أصبح  مراكش  تبنته  الذي  الحل  أن  أكدت  طنجة  مدينة  في  وقعت  التي  بالنسبة  رجعا  األخيرة  للحكومة 

في هذا االطار كذلك ألتمس من  وساطر التي جاءت في دوريات وزارية،  هناك بعض المللوكاالت األخرى، و

، فهناك مناطق موجودة  للوقوف على الخصاصالسيد العمدة المحترم تكوين لجنة بخصوص هذا الموضوع  

المخ المصالح  و  السلطة  مع  الجماعة  وضعتها  التي  الالئحة  غير  في  أخرى  مناطق  هناك  أن  أظن  و  تصة 

نتوفر عليها التي يجب أن  الالئحة  بهذه  بمسان  مشمولة  بالو  الجماعة يمكننا االتصال  نبلغها  دة  سلطة و أن 

 الخروج بلجن مشتركة في هذا االطار . بهذه الطلبات و

بعد هذه  لكن و  ، كانت الجماعة هي المكلفة به  1998:  تهم التطهير السائل فقبل سنة    النقطة الثالثة

مديري يهم جميع األشغال التي  السنة فان الوكالة أخدت على عاتقها تدبير هذا المرفق و قامت بوضع تصميم 

في   انجازها  أكثر من    30و    20سيتم  الوكالة  كانت حصة    360سنة و صرفت  و  السائل  التطهير  مليار في 

هي   المعالجة  و  120محطة  سنة  مليار،  ال  2012قبل  الصرف  الكان  في  يصب  "وادصحي  خصوصا    وديان 

تحويلها الى محطة  تم تجميع المياه العادمة و  مارات ، و بفضل هذه االستثايسيل" و "واد تانسيفت" و غيرها

، وبالفعل هناك روائح و في هذا االطار  فق المتواجدة على الصعيد الوطنيتصفية تعد اآلن من أحسن المرا

االقسام  سأعط رؤساء  للسادة  الكلمة  و  وي  السادة  طرحها  التي  األسئلة  كل  على  األجوبة  لتقديم  المديرين 

ن فيما يتعلق بالروائح ،فهذه األخيرة ترجع الى أربعة مصادر اما المحطة و اما  السيدات األعضاء المحترمي 

في اطار اللجنة  و ،  ضع بالقرب من منطقة " العزوزية " افراغ النفايات في عين المكان و اما الحمأ الذي يو

عشرة أمتار    الماضي أو ما قبل الماضي تبين وجود قناة ترتبط بالنقطة المتعلقة بوجود   لتي خرجت األسبوعا

 " طرف  من  انجازها  وتتطلب   " العمران  فيمجموعة  مشاكل  عقاري  هناك  مشكل  منها  االطار  وأطر  هذا   ،

 الوكالة سيقدمون أجوبة شافية في هذا االطار . 

، فبالفعل هناك مشاكل  شارة اليه في أربع أو خمس تدخالتد تمت االأما بالنسبة ل "باب مراكش " فق

هام االدارة  قد اتصلنا ب "مجموعة الضحى " في بداية تولي لمي هذه المنطقة وبالتطهير الصحي ف مرتبطة  

 laبمعية السيد قنداح قمنا بإجراء تدقيق في عين المكان و وجدنا أنه بالفعل كانت هناك  العامة في الوكالة و 

réception provisoire   أماla réception définitive     أوقفت وقد  بعد  متوفرة  غير   la réceptionفهي 

définitive   ن " مجموعة الضحى" هي المسؤولة والقانون واضح في  الى حين حل مشكل التطهير الصحي أل

لضحى" أداءها، "مجموعة ايجب على    مليون درهم التي   2و    1,5قد أحصينا المبلغ الالزم و هو  هذا االطار و 

المجموعة قصد حو مع هذه  االجتماعات  من  العديد  عقد  بصدد  اآلن  المش نحن  "باب  ل  منه  يعاني  الذي  كل 

 . مراكش " 

، فان أحد المتدخلين مشكورا وضع سؤاال مهما جدا  : أما فيما يتعلق بالماء الشروب  النقطة الرابعة 

للشرب الصالح  الماء  جودة  مدى  فحول  األخي ،  منهذا  يأتي  و   ر  واحدة  المكتنقطة   " للماء  هو  الوطني  ب 

هذا األخير  ة التي يقوم بها مختبر الوكالة و يومية لهذا الماء ثم هناك المراقب هناك مراقبة  الصالح للشرب " و

، صفة لمنح شهادة تهم مراقبة الماء هو الوحيد في الوكاالت و حتي في التدبير المفوض الذي يتوفر على ال

و تتمثل    حكما في نفس الوقت و هنا تتدخل السلطة الصحية في البالد ن يكون طرفا وللموزع أ  ن ال يمكن لك

في جهتين "المدير الجهوي للصحة العمومية " و " المكتب الصحي البلدي " و يجب أن يكون هناك تواصل  

ح للشرب " مع العلم  هو " المكتب الوطني للماء الصالة و الموزع و كذا المنتج األول و ما بين السلطة الصحي
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ش كل  في  فأنه  الماء  جودة  حول  تقرير  بإرسال  الوكالة  تقوم  و  هر  للقوانين  طبقا  مراكش  مدينة  جميع  ي 

 المعايير الجاري بها العمل . 

، فحينما تم تقديم المشروع في حضرة صاحب الجاللة نصره هللا في سنة  بخصوص مالعب الكولف

منها تتوزع فيها    8كولف اآلن    19خير تم بناءه على أساس سقي  حيث تم تدشين المشروع فان هذا األ  2012

تصلهما هذه المياه لكنهما لم يوقعا االتفاقية و ال يتزودان بالمياه المعالجة و انما    2معالجة و  المياه العادمة ال

في هذا  مراسلة    مبادرة تحت اشراف السيد الوالي وبعثنابمياه " المكتب الصالح للشرب " و عبد ربه قمت ب 

ال يعقل في الوضعية الراهنة التي يعرف  لشأن الى السيد العمدة كما كتبنا للسيدة الوزيرة المكلفة بالماء ألنه  ا

ب السقي  بإمكانها  للكولف  مالعب  هناك  تكون  أن  كبيرا  جفافا  المغرب  للشرب،  فيها  الصالحة  المياه  واسطة 

وعليه فقد اتصلت بنا الوزارة    ، من الساكنة  30.000للتوضيح فان تزويد ملعب واحد للكولف يعادل تزويد  و

ء و " وكالة  الوزارة المكلفة بالماكلها بما فيها وزارة الداخلية و  المركزيةعقدنا اجتماعات بوجود المصالح  و

و  " المائي  للوزارالحوض  الممثلة  وهي  مراكش  جهة  في  بالماء  المكلفة  االتصال  ة  على  تم  بالمشرفين 

 االطار . ن تلك الممارسة و نلتمس من السيد العمدة مساندتنا في هذا ثارة انتباههم للحد مالملعبين المعنيين إل 

بقية فإنها  المت  4منها قاموا بتغيير طبيعة مشروعهم أما    5فان    9عددها  بالنسبة للمالعب المتبقية و

أية رخصة اال بعد    كنا في اطار اجتماع مع السيد الوالي حول عدم امكانية منحهافي طور انجاز مشروعهم، و

 اه العادمة . التوقيع على االتفاقية قصد استعمال المي

خص تدخالت الوكالة فان هناك أربع نقط تتعلق بالتقوية والتمديد والتوسيع واالستبدال واألمر  فيما ي

ي فالوكالة تتدخل في اطار تصميم مدير ،  اء أو التطهير الصحي أو الكهرباءيتعلق بجميع القنوات سواء الم

ره هللا و في اطار اللجنة  في اطار اتفاقية تم توقيعها في حضرة صاحب الجاللة نصوعقد برنامج مع الدولة و

الجماعي و   المجلس  الذين هم أعضاء في  االداري  المجلس  الوكالة تضم أعضاء  فهناك لجنة على مستوى 

األول لهذه اللجنة قصد تقديم    تسمى " لجنة االستثمارات " و ان شاء هللا في شهر أبريل سيكون االجتماع

 وقوف على جميع الحفر . جميع المشاريع التي يتم انجازها و معاينتها و ال

قبل أن  انم " والتي تهم الوحدات الصناعية، فاني وبخصوص القنوات المتواجدة في منطقة "سيدي غ

االطا هذا  في  مشكورا  العمدة  السيد  مع  مطول  حديث  لدي  كان  الجلسة  هذه  الى  على  أتي  اتفقنا  و  ر 

السيد الوالي و الذي سيحضر فيه السيد العمدة و عبد  االستراتيجية التي سيتم اتباعها و عقد اجتماع برئاسة  

ربه و الوحدات الصناعة و ممثلي الوزارات المعنية قصد المناقشة مع ممثلي هذه الوحدات و هناك تمويل  

عل الوحدات  هذه  منه  ستستفيد  تقديمه  الدولة  بالنسبة  تستطيع  األمر  نفس  و   ، بالمعالجة  هي  تقوم  أن  ى 

 ليها عدم صرف مياهها الهادمة مع المياه العادمة المنزلية . للمستشفيات التي يجب ع

أما فيما يخص األحياء فان الوكالة ستذهب الى المقاطعات للوقوف على البرنامج الذي كنا قد اتفقنا  

 على حدة .  عليه لتحديد أسباب البطء و لمعالجة كل نقطة 

الرئيس    السيد  اذا سمح  و  جدا  مهمة  أخرى  أسئلة  هناك  المديريات  سكذلك  لرؤساء  الكلمة  أعطي 

هذه مناسبة للسادة  لس المحترمين كل حسب اختصاصه، واألقسام لتقديم  أجوبة على أسئلة أعضاء المجو

ال مدير  ألن  عليهم  للتعرف  المجلس  وأعضاء  شيء  بكل  القيام  يمكنه  ال  المجلس    ولأقوكالة  ألعضاء 

 ألمر بالنسبة للسادة المديرين لحل المشاكل . المحترمين أن أبواب مدير الوكالة هي مفتوحة و نفس ا

، فان أبوابنا مفتوحة أمامهم و قد كونا لجنة مهتمة  بالمجتمع المدني لتتبع  يبالنسبة للمجتمع المدن

 شكاياتهم و وضع برنامج عمل . 
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  رئيس المجلس الجماعي ائدالسيد محمد العربي بلق
 

هو النقاش  هذا  في  المهم  نظرا    ان  المحترمون  األعضاء  منها  يعاني  التي  االشكاالت  على  الوقوف 

 األهم هو تحديد كيفية االشتغال في المستقبل . رة بالساكنة ولعالقتهم المباش 

 أعطي الكلمة للسادة أطر الوكالة قصد تقديم المزيد من التوضيحات . 
 

 كهرباء بمراكش عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء وال الدين تصر صالحالسيد من
 

ة على صعيد المقاطعات والمنتخبين  اننا ال ننتظر هذا اللقاء لتحديد المشاكل ألن اللقاءات هي مستمر

يومو هي  فالمشاكل  لتخطيهاالجمعيات  كبيرة  مجهودات  نبدل  و  فمجه ية  الشبكات  ،  جميع  تهم  الوكالة  ودات 

 شاكل التي يعاني منه الزبون يوميا . الم جميع و

األ يخص  التي  فيما   " والمرتفع  المتوسط   الجهد   " من  العارية  األحبال  تهم  فانها  الكهربائية  حبال 

تشكل خطورة كبيرة ثم هناك " الجهد المنخفض "، فالنوع األول ال يدخل في اختصاص الوكالة ، والحمد هلل  

عملنا  الها،  وتحت أرضية لتأمين استعم  هناك األحبال كل هذه األحبال و الوكالة قامت بمجهود كبير وجمعت  

الوطني ل المكتب   " "المحاميد" ومع  بقيت  لكهرباء " في منطقة  المشكل و  لتجاوز هذا  متر ال    500غيرها 

 تشكل أي خطر . 

وكالة ن ال، فاالتي يستعملها الزبناء العاديين  أما فيما يخص األحبال الكهربائية " الجهد المنخفض " 

، ففي المدينة القديمة تم  كل المجال الترابي لمدينة مراكش  قويا يشمل هذا الصدد تمتلك برنامجا طموحا و في  

القضاء نهائيا على األسالك الكهربائية العارية و األعمدة التي تشكل خطرا على السير و نفس األمر بالنسبة  

ن  لمقاطعة جليز و المنارة حيث تم تجاوز العديد ملمقاطعة سيدي يوسف بن علي و العمل مستمر بالنسبة  

زالت   ما  البيضاء  كالدار  كبرى  فمدن  مشكل  أي  تطرح  ال  آمنة  أحبال  فهي  الملفوفة  األحبال  أما   ، المشاكل 

 تستعمل هذه األحبال ، و في مدينة مراكش قمنا بمشروع طموح حتى تجاوزنا هذا المشكل . 

ال المتعلقة بالتطهير فيما يخص  اء مراكش  م الصيانة في جميع أحي، فهناك برامج تهالسائل  تدخالت 

قد أدخلت الوكالة تقنية جديدة تتمثل في  ة نقط منها ما كان موضوع لشكايات، وهي برمجة  تقوم على عدو

يتم ربطها في هذه   التلسكوبية تحت أرضية حيث  الكاميرات  المشاكل قبل وقوعها،  استعمال  القنوات لرصد 

ه األشغال تهم المدينة  هذة وتجديد القنوات، ووم ببرمجة أشغال اعادة الهيكلقيانة الوقائية نعلى اثر هذه الصو

و االقديمة  قال  القديمة وكما  للمدينة  فبالنسبة   ، األسوار  وكذلك خارج  كبيرة  بأشغال  قمنا  المدير  ك هنالسيد 

المجلس بصددها و مع  ونشتغل  العوائق  تعرف بعض  أخرى  بالدأشغال  األمر  للسقوطيتعلق  اآليلة  نظرا    ور 

 . شغال األخرى المتبقية ، لذلك ال بد من حل هذا المشكل لتكملة األة وكذلك بالشارعلوجود خطر محدق بالساكن

بالعدادات الربط  أثمنة  اطار  بخصوص  في  تدخل  التي  الدواوير  فهناك  اطارها  لها  دراسة  كل  فان   ،

هناك  لسكان يستفيدون في هذا االطار، وامها وخططها و" التي لها مراسي"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هودات التي بدلت  السيد المدير العام للوكالة ذكر المجبيرة وكذلك الربط االجتماعي الذي تستفيد منه شريحة ك

فيدة بشرط أن تكون  قد تم التنفيذ على مراحل و هناك مناطق لم تكن تستفيد و أصبحت مستفي هذا االطار و 

 . زةالمنطقة مجه 

، فالمحطة  الجمعياتالمنتخبون وكان بحضور السلطة ون الى عين المبالنسبة للروائح فقد خرجت لج

 تتوفر على تجهيزات لمعالجة هذه الروائح . 

بخصوص التقاطع بين "المكتب الوطني للكهرباء " و " الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء "  

 مناطق لتكون الخدمات في المستوى المطلوب. فالبد من توسع الوكالة لتشمل هذه ال
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اتخاذ مبادرة جيدة تضم الوكالة  اعادة الحال الى ما كان عيه، فانه مؤخرا تم  يتعلق باألشغال و  فيما

، فبمجرد ما تعطى الرخصة يتم التتبع و اذا لم توافق الجماعة على الطريقة التي تم بها االصالح  والجماعة

 هي طريقة محمودة . عمل و كالة و هي طريقة جار بها الالص اتعابها من الوفان الشركة ال يمكنها استخ 
 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش السيد عادل الداودي
 

الم  للنقطة  األشغالبالنسبة  عن  الناتجة  بالحفر  فالبد  تعلقة  الباب،  ،  هذا  في  التنسيق  من  مزيد  من 

حصول على الترخيص و تتم اعادة الحالة الى ما كانت  ألشغال المبرمجة اال بعد الالوكالة ال تتدخل في مكان او

المقاولة   الوكالة و  تتبع مهيكل في هذا االطار عليه بحضور ممثلي  التسريع من وثيرة  و هناك  . بخصوص 

األوراشاألشغا اغالق  و  الدروب  بعض  في  م ل  عبر  يتم  الورش  اعداد  فان  اغالق  ،  يتم  ذلك  بعد  ثم  راحل 

، وفي جميع األحوال سيكون هناك المزيد من التنسيق فيما يخص عملية اعادة الحالة الى ما كانت  الورش

 عليه . 

،  ل "تجزئة المسار" و " االزدهار"   فيما يتعلق بالتطهير في المنطقة الصناعية و المنطقة المتاخمة

األمطار جوار    كال المتعلق بمياهالوكالة خصوصا لمعالجة االشفان هناك مجموعة من المشاريع المسطرة في  

بالترخيص من طرف " المكتب الوطني لسكك الحديدية" ، ف " خط السكة الحديدية ، فهذا مشروع رهين 

، كذلك هناك مشروع لدى ني سيكون متعلقا بالمياه العادمةتجزئة المسار" هي مربوطة بالشبكة و الربط الثا

تانسيفت " مما سيمكن من المعالجة    ياه األمطار في اتجاه " واد اه السكة الحديدية لتصريف مالوكالة في اتج

 المحلية لتصريف مياه األمطار . 

تتميما لما قاله السيد منتصر صالح الدين فان منطقة الداوديات ) الوحدة بالنسبة لتجديد الشبكات، و 

تحتية مهمة تم انجازها    النخيل و هي عبارة عن بنية   ، كذلك هناك قناة2016األولى ( هي مبرمجة برسم سنة  

مستوى و   2012و    2011سنة  في   على  النخيل  بمنطقة  العادمة  المياه  لصرف  الرئيسي  الشريان  تعتبر  هي 

 طريق مكناس و سيتم ربط مجموعة من الدواوير و التجزئات . 
 

 والكهرباء بمراكشعن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء السيد قنداح ادريس 
 

ال للتجهيزات  باأل بالنسبة  التجزئاتمتعلقة  يخص  فيما  الشتوية  آخر  مطار  اقتنت  الوكالة  فان   ،

 التجهيزات بالنسبة لمراقبة األشغال كالكاميرات و بأنها تستجيب لجميع المعايير التقنية . 

المحطةب من  المنبعثة  الروائح  التجهيخصوص  بجميع  مجهزة  األخيرة  هذه  فان  هذ  ،  لمحاربة  زات 

ا يطبع هذا الموضوع هو ان الوكالة  بيولوجية و معالجة " فيزيكوشميك " ، و مالروائح حيث تتم معالجة  

 . " واد تانسيفت " و "واد ايسيل "  متواجدة في محيط المطرح العمومي و منطقة

بالتطهير السائل مما يؤدي الى    فيما يتعلق ب "أبواب مراكش" أريد اضافة أن هناك مشكل مرتبط 

بصفة دورية في انتظار حل المشكل  ق ، و كلما استدعت الضرورة فإننا نتدخل  ظهور المياه العادمة في الطري

 مع " مجموعة الضحى " . 

التي   السرقات  بخصوص  المحلية  السلطات  لدى  الشكايات  من  مجموعة  الوكالة  وضعت  لقد  كذلك 

م بإعادة   مع ذلك فان الوكالة تقواألزقة الضيقة و   في بعض الدروب و تتعرض لها تجهيزات الوكالة خصوصا  

 يزات جديدة . تزويدها بتجه

فردي و الثانية تتوفي  فيما يتعلق ب "دوار السراغنة" ، فان هناك منطقتين األولى تضم التطهير ال

الشبكة في  على  ستستمر  الوكالة  و  الدروب  بعض  في  الوكالة  تدخلت  المواطنين  بشكايات  التوصل  وبعد   ،

 الشروع فيها في " دوار السراغنة ". سابيع القادمة في تتمة األشغال التي تم األ
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المتواجدة في منطقة "سيدي غانم" ،   فان المشكل راجع الى أسباب  بخصوص " تجزئة المسار " 

الوكالة  تقنية برمجة  قد  و  بالفيضانات  تتعلق  مخاطر  فيها  منطقة  في  متواجدة  فهي   " الكرم  تجزئة   " أما   ،

 سنة . ان شاء هللا فان األشغال ستتم في هذه القوية الشبكة المتواجدة في عين المكان و أشغال ت
 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش السيد أدنون الحسين
 

في سائرة  المجهودات  بأن  التذكير  من  فالبد  المحترمين  المنتخبين  استفسارات  على  اتجاه    جوابا 

المصالح لالهتمام    أعطى تعليماته لجميع رؤساء  مؤخرا فان السيد المدير العامتطوير العالقة مع الزبناء، و

 تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين والبث في جميع شكاياتهم . اكثر بحسن االستقبال و

  104ت أن توزع  بالنسبة للمصابيح ذات االستهالك المنخفض فان الوكالة هي الوحيدة التي استطاع

سيتم بيعها بنفس  ألف أخرى و  50و سنقتني   2014و    2013ألف مصباح ذات االستهالك المنخفض خالل سنة 

 ذلك تشجيعا لترشيد الطاقة و استهالك الماء . بها الوكالة والتكلفة التي اقتنتها  

االضافية العدادات  اعطاء بخصوص  استطاعت  التي  الوحيدة  هي  الوكالة  فان  كب   ،  على  نسبة  يرة 

 . الصعيد الوطني وتجربة مراكش يقتدى بها على وطنيا

ي بفيما  الملكية تعلق  و  ،شهادة  التحمالت  دفتر  منها ألن  يحتم على  فالبد  العمل  بها  الجاري  القوانين 

حق   ألن  التصرف  حق  لديه  أو  مالكا  يكون  أن  العداد  أو  الربط  يطلب  الذي  الشخص  من  تطلب  أن  الوكالة 

 . نون تفاديا للنزاعات بين الكاري و المكتري أو الورثة فيما بينهم الملكية يحميه القا

نعق و  أمامه  أبوابها  تفتح  الوكالة  ،فان  المدني  للمجتمع  بشكاياته  بالنسبة  ونتوصل  شراكات  معه  د 

 نقوم بمعالجتها وهناك تنسيق في هذا االطار . و

بخصوص خدمات القرب ، فان الوكالة بادرت في السنوات األخيرة الى تبني سياسة القرب من خالل  

بمدين  متواجدا  كان  الذي  االتصال  يشتغل  مركز  و هو  مراكش  بمدينة  أصبح  اآلن  و  البيضاء  الدار    24/24ة 

 الهاتف .  أيام في األسبوع و يقدم خدمات تتعلق بالشكايات و اعطاء المعلومات عبر 7/7ساعة و 

، فان الوكالة تسير في هذا االتجاه حيث أعطيت تعليمات لرؤساء  ما يتعلق بمنح تسهيالت في االداءفي

بالنسبة لألسر ذات الدخل المحدود فمنطق " خلص و شكي " لم يعد في  المقاطعات للسير في   هذا االتجاه 

لمستخدمي تعام التعليمات  أعطيت  حيث  الوكالة  شكاي  ل  قبول  والوكاالت  الزبناء  جواب  ات  منح  و  معالجتها 

 للزبون . 
 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  السيدة سناء دنيا
 

مس  يخص  االدافيما  الستخراتتحقات  التدابير  جميع  تتخذ  الوكالة  فان  االدارات  ،  مستحقات  الص 

و العمومية  على  والمؤسسات  التزويد  قطع  الى  مؤخرا  والتجأنا  التعليم  بينها  من  االدارات  أدت  البعض  تي 

و  أنه  كما  يناير،  شهر  بالميامستحقاتها خالل  تزويدها  يتم  ال  للكولف  ملعبين  فان  األثناء  هذه  العادمة  في  ه 

 يتعلق األمر ب " الضحى " و " كولف المعدن " . ما لم يؤديا مستحقات شهر دجنبر وألنه 

، األولى تهم القراءة المزدوجة في اطار الشفافية،   االشارة اليهما في تقرير اللجنة  نقطتين تمت  هناك

بحضور  الة وعالقة مع الوكلمشرفة على الفهذه القراءة تتم بطلب من الجماعة وبعين المكان و بتنسيق مع ا

بالتالي ليس هناك أي مشكل في  التأشير عليها، وتقنيي الوكالة والجماعة الذين يقومون بتدوين المعطيات و

 هذا االطار . 

مع فسخ العقود    ، فانه يتم البث فيها في نفس اليوملبات فسخ العقود الخاصة بالجماعةبالنسبة لط 

الموالي اليوم  أنه في حالفي  اال  ال ،  الزبون  تعرض  فان ة   " الباهية  " قصر  في  المطروح  كالمشكل  مستفيد 

للوقوف على أسباب هذا االعتراض و تحرير محضر المعاينة بواسطة    الوكالة تستعين بخدمات عون قضائي
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كانت   اذا  ثم  التأخر  بأسباب هذا  الجماعة  بإخبار  الوكالة  القضائية  وتقوم  للجهات  ارساله  يتم  تقرير مفصل 

يتم احتسابه    عملية  التأخر ال  ناتج عن هذا  فان أي استهالك  العداد تستدعي تدخل مصلحة االستغالل  ازالة 

 الح الجماعة .لص
 

 المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش   السيد رشيد بنشيخي

 

الم للدواوير  بالنسبة  العمدة  السيد  على  وأقترح  السابق  تدخلي  تكملة  هناك  أريد  بالفعل  ألنه  همشة 

، لذلك أقترح في اطار لجنة مشتركة  التي تحتاج الى الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرببعض الدواوير  

" لربط  الوطنية للتنمية البشرية  لمبادرة تحيين االتفاقيات الموجودة فهناك اتفاقيات ابرمت في اطار برنامج " ا

تدخل في نطاق تدخل الجماعة   التيلمتواجدة بمدينة مراكش وير ادواوبعض الدواوير و وضع الئحة بجميع ال

أن نحاول احصاءها و وضع برنامج يقدم الى السلطة الوصية في اطار المجلس االداري قصد توفير غالف  و

الدواوير   التدخل في هذه  يمكننا من  السراغنة " سنقف عليها شخصيا،مالي  كذلك هناك    و منطقة " دوار 

سننظر حيا بحي  و التي سنضع بشأنها برنامج عمل واألحياء التي سجلتها شخصيا  زئات ومجموعة من التج

ي كل حالة وفق  باإلضافة الى األزقة التي تم ذكرها في تدخالت األعضاء المحترمين حتى نتمكن من التدخل ف

مع زمنية  يمكنينةجدولة  فما  و ،  سننجزه  السنة  هذه  في  انجازه  السننا  في  انجازه  يمكننا  سيتم  ما  المقبلة  ة 

 ضا الى غير ذلك . انجازه أي

أدعوا السادة أعضاء المجلس الموقر والسيد العمدة لكي نقوم بثالث أو أربع زيارات ميدانية، ألنه تم  

المكان و نفس األمر بالنسبة لمحطة التصفية    يجب رؤيتها في عينث عن مجموعة من اآلالت الحديثة والحدي

 عنيون باألمر. لتحديد سبب الروائح فكلنا م

با يتعلق  و فيما  شهر  ومند  ملحقة  عشر  أربعة  هناك  لديلملحقات،  كان  مع    نصف  خاص  اجتماع 

رئيس الملحقة هو  كما ورد في المحاضر فقد قلت أن  رؤساء الملحقات واتفقنا على مجموعة من المواضيع و

ومح المواطن  ت امي  التي  المركزية  المؤسسة  بين  ما  التوسط   عليه  يجب  الذي  محمد هو   " بشارع    تواجد 

و ي السادس"  أن  و  المواطن  بين  وما  المشكل  لحل  العام  المدير  وحتى  بالوكالة  األقسام  برؤساء  قد  تصلوا 

 أعطينا تعليماتنا في هذا االطار . 

مختصة   شركات  بها  تقوم  التي  األشغال  بعض  بمدينة  هناك  متواجدا  أصبح  الذي  االتصال  كمركز 

الملح في  "سقمراكش  ب  الجديدة  أ ة  و   " غانم  هم  يدي  و  الجماعة  يمثلون  الذين  االداري  المجلس  عضاء 

يمثلون ثلثي هذا المجلس كان لديهم هذا المطلب واتفقنا عليه أما "الديبناج " فان تقنيي الوكالة هم الذين 

 سيتكلفون به . 

ي ال  األخير  في  في  لنا  قدمه  الذي  العون  على  العمدة  السيد  الشكر  جزيل  نشكر  أن  اال  مسألة  سعنا 

المترتبة على " األكاديمية " واستخالص المستحقا حيث تدخل  ،  لغت مليارا و أربعة ماليين سنتيمالتي بت 

لدها    هناك وكاالت أخرى على المستوى الوطني كمدينة فاس التي شخصيا لحل هذا المشكل وتوفق في ذلك، و 

ألنها تصرف كاستثمارات    أن تؤدي  ، فهذه المستحقات البد رهم و طنجة التي أخذت نفس المنحىمليون د   20

 الكهرباء و التطهير السائل . اطن لتوفير الماء الصالح للشرب وهذه األخيرة يستفيد منها الموو
 

  رئيس المجلس الجماعي السيد محمد العربي بلقائد
 

ة"  ديمي األكايد المدير أنني تدخلت في موضوع " أقول للسالمدير العام وكذا أطر الوكالة، وأشكر السيد  

حمد هلل  الدائها للمستحقات الواجبة عليها واألخيرة لم تعد تستفيد من الربط بالكهرباء جراء عدم أ  ألن هذه 

باألداء  " األكاديمية   " وقامت  المشكل  الموضوع وتم حل  هذا  في  تكون  ، وأتمنى  توفقنا  في  أن  أعمالنا  كل 

القريب و المرحالمستقبل  بأداء متميز في هذه  تتسم  فممثلو    لة المتوسط  فيها حل اشكاالت متكررة،  تم  التي 
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تحدثوا أن   الوكالة  لي  يظهر  لكن  القدامى  المديرين  السادة  مع  المجالس  في هذه  ألفنا سمعها  اشكاالت  عن 

ان االشكال ال يتمثل في كون جهة معينة ال تريد ا المتابعة  لعمل و  التدبير وطريقة  ما المشكل هو في طريقة 

الو ااالشكاالتكاملة لحل  االرادة  اثارتها  تمت  التي  العديد من االشكاالت  لذلك أظن ان  ليوم يمكن حلها في  ، 

، فاليوم حضر ممثلو  قد سبقني السيد المدير فيما يتعلق بالحديث عن إحداث لجنة مشتركةالقريب العاجل، و

لجبار الذي بدلته  وكالة وبالمجهود ا، ونحن نعتز حقيقة بهذه الأجابوهمسمعوا من أعضاء المجلس ولة والوكا

د أن يكون عطاءه  نريفية ربما يعتبر هو األول افريقيا، وقدرتها على احداث مركز تصواالستثمارات الكبيرة و 

ث في كل العوامل قصد تحسين اطار  مشكل الروائح الكريهة ستتم معالجتها من خالل الببدون أية سلبيات، و

المتواج المواطنين  بالمنطقة والمتضررين  عيش  والتقنية  مند سنواتدين  العلمية  الحلول  ايجاد  اذ البد من   ،

وال الموضوع والتكنولوجية  هذا  في  مع شركائنا  فالبمالية  لذلك  وانما  ،  واحدة  لجنة  فقط  ليس  احداث  من  د 

و اللجن  من  أن  مجموعة  أقترح  هذا التي  في  مسؤوليتهم  ليتحملوا  المقاطعات  رؤساء  مستوى  على  تكون 

لجن مشتركة بين الجماعة و الوكالة إلحصاء جميع المشاكل المتعلقة بالوكالة أو  الموضوع من خالل احداث  

ميع األحياء التي تعرف اشكاالت والقيام بالتتبع وفق توقيت  تحديد ج غيرها ك "العمران " و " الضحى" وب

تتحسن و    ن األمور التيا التمويل المالي اذا كان ممكنا مع التتبع بطريقة جدية على أساس تحسيكذزمني و

االحمد هلل المدينة  مستوى  فعلى  الوكالة صعبا  تدخل  يكون  المستويات  بعض  لكن على  الدور  ،  هناك  لعتيقة 

أطر  شكر السيد المدير العام وجميعا أباسمكم  يمكننا التوقف بل البد أن نشتغل، لذلك و   ، لكن ال اآليلة للسقوط

عدم الرجوع دائما للمدير فهذا السلطة واتخاذ القرار و  عليمات التي لديهم ألخدعلى التانفتاحهم و  الوكالة على 

األخير يفوض لهم اتخاذ القرار اما مع المقاطعات أو مع المجتمع المدني حتى يمكننا ان شاء هللا  أن نحسن  

 سسات في خذمة المواطن.  أداءنا و تدبيرنا جميعا كمؤ 

 

 ساعة الواحدة و ثمان و أربعون دقيقة .توقفت الجلسة لتناول الغداء و الصالة  على ال:     ملحوظة
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        استأنفت الجلسة على الساعة الثانية وخمسون دقيقة  بعد الزوال.                                                                     : 1 ملحوظة 

ا  : 2ملحوظة   النائب  بن سليمان  يونس  السيد  رئيس تولى  السيد  محل  الجلسة  رئاسة  الجماعي  المجلس  رئيس  للسيد  ألول 

 .  المجلس الجماعي

 

201617022016: 

  2015السنة املالية  ي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم  اطالع املجلس الجماع

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة.

  رئيس الجلسة   السيد يونس بن سليمان

   الى تأجيلها لموعد الحق.  أدعوكمنظرا لعدم جاهزية النقطة، 
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 :   ( 2016/ 17/02)الجلسة الثالثة بتاريخ   2016ال الدورة العادية لشهر فبراير النقطة الثالثة عشرة من جدول اعم

 تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة املستفيدين منه. 

 

 رئيس الجلسة    السيد يونس بنسليمان

 . 

 

 د الحسين نوار السي

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

74 
 

 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

75 
 

 13النقطة رقم :         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  ة المكلفةنتقريـر اجتماع اللج

مراكش   لمدينة  الجماعي  المجلس  لمداوالت  وتبعا  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  طبقا 
تفويت المحالت التجارية   بإمكانيةبشأن النقطة المتعلقة    2016لدورة فبراير    02/2016/ 11الثانية بتاريخ  سته  خالل جل

النقطة الى الجلسة ، وحيث انه تم االتفاق على تأجيل البث في  الكائنة بالسوق الجماعي ازيكي لفائدة المستفيدين منه 

للمجلس  المخ  المقبلة  اللجنة  على  تعرض  ان  اساس  النقاش على  لتعميق  المكلفة  ،  تصة  اللجنة  بالميزانية  اجتمعت 
على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى   2016  فبراير   15االثنين    يوم  والشؤون المالية والبرمجة 

اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  السيد  براسة  الخامس  محمد  بشارع  البلدي  على  لتدارس  بالقصر  النقطة  موضوع 
 اليه مداوالت المجلس الجماعي من مالحظات.  ضوء ما خلصت

 :  حضر من أعضاء اللجنة السادة -
ايت عبد   المجيد  الهادي ويسالت، عبد  المغراوي، عبد  الحفيظ  احمد عبيلة ، ي عبد  تلماضي،  الهادي  السالم سي كوري ،عبد 

 القاضي، عبد االله الغلف، عبد الغني درويش. 
 

 : ةمن أعضاء المجلس الجماعي الساد شارك -
، محمد االدريسي، عبد الهادي بن ف ارزد  محمـاوي،  ب، حسن ببوحنشأمال، خديجة فضي، ابراهيم    ميصرة  ،عبد الرزاق جبور

 عال، حفيظة مجدار، المصطفى الوجداني، الفيرامي عبد الرحيم . 

 :  اطر الجماعة بصفة استشارية السادةمن   كما شارك -
 جماعية رئيس قسم الممتلكات ال :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم اللجن الدائمة   :    سعيد الكرس
 الجماعيرئيس قسم حفظ الصحة  :  الشرقاوي الدكتور منصف 
 رئيس قسم الموارد المالية :   الخمار المغاري 

 عن قسم أعمال المجلس :    بوزيتي رشيد 
 اللجن الدائمةعن قسم  :   سعد نجاي 

 

االجتم   بداية  الترحي  ،اعـفي  الكلمة  اللجنة  وبعـد  رئيس  السيد  ذكـر  الحضور،  السادة  حق  في  المجلس بية  بمداوالت 
السيناريوهات  ومناقشة  النقاش  تعميق  اساس  على  تأجيلها  تم  ان  بعد  المعروضة  النقطة  بخصوص  الثانية  جلسته  خالل  الجماعي 

تدارسته   ما  على ضوء  للتقييم  االدارية  اللجنة  طرف  من  المقترحة  المبالغ  بخصوص  والشؤون المقترحة  بالميزانية  المكلفة  اللجنة 
والبرم اوالمالية  ازيكي  ملف سوق  لطي  الموضوع سعيا  بخصوص  مقترحات  تقديم  االعضاء  السادة  من  طالبا  في  يل  جتأ   جة،  البث 

 .بشكل يمكن اللجنة والمجلس من اتخاذ القرار المناسب انضاجهاالنقطة الى حين 
و االطار،  هذا  الوفي  باب  فتح  وشق نامبعد  الرأي،ة  االعضاء  سجل  ابداء  المقترحة   ومقترحات  مالحظات   السادة  المبالغ  بخصوص 

 موضوع مسطرة التفويت على الشكل االتي:
وجود نية تحقيق مكتسبات اكثر من طرف التجار بالنظر لألثمنة المناسبة المقترحة من طرف اللجنة االدارية للتقييم مما يفرض   

 ح الجماعة.تحمل المسؤولية في الدفاع عن مصال
 االجتماعي االنساني في تعامل المجلس مع الملف المعروض دون اخضاعه لمنطق الربح او الخسارة. ضرورة استحضار البعد  
 . %10السوق واقتراح تخفيضه ب   بالنظر لمساهمة التجار في عملية بناء المقترحة من طرف لجنة التقويمالمبالغ المطالبة بتخفيض  
 لملف عند المصادقة.اعلى هذا  وانعكاساتهالجنة التقويم المقترحة من طرف  المبالغمراجعة  حول امكانية التساؤل 
 امكانية توقع متابعات في حق المجلس نتيجة عدم االخذ بالمبالغ المقترحة من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 
 امكانية  تفويض تدبير معالجة هذا الملف لمكتب رئاسة المجلس الجماعي. 

التفويت، وتبعا لتعدد المقترحات المقدمة ي االختيار بين مسطرتي االيجار وللتجار ف   وبعد ترك الحرية  ناقشات مستفيضة،وبعد م
بخصوص عملية التفويت وحيث ان السادة االعضاء سعوا الى التوفيق ما بين مصلحة الجماعة والبعد االجتماعي للتجار، فقد  

للتقييم المضمنة في تقرير اللجنة السابق المعروض  لمقترحة من طرف اللجنة االدارية  خلصت اللجنة الى الحفاظ على المبالغ ا
بتاريخ   الثانية  في جلسته  المجلس  اساس    11/02/2016على  التجار  على  مساهمات  السوق خصم  بناء  في عملية   المساهمين 

 درهم. 15.000,00 بمبلغ
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار  
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    ( :17/02/2016الجلسة الثالثة بتاريخ ) 2016 النقطة العشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير

املاء   لتوزيع  املستقلة  الوكالة  إشارة  رهن  مراكش  جماعة  وضع  اجل  من  إطار  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة 

.باء بمراكش قطعة أرضية إلنجاز وحدة للتجفيف الشمس ي للحمأ الناتج عن معالجة املياه العادمة ملدينة مراكشوالكهر 

 نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()
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 24 –  23 – 22 – 21  – 20النقط ذات االرقام:                  المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 المشترك بين  جتمـاع ال اعن تقريــر 
 والخدمات  بالمرافق العمومية نة المكلفـة اللج

 واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة 
 

المقرر   النقط  بعض  تحضير  اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  طبقا 

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  ونوعية   ،  2016ادراجها  لطبيعة  المعروضة    وبالنظر  النقط 

للحضور والمشاركة في   2016/ 18/01بتاريخ   710وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد للدراسة، 

اللجنة   بين  المشترك  االجتماع  العمومية اشغال  بالمرافق  بالميزانية    المكلفة  المكلفة  واللجنة  والخدمات 

والبرمجة   المالية  بقعل  2016/ 28/01  الخميس يوم  والشؤون  صباحا  العاشرة  الساعة  االجتماعات  ى  اعة 

المرافق العمومية    رئيس لجنة  بوحنش ابراهيم    السيد  سة ئاالكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس بر

 :  نقط مدرجة في جدول اعمالها وهي وذلك لمناقشة والخدمات 

 20النقطة رقم: 

م  اجل وضع جماعة  اطار من  اتفاقية  والموافقة على  لتوزيع  الدراسة  المستقلة  الوكالة  اشارة  راكش رهن 
وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ الناتج عن معالجة المياه العادمة    إلنجازالماء والكهرباء بمراكش قطعة أرضية  

 لي عامل عمالة مراكش()نقطة مقترحة من طرف السيد الوا                     .   لمدينة مراكش
 21النقطة رقم: 

والموافقة  لتوليد    الدراسة  محطة  بانشاء  وذلك  مراكش  لمدينة  الحالي  المطرح  بتأهيل  خاصة  اتفاقية  على 
 الطاقة الكهربائية من الغازات المنبعثة من النفايات. 

 22النقطة رقم: 

انجاز    - تمويل  في  بالمساهمة  خاصة  اتفاقية  على  والموفقة  المنزلية  الدراسة  النفايات  وتتمين  فوز  مركز 
 ش. والمماثلة لها بمراك

 23النقطة رقم: 

رقم    - ملحق  بمدينة    1الدراسة والموافقة  لها  والمماثلة  المنزلية  النفايات  لمركز طمر وتثمين  التدبير  لعقد 

 مراكش ولمركز الفرز والتحويل. 
 24النقطة رقم: 

ماثلة  لعقد التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والم   2الدراسة والموافقة على ملحق رقم    -

 لها بمدينة مراكش ولمركز الفرز والتحويل. 
 

   من أعضاء اللجنتين :االجتماع  حضر  -

عبد   بولحسـن،  خليل  الرحيم،  عبد  الفيرامـي  الــزاوي،  ايت  محمد  تلماضي،  الهادي  عبد  طوبــا،  البشير  ي 
، ي عبد الحفيظ    بنخالتي، عبد االله الغلف، ايت المحجوب السيد ، عادل المتصدق  الهادي ويسالت ، سفيان

 المغراوي. 
 

 :  أعضاء المجلس الجماعي السادة شارك في االجتماع -

 . خليفة الشحيمي، حليمة بامحمد، احمد المتصدق
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 :  السادةمن أطر الجماعة   كما شارك في االجتماع بصفة استشارية  -

 غير الالئق  : رئيس قسم البيئة تأهيل السكن    عبد الغني أوشن 
 يس قسم اللجن الدائمة  :  رئ   سعيد الكرس  
 : عن قسم أعمال المجلس   عادل الزرود  
 : عن قسم أعمال المجلس                    رشيد بوزيتي 

 

 :السادة شارك من المصالح الخارجية -

 والكهرباء : عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء     عادل الداودي

 لماء والكهرباء : عن الوكالة المستقلة لتوزيع ا           محمد ابدوح 

 

لمجلس    بداية في    الداخلي  النظام  في  عليها  المنصوص  التنظيمية  للمقتضيات  وطبقا  االجتماع، 

رئاسة     الجماعة، العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  السيد  تكلف  فقد  مشترك،  االجتماع  ان  وبحكم 

ادة االعضاء   ومتفقا مع الس  لبية الدعوة تالجلسة، استهلها بتقديم كلمة ترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم  

 دراسة النقط المعروضة عل النحو االتي: 

 

 20النقطة رقم: 

لتوزيع   المستقلة  الوكالة  اشارة  رهن  مراكش  جماعة  اجل وضع  من  اطار  اتفاقية  على  والموافقة  الدراسة 

عن معالجة المياه العادمة   وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ الناتج  إلنجازالماء والكهرباء بمراكش قطعة أرضية  

 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                              .   لمدينة مراكش

 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، تم تمكين السادة االعضاء من ملف متكامل عن النقطة اعدته الوكالة  

لتو  في المستقلة  يضم  بمراكش  والكهرباء  الماء  الحمأ    زيع  وتثمين  معالجة  مشروع  حول  محتوياته عرض 

 الناتج عن معالجة المياه العادمة يتطرق للمحاور االتية:

طن يوميا من الحمأ في اراضي    140الوضعية الراهنة واالشكالية المطروحة من خالل ايداع حوالي   ➢

ى مستوى المجلس  ل المدروسة وعملية اتخاذ القرار عل مكتراة بجانب المطرح العمومي وكذا الحلو

 هكتار.  20االداري للوكالة من اجل وضع  رهن اشارة الوكالة بقعة ارضية بمساحة  

 مصدر الحمأ وتطور انتاجه و المراحل التقنية لتجفيفه الشمسي.  ➢

نويا اضافة الى  ماليين درهم س  7مليون درهم  وكلفة االستغالل في    120كلفة االستثمار المقدرة في   ➢

 اء وحدة التجفيف الشمسي.  الموقع المحدد إلنش

النقطة   اتفاقية اطار موضوع  السادة االعضاء من  تمكين  تم  اليه اعاله،  المشار  العرض  الى  اضافة 

 وكذا ملحق االتفاقية عبارة عن ورقة تقنية لمشروع التجفيف الشمسي للحمأ المرفقين بالتقرير.  
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لة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء  الوكايس الجلسة الكلمة للسيد ممثل  عقب ذلك، اعطى السيد رئ 

على    المعطيات التقنية واالجرائية المتعلقة بالمشروع  حيثياته  لتقديم عرض حول موضوعها حيث أبرز في  

 :  النحو االتي

  Cبمقتضاه القطعة االرضية    ،االتفاقية بين الوكالة والمجلس الجماعي تعتبر اطارا عاما تضع الجماعة ✓

مساحتها   تبلغ  العقاري    28هكتار    20التي  للرسم  المنتمية  ضمن   43/16646أر    وعاء ال  والمتواجدة 

لها ل  العقاري والمماثلة  المنزلية  النفايات  وتثمين  معالجة  بعد    مركز  المنابهة على  كلم من    35بجماعة 

العادمة،  المياه  معالجة  المس  محطة  الوكالة  تصرف  مشروع  تحت  إلنجاز  والكهرباء  الماء  لتوزيع  تقلة 

الوكالة  وحدة   تحول  أن  على  العادمة،  المياه  معالجة  عن  الناتج  للحمأ  والشمسي  الحراري  للجفيف 

 . لصالح جماعة مراكش درهم  1.750.000,00المستقلة مبلغ 

ثلة من شأنه خلق  انشاء وحدة للجفيف الشمسي للحمأ بجانب المطرح العمومي للنفايات المنزلية والمما ✓

النفايات   لمعالجة  تكاملي  التشابه  مشروع  باعتبار  بها  المعمول  والقانونية  البيئية  الشروط  اطار  في 

 الموضوعي بين معالجة النفايات ومعالجة الحمأ. 

تثمين   ✓ خالل  من  مهمة  اقتصادية  بقيمة  صناعية  مخرجات  له  للحمأ  الشمسي  التجفيف  مشروع  انجاز 

الجة النفايات المنزلية دون  الين الفالحي والطاقي، مع امكانية طرحه بمركز معالحمأ المجفف في المج

 من مكوناتها.   %80هواجس بيئية حيث تماثلها ب 

االستماع للتوضيحات واالطالع على مقتضيات االتفاقية، فتح باب المناقشة وابداء الرأي، سجل    بعد

 خالله السادة االعضاء المالحظات االتية:   

الحمأ   ❖ تجفيف  لمشروع  البيئية  االهمية  على  المتدخلين  الصحية  اجماع  االضرار  تقليل  شأنه  من  الذي 

 ها على سكان منطقة المطرح العمومي. الناتجة عن تراكم النفايات الصلبة و اثار

عن   ❖ منها  التخلص  يصعب  ثقيلة  معادن  يحتوي  حيث  ودوليا  وطنيا  بيئية  معضلة  يعتبر  المنشط  الحّمأ 

 وحاجة حيوية. طريق الحرق أو الطمر أو التسميد مما يجعل من هذا المشروع انجازا  

الجل ❖ الصناعات  بقايا  عن  أساسا  ناتجة  بمراكش  الصناعية  "  النفايـات  الكروم  مـادة"  تفـرز  التي  دية 

حلول   ايجاد  المجلس  على  يتستوجب  مما  العضوية  للمواد  المستهلكة  البكتريا  تقتل  التي  الخطيرة 

 بالمشاركة مع أصحاب هذه المصانع. 

ب  ❖ الدولي  المناخ  مؤتمر  تنظيم  من  اعتبار  عدد  لتصفية  استغاللها  يجب  ذهبية  فرصة  العام  هذا  مراكش 

 لمدينة في افق زمني محدود . المشاكل البيئية با

تأخذ   ❖ مناسبة  تسعيرة  وفق  المشروع  عليها  سيقام  التي  االرضية  البقعة  لقيمة  جديد  تقويم  الى  الدعوة 

د منها الوكالة المستقلة من خالل  بعين االعتبار ثمن العقار الحقيقي ومخرجاته االستثمارية التي ستستفي

 تثمين الحمأ المجفف. 
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لنظر ألهمية المشروع المعروض، وبعد االطالع على االتفاقية والوقوف على  وتأسيسا على ذلك، وبا 

اتفاقية    علىمكامن التعديل خاصة في الشق المتعلق برمز القطعة االرضية، فقد ابدت اللجنة موافقتها  

مراكش رهن اشارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  اطار من اجل وضع جماعة  

   وحدة للتجفيف الشمسي للحمأ الناتج عن معالجة المياه العادمة لمدينة مراكش   إلنجاز  قطعة أرضية

 يلي:  كما هي مرفقة بالتقرير على اساس االخذ بما 

 : تضمين االتفاقية  المقترحات التعديلية االتية .1

 في مجمل نص االتفاقية.   Cالى  Bقطعة االرضية رهن اشارة الوكالة المستقلة من تصحيح رمز ال •

 ار.  28هكتار  20ار الى   37هكتار  19تصحيح مساحة القطعة االرضية المذكورة من  •

 تعديل المادة السادسة كالتالي:  •

 قصد التحكيم. النص االصلي : في حالة حدوث نزاع يعرض االمر على السيد والي جهة اسفي 

 النص المعدل : في حال حدوث نزاع يحل بالطرق التفاوضية بين الطرفين. 

 االخذ بعين االعتبار التوصيات االتية:   .2

والجلد   • الدباغة  مصانع  عن  الناتجة  النفايات  لمشكل  للتصدي  عملية  إلجراءات  المجلس  اتخاذ 

 بالمشاركة مع أصحاب هذه المصانع . 

للم  • ميدانية  زيارة  العمومي  تنظيــم  له  طرح  الموازية  المشاريع  وباقي  المنزلية  النفايات  لمعالجة 

 بالموقع. 

مراجعة القيمة المالية الستغالل القطعة االرضية محل المشروع في اتجاه الرفع بالتفاوض مع الوكالة   •

 . المستقلة  

 العمل على ايجاد ترسانة قانونية مؤطرة للمشاريع البيئية.  •

 

 واسع النظر ولمجلسكم الموقر  

 

 رئيس جلسة االجتماع المشترك                                                                    
 بين لجنة المرافق العمومية والخدمات                                                                
 يزانية والشؤون المالية والبرمجة  ولجنة الم                                                              

 ابراهيم بوحنش                                                                           
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 . باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة 

ان  االتفاقية المطروحة امامنا ستمكننا الشك في نهاية المطاف من التخلص من مشكل كبير ويتعلق  
بتدبير الحمأ الذي تنتج عنه الروائح الكريهة التي تسبب ضررا لساكنة منطقة "العزوزية" بالخصوص، وفي  

أن العقار المخصص لهذا المطرح  ع العلم  " م المنابهةهذا االطار تم احداث المطرح الجديد المتواجد بجماعة " 
هكتار والحال أن األرض الموضوعة    120هو ذو مساحة شاسعة وبالتالي يمكن التوسع ذلك أننا نحتاج فقط  

هكتار، وعليه فالمساحة متوفرة و ليس هناك أي مشكل في وضع الجماعة    180رهن اشارة الجماعة هي  
وزيع الماء و الكهربا ء " و التقديرات تؤكد أنه لن يتم  ستقلة لتهكتار رهن اشارة " الوكالة الم  20قرابة  

 استغاللها كلها و هذا الموضوع ال يطرح أي اشكال بالنسبة للجماعة . 

الموضوع الثاني الذي تمت مناقشته في اطار اللجنة هي األضرار التي يمكن أن تنتج عن هذا الحمأ،  

امكا هناك  أن  وصحيح  للتجفيف  سيخضع  أنه  لتثمصحيح  االكراهات  نية  من  مجموعة  هناك  تبقى  لكن  ينه 

سيتم   لكن  التمر  سيكون  فمرحليا  وبالتالي  الحمأ،  لذلك  الملوثة  منها  الصناعية  خاصة  بالنفايات  المرتبطة 

التفكير الى أبعد من ذلك مع السيد المدير حيث اتفقنا على مجموعة من االجراءات و اتفقنا على أمرين و هما  

بالنسبة للثمن الحقيقي كتعويض لمصاريف الجماعة ويمكن رفعها الى    %  5م تحديد  مة فقد تالر فع من القي

 و هذا أمر سيكون محور نقاش .  % 10

بالقرب من المطرح و المتراكمة  ببقايا الحمأ  الثاني يتعلق  التي يجب االلتزام بتحويلها الى  أما األمر 

   الجديد.المطرح 

المسلمة   المنطقة  عزل  يجب  "الوكاكذلك  ول  الماء  لتوزيع  المستقلة  ثم  لة  واقي  بحائط  الكهرباء" 

 . انشاء ممر في اتجاه هذه القطعة

اللجنة كانت موضوع مجموعة من   تقرير  تتضمن ست مواد وحسب  المعروضة عليكم  االتفاقية  ان 

 : هي على الشكل التاليالمالحظات و

في مجمل نص    cالى    bاألرضية الموضوعة رهن اشارة الوكالة المستقلة من  تصحيح رمز القطعة  

 االتفاقية، وهذه مسألة تقنية ال تطرح أي اشكال . 

 آر .  28هكتار و  20آر الى   37هكتار و  17تصحيح مساحة القطعة المذكورة من  

دوث نزاع يعرض  بأنه " في حالة ح  تعديل المادة السادسة على الشكل التالي، النص األصلي يقضي 

األمر على السيد والي جهة مراكش آسفي قصد التحكيم " و اللجنة اقترحت تعديل هذا النص بالعبارة التالية  

 " في حالة حدوث نزاع يحل بالطرق التفاوضية بين الطرفين" . 

لدي مالحظة وهي أنه في حالة عدم حل النزاع بالطرق التفاوضية بين الطرفين هل    اإلطارفي هذا  

   الوالي؟ الى المحاكم المختصة أم سيتم اللجوء الى تحكيم السيد  سيتم اللجوء

 الموضوع. باب النقاش مفتوح بخصوص هذا 
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س فان النقاش الذي أثير في اللجنة حول لماذا تعويض عرض األمر على السيد  للتوضيح سيدي الرئي
بني على أساس أن السيد والي جهة مراكش آسفي هو رئيس المجلس االداري للوكالة  النزاع    الوالي لحل 

رق  بطبيعة الحال و أن يتم حل النزاع بالطحكما في نفس الوقت و وعلى اعتبار أنه ال يمكن أن يكون طرفا و
    ألخرى. االتفاوضية و اذا لم يتم حل النزاع بالطرق التفاوضية يمكن اللجوء الى المسالك القانونية 

ملكا لها،    وليست ان هذه القطعة األرضية هي موضوع نزاع ألنها موضوعة رهن اشارة الجماعة  
يم أنه  يعني  االشارة  ما مدى  فالوضع رهن  وبالتالي  الحقوق،  تعويض ذوي  فيها مع  التصرف  للجماعة  كن 

ع نزاع في المستقبل يمكن لهذه المؤسسة أن تدعي أن هذه األرض هي اصال قانونية هذا االجراء؟ فاذا وق
تابعة لألمالك المخزنية، كذلك لما ال تطلب هذه المؤسسة من األمالك   انما هي  ليست في ملكية الجماعة و 

   الموضوع.ية أن تخصص لها بقعة أرضية و أن تعوض ذوي الحقوق و تبقى الجماعة بعيدة عن هذا المخزن

ان هذه المالحظات البد من أخذها بعين االعتبار، كما أقترح اضافة عبارة "المحاكم المختصة " لكي  
 االداري. االعتبار أن السيد الوالي هو في نفس الوقت رئيس المجلس تبث في النزاع اذا ما أخذنا بعين 

رها السيد العضو المحترم عبد العزيز بوسعيد فأعطي الكلمة  أما فيما يخص الوضعية العقارية التي اثا

 للسيد النائب أحمد المتصدق المفوض له في القطاع لتقديم المزيد من التوضيح. 

من  هكتار هي في ملكية الجماعة وجزء    180ان الجماعة أوفت بالتزاماتها لذوي الحقوق و بالتالي  
المشروع  إلنشاء   " الكهرباء  و  الماء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة   " الى  تفويته  الجماعة  تريد  المساحة  هذه 
كانت   األخيرة  هذه  ومقدار  معينة  زيادة  مقابل  فيه  ستعوض  الجماعة  أدته  الذي  الثمن  و  بالحمأ  المتعلق 

من جاء باقتراح من الوكالة و طلبنا  نوعا من األريحية على اعتبار الث  موضوع نقاش في اللجنة، لذلك تركنا
منها التقدم بمقترح آخر يأخذ بعين االعتبار الكلفة الحقيقية التي أضيفت للمشروع، فثمن الشراء هو معروف  
تمت   التي  التجهيزات  من  مجموعة  و  السور  و  بالطريق  تتعلق  التي  و  المضافة  الحقيقية  القيمة  ماهي  و 

قيمة  اضافتها، وبناء عليه فالبد من اعا النظر في  تتقدم بأي    %5دة  تم اقتراحها، و بما أن الوكالة لم  التي 
هو رقم معقول جدا ومن شأنه تحويل الرقم    %10اقتراح آخر فان المجلس يمكنه أن يحدد رقما و أعتقد أن  

 ألول وهناك توصيات أخرى . درهم ، هذا هو التعديل ا 2.000.000درهم الى  1.750.000السابق من 

▪ 

▪ 
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محل المشروع في اتجاه الرفع بالتفاوض مع الوكالة مراجعة القيمة المالية الستغالل القطعة األرضية   ▪

أساس   على  المتصدق  أحمد  القطاع  في  له  المفوض  الرئيس  نائب  السيد  مقترح  هناك  و  المستقلة 

وضوع الذي سنفتح  درهم، و هذا هو الم  250.000أي بزيادة مبلغ    %  10الى    %  5انتقال القيمة من  

التصويت. ذلك نمر الى  فيه النقاش حتى نأخذ في شأنه قرارا ثم بعد

 

من بين التوصيات التي أقترحها في هذا الموضوع هي العمل مستقبال على عملية اقتناء هذه األرض  

 الجماعة. حتى تصبح في ملكية 

 التوصية. اذن نسجل هذه 

 تسييجها. فيما يخص هذه القطعة، فالمطلوب هو 

الماء   لتوزيع  المستقلة  "الوكالة  تقوم  أن  كذلك  التوصيات  بين  القطعة  والكهرباءمن  بتسييج هذه   "

 المواطنين.  وصحةيئة المخصصة لها مع اتخاذ جميع التدابير الالزمة من أجل المحافظة على الب

حتى تكون التوصية واضحة هناك اشكال يهم بقايا الحمأ السابق فهناك أطنان مجموعة قرب المطرح  

توصية لنقلها حتى اذا انطلق المطرح الجديد يكون كل محيطه مهيئ وغالب  الحالي، لذلك يجب أن تكون هناك 

 الجديدة. دشينا ملكيا وستكون هناك وفود، لذلك البد من نقلها في أقرب وقت الى هذه المنطقة سيعرف ت

250.000,00
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 :   (17/02/2016الجلسة الثالثة بتاريخ ) 2016 ادية لشهر فبراير النقطة الواحدة والعشرون من جدول اعمال ادورة الع

الطاقة   لتوليد  محطة  بإنشاء  وذلك  مراكش  ملدينة  الحالي  املطرح  بتأهيل  خاصة  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة 

 . الكهربائية من الغازات املنبعثة من النفايات
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   :( 17/02/2016لثالثة بتاريخ الجلسة ا) 2016 النقطة الثانية والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

افقة على اتفاقية خاصة باملساهمة في تمويل إنجاز مركز فرز وتثمين النفايات املنزلية واملماثلة لها  الدراسة واملو

 . بمراكش



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

132 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

133 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

134 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

135 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

136 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

137 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

138 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

139 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

140 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

141 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

142 
 

9

30.000.000

2324

99201520162017

19880.000.000

8.000.00040

80.000.00030.000.000



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

143 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

144 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

145 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

146 
 

فبراير لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  من  والعشرون  الثالثة  بتاريخ )   2016  النقطة  الثالثة  الجلسة 

17/02/2016: )   

افقة على ملحق رقم   واملماثلة لها بمدينة  لعقد التدبير املفوض ملركز طمر وتثمين النفايات املنزلية    1الدراسة واملو

 .مراكش و ملركز الفرز و التحويل 
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 (:   02/2016/ 17)الجلسة الثالثة بتاريخ   2016 النقطة الثامنة من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

املهدد   السكن  معالجة  برنامج  وانجاز  بتمويل  تتعلق  اتفاقية  على  افقة  واملو باملدينة  الدراسة  باالنهيار 

   (.2017-2016الشطر الثالث  )     العتيقة
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   8النقطة رقم:          مراكشالمجلس الجماعي لمدينة 

 تقريــــر اجتمـــاع اللجنـــة المكلفــــة بالتعمير 
 نة والتنمية المستدامة والسير والجوالن وسياسة المدي

 

مراكش   لمدينة  الجماعي  المجلس  لمداوالت  وتبعا  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  طبقا 
فبراير   لدورة  االفتتاحية  جلسته  تتعلق    2016خالل  اتفاقية  على  والموافقة  بالدراسة  المتعلقة  النقطة  بشأن 

20162017

 2016  فبراير  10يوم االربعاء  والسير والجوالن    اجتمعت اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة
الخامس محمد  شارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  العاشرة  الساعة  احمد   على  السيد  برئاسة 

اللجنة رئيس  من   لتدارس  محفوظ  الجماعي  المجلس  مداوالت  اليه  خلصت  ما  ضوء  على  النقطة  موضوع  االتفاقية 
 مالحظات. 
 

 :  تماع من أعضاء اللجنة السادةحضر االج -
 روسي، حسن بباوي، جويدة لعويدي. محمد بنلع

 

 : شارك في االجتماع من أعضاء المجلس الجماعي السادة  -
ي الحسن المنادي، الفضي خديجة، عواطف البردعي، ي البشير طوبا،  عبد الهادي بنعال، اشراق البويسفي، ي عبد 

ن بنخالتي، محمد االدريسي، عبد الهادي تلماضي، السعيد ايت المحجوب، حسن  الحفيظ المغراوي، عبيلة احمد، سفيا 
 الهواري، عبد الرحيم الفيرامي.    

 

 جماعة بصفة استشارية السادة :كما شارك من اطر ال  -
 : رئيس قسم اللجنة الدائمة      سعيد الكرس 
 : رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن       رشيد بوزيتي 

 : رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق        عبد الغني أوشن  

 حضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السادة: -
 المديرة الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة :    سعاد يزيدي 
 :  عن المديرية الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة    رشيد غيثي 

 :  عن شركة العمران   فيصل الوافي 
 :  عن شركة العمران   رضوان الزيتوني 

 :  عن الوكالة الحضرية لمراكش  حسن شرفي 
 

شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكينهم من     دة الحضورخالل هذه الجلسة، وبعد أن رحب السيد رئيس اللجنة بالسا

لجماعي في  دليل االجراءات المتفق على ارفاقه باالتفاقية موضوع الدراسة، ذكر السيد رئيس اللجنة بمداوالت المجلس ا

مهددة اذ انه بعد تشخيص الوضع الحقيقي  للدور ال   04/02/2016موضوع النقطة خالل الجلسة االفتتاحية للمجلس بتاريخ  

االجراءات   دليل  يتضمن  بملحق  يتم مصاحبتها  ان  للمجلس  تبين  االتفاقية،  في  المضمنة  المقتضيات  مع  مقارنة  باالنهيار 

ائيات واعادة النظر في التكلفة وطريقة التعويض وتركيبة لجان التتبع من جهة وتصحيح بعض المعطيات وتحيين االحص

زمن العقارات  وتحديد جدولة  االشكاالت  وطريقة تصفية  لحل  الوحيد  الشباك  اجراء  تطبيق  امكانية  مع  الملف  لمعالجة  ية 

تعميق اساس  على  االتفاقية   في  البث  تأجيل  الى  الجماعي  المجلس  خلص  وبذلك  اللجنة    االدارية  مستوى  على  النقاش 

 المختصة على ضوء ما تم تداوله في المجلس الجماعي . 

وفي هذا االطار، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة بداية للسيدة  النائبة السابعة لرئيس المجلس الجماعي التي   

تحفظة عليه، مشيرة إلى أن  أبدت استغرابها من وجود رمز الجماعة بدليل االجراءات موضوع النقاش مع أن الجماعة م 

ادة المواطن من خالل مقتضياته أما الشق الثاني فيتعلق بمساهمة هذا الدليل يجب مراجعته من شقين: األول هو مدى استف

وباعتبارها   فيه،  شريكا  دامت  ما  البرنامج  هذا  في  العمران  شركة  مساهمة  ضرورة  على  مؤكدة  حدة،  على  شريك  كل 

 رت إقصاء المقاطعة بحكم أنها تمارس سياسة القرب. مؤسسة مواطنة، كما استنك
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رئيس قسم البيئة والسكن غير الالئق موضحا أن أسباب نزول هذا الدليل راجعة إلى  وفي هذا الصدد، تدخل السيد  

ة  يتضمن فقط االلتزامات المالية لألطراف وتكلفة برنامج معالج  2010أن مضمون الشطر الثاني من االتفاقية الموقع سنة  

هي المكلفة بإنجاز جميع األنشطة المسطرة البنايات اآليلة للسقوط بالمدينة العتيقة لمراكش على أساس أن شركة العمران  

فيه، لكن تبين فيما بعد، يضيف السيد رئيس القسم، أن االتفاقية بها نواقص تتجلى في غياب آليات تفعيل البرنامج على  

ا بالبحث  القيام  طريقة   ( الواقع  دليل  أرض  خالل  من  النقص  هذا  تدارك  تم  لذلك   )... التقنية  الوثائق  إعداد  الجتماعي، 

إجراءات يتضمن كل هذه األمور، وانتظار أن تتم المصادقة عليه من طرف جميع أطراف االتفاقية علما ان إعداده تطلب ما  

المجلس الجماعي والمديرية الجهوية يناهز السنة من خالل مجموعة من االجتماعات بين ممثلي كل من السلطة المحلية،  

ل النهائية  للصيغة  الوصول  عند  لكن  المالحظات لإلسكان،  بشأنه  البنود،  مسجال  بعض  على  األطراف  بين  االتفاق  يتم  م 

 التالية: 

 تقنيين من أجل مواكبة البرنامج.   8تعبئة المجلس الجماعي لثمانية  ✓

رط المديرية الجهوية لإلسكان ضرورة أن يعيد هذا األخير  درهم للمستفيد تشت  40.000عند الهدم ومنح تعويض   ✓

جديد، البناء من  بمثابة    عملية  يعتبر  هو  بل  البناء  إعادة  لغرض  ليس  التعويض  هذا  منح  أن  يرى  المجلس  لكن 

 إعانة للمستفيد لتدبير شؤونه.

الع ✓ بالمدينة  للسقوط  اآليلة  البنايات  حاالت  لمعاينة  مختصة  دراسات  مكاتب  من  بد  الجماعة  ال  تقنيي  ألن  تيقة 

 العملية. والمديرية الجهوية لإلسكان غير مؤهلين لهذه 

 عملية الهدم وإزالة األتربة تستوجب مواكبة تقنية من مكتب دراسات مختص.  ✓

إذا كان المجلس الجماعي سيتحمل أعباء مالية في هذا البرنامج فيجب أن يكون في إطار المواكبة االجتماعية،   ✓

 لم تتضمن أي مبلغ خاص بهذه المواكبة. ألن االتفاقية 

تعرض السيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق تحفظات جماعة مراكش على وارتباطا بدليل االجراءات، اس 

 بعض بنوده وهي كما يلي: 

 لجان:   3مالحظات عامة حول الباب الثالث: حكامة االتفاقية مبنية على ثالثة   ✓

ينة المنازل والفرز األولي لها وإعداد الشكايات لعرضها على مكتب الدراسات، ويجب أن  تقوم بمعا  لجنة محلية   -

 تتواجد هذه اللجنة على مستوى كل ملحقة إدارية. 

وهي التي كانت في االتفاقيتين السابقتين تعنى بتدبير المخاطر لكنها لم تجتمع يوما على أساس أنها  لجنة تقنية    -

الجة الحاالت المستعجلة والخطيرة وهي التي تمت اإلشارة إليها في الفصل الثالث من  تقنية لمع  يجب أن تضم أطرا 

 دليل اإلجراءات حيث سجل هنا مالحظتين: 

قلة    األولى   أن  تسجيل  مع  اللجنة  هذه  في  باستمرار  يحضر  الذي  هو  الجماعي  المجلس  أن  هي 

 واكبة اجتماعاتها. سمح لها بم الموارد البشرية بمديرية االسكان وشركة العمران ال ت 

اللجنة من أجل    والثانية  لهذه  المالئمة  الظروف  تأمين  ينحصر في  المحلية والذي  السلطة  هو دور 

معاينة المنازل، مذكرا على أن هذه اللجنة يجب أن تعقد جلساتها على مستوى المقاطعات وتحرر محاضرها من  

ل الثالث من دليل االجراءات، ما دام أن الجماعة  اء في الفصطرف موظفي الجماعة وليس السلطة المحلية كما ج

 هي حاملة المشروع.  

التتبع واإلشراف   - تزويده    لجنة  يتم  الوالي حيث  السيد  برئاسة  دورية  اجتماعاتها بصفة  تعقد  كانت  لجنة  وهي 

 لوالية. وى مصالح ابدرجة تقدم البرنامج كما تطرح عليه اإلشكاليات المعقدة التي ال يمكن حلها إال على مست
 

حيث تمثل التحفظ هنا حول    الفصل الرابع من الباب الثالث: مهام اللجنة التقنية لمعالجة البنايات المهددة باالنهيار: ✓

اللجنة ما دام هذا   بأنه ليس من اختصاص هذه  لفائدة المستفيدين والذي يرى المجلس  تحديد مبالغ المساعدات 

حسابية   عملية  ضمن  يتم  مبنالتحديد  مجال  مضبوطة  ال  وبالتالي  الدراسات  مكتب  يعدها  تقنية  ورقة  على  ية 

 لمناقشته. 
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تمثل التحفظ في هذا الفصل حول اإلشراف على   الفصل السادس من الباب الثالث: مهام لجنة اإلشراف والتتبع:  ✓

الشراف والتتبع  هام لجنة االتدبير المالي للبرنامج والذي يرى المجلس بأنه وفقا لالتفاقية فهذا التدبير ليس من م

وإنما هو من اختصاص شركة العمران التي يجب عليها تقديم تقارير مالية دورية تختتم بعملية تسليم نهائية بين  

هذه األخيرة والمجلس الجماعي، مشيرا إلى أن عملية التسليم في الشطر األول من االتفاقية لم تتم بشكل كامل  

مديرية اإلسكان وشركة العمران مؤكدا على  وجوب اجراء عملية  مبالغ بين  بحكم بعض الخالفات على بعض ال

 تسليم الشطر األول والثاني من اإلتفاقية في أقرب اآلجال. 

 

   الفصل األول من الباب الرابع: مهام والتزامات المجلس الجماعي: ✓

جلس إيجاد بدائل للذين تم  طويلة وتتطلب من المبالنسبة لمسطرة االعداد والتوقيع على قرارات االفراغ فهي مسطرة    -

 إفراغهم لذلك البد للبرنامج أن يراعي هذه المسألة من خالل المواكبة االجتماعية مع تحديد تكلفتها. 

فيما يتعلق باإلشراف على التدبير المالي مع شركاء المجلس الجماعي في تمويل المشروع فالمجلس يرى بأن التدبير    -

 اص شركة العمران وليس المجلس الجماعي. حسب االتفاقية هو من اختص المالي 
 

 الفصل الثاني من الباب الرابع: مهام السلطة المحلية:  ✓

 يجب على نائب الرئيس بالملحقة اإلدارية ترؤس اللجنة التقنية وليس السلطة المحلية.  -
 

 لتعمير وسياسة المدينة الفصل الثالث من الباب الرابع: مهام المفتشية الجهوية للسكنى وا ✓

 تحفظ المجلس حول مهام المفتشية والتي يرى أنها ال تعكس مساهمة جدية وفعالة في البرنامج.  -
 

 الفصل الرابع من الباب الرابع: مهام والتزامات شركة العمران مراكش:  ✓

المساهمة المالية لفائدة األسر المستفيدة في أقل من أسبوع من تاريخ    - التعويض  تقليص أجل صرف  التوصل بمحضر 

 يوما مراعاة للوضعية االجتماعية للمستفيدين   21 عوض
 

 الفصل األول من الباب الخامس: تلقي الشكايات ومعاينة المنازل المعنية بها:  ✓

 يقترح المجلس توجيه كل الشكايات إلى الملحقات اإلدارية للمجلس الجماعي عوض السلطة المحلية  -
 

 هددة باالنهيار: لخامس: تصنيف المنازل المالفصل الثاني من الباب ا ✓

، أي: البنايات غير القابلة  Cو  A  ،Bمستويات فقط     3يحبذ المجلس في تصنيف المنازل اآليلة للسقوط االقتصار على    -

 لإلصالح وهي التي تتم فيها عمليتي الهدم واإلفراغ، البنايات القابلة لإلصالح والبنايات القابلة لإلصالح الجزئي. 

 امس: إفراغ الساكنة وتعويضات اإلفراغ وإعادة البناء:لفصل الرابع من الباب الخا ✓

 تحفظ المجلس على تقسيم مبلغ المساعدة المالية الجزافية ألن ذلك ال يخدم الوضعية االجتماعية للمستفيدين.  -

الك  دم ألن هذه العملية تخص مدرهم لكل مكتر من أجل االفراغ دون اله  20.000بالنسبة لمجموعة المكترين: يتم منح    -

 المنزل وليس المكتري.
 

 الفصل الخامس من الباب الخامس: تبسيط مسطرة الترخيص: ✓

 اقترح تغيير مصطلح تبسيط بتسريع المسطرة.  -

 ال يمكن إعفاء فئة المستفيدين من أداء الرسوم لفائدة ميزانية الجماعة والوكالة الحضري. -
 

 االجراءات المرافقة لها: الخامس: تدبير عمليات الهدم والفصل السادس من الباب  ✓

 يجب على مجلس المقاطعة إعداد قوائم المنازل المفرغة التي صدر في شأنها قرار االفراغ وليس السلطة المحلية  -

 

 الفصل التاسع من الباب الخامس: عمليات االصالح وتحديد المساعدات الجزافية  ✓

حديد من أي جهة كانت وبالتالي فهذا التحديد غير قابل ية رياضية مضبوطة وال تخضع لتتحديد المساعدات يتم وفق عمل  -

 للنقاش. 
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للدراسات   المالية  القيمة  حول  تساءلت  التي  المجلس  لرئيس  السابعة  النائبة  السيدة  جديد  من  تدخلت  ذلك،  بعد 

إ تكليف شركة عادة إصالح المنازل، ومقترحة  المتعلقة بالبرنامج، مستفسرة حول إمكانية استغالل مبالغ التعويضات في 

 خاصة بعمليتي الهدم وإزالة األتربة دون ترتيب أية مسؤولية على المفرغ. 

اللجان    عن  واالبتعاد  البرنامج  بهذا  خاصة  المخاطر  لتدبير  لجنة  خلق  بإلزامية  تدخلها  النائبة  السيدة  وتابعت 

دقة في االتفاقية،  ومرحبة بفكرة  تحديد اختصاصات كل األطراف ب  المختلطة ألن عملها يبقى غير فعال مع ضرورة إعادة

 قيام شركة العمران بعملية التدبير المالي للبرنامج لكن بشرط أن تتم دون مقابل. 

بعدها أعطيت الكلمة للسيدة مديرة المديرية الجهوية لإلسكان لإلجابة على استفسارات ومالحظات السيدة النائبة حيث  

مليون درهم، مضيفة    6.3درهم للمنزل الواحد بمبلغ إجمالي يصل إلى    3000بلغ الدراسات هو في حدود  أكدت على أن م

باألمر رفضوا   المعنيين  تنجح ألن  لم  لكنها  تجربتها  بالفعل  تمت  إعادة اإلصالح  في  التعويضات  مبالغ  استغالل  فكرة  بأن 

 مغادرة منازلهم. 

ا أن  المديرة  السيد  أوضحت  السياق،  هذا  الثالث  وفي  للشطر  المالية  أشطر: لبرمجة  عدة  إلى  انقسمت  االتفاقية  من 

درهم لكل   40.000الدراسات، التعويضات، هدم المنازل وأتعاب شركة العمران، مذكرة السادة األعضاء أنه يتم منح مبلغ  

فمديرية   وبالنسبة لإلصالح  منزله،  بناء  إعادة  األخير  هذا  بإمكان  المخاطر،  األتربة وجل  إزالة  بعد  أساس،  مستفيد على 

درهم حسب قيمة وحجم اإلصالحات المراد إنجازها، كما أشارت إلى أن    30.000و    1500ان تمنح دعما يتراوح بين  اإلسك

قية هو مسألة هدم المنازل اآليلة للسقوط وإزالة األتربة حيث يبقى للجماعة االختيار إما الجديد في الشطر الثالث من االتفا

إ أو  العملية  بهذه  للقيام  خاصة  محلية  تكليف شركة  لجنة  إطار  في  يتم  الملفات  تتبع  أن  العمران، مضيفة  لشركة  سنادها 

 وممثلي مجالس المقاطعات.  يترأسها الباشا بحضور كل من المديرية الجهوية لإلسكان، شركة العمران

في    كما اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد ممثل المديرية الجهوية لإلسكان الذي تحدث عن إنجازات المديرية

حسب قوله،    2010و  2006منزال رغم الصعوبات والعراقيل الذي شهدتها اتفاقيتي    2631هذا الموضوع حيث شمل تدخلها  

تعبئة مبلغ    وأكد على الشفافية والوضوح الجماعة، موضحا أن  مليون    44الذي تعمل في ظله المديرية بتعاون دائم مع 

تم ب عد مفاوضات طويلة ومجهود كبير،  مشيرا الى صالحيات كل متدخل كمساهمة من وزارة االسكان وسياسة المدينة 

وأن   الدليل،  في  رمزها  وجود  يبرر  ما  وهذا  مراكش  جماعة  هو  المشروع  صاحب  أن  شركة حيث  هو  بإنجازه  المكلف 

ر  العمران على ان تدخل وزارة السكنى في هذا البرنامج راجع إلى أنها صاحبة االختصاص في مجال محاربة السكن غي

الالئق، مؤكدا من جهة على ضرورة قيام السلطة المحلية بالبحث االجتماعي باعتباره القاعدة االساسية التي يرتكز عليها  

لتحدي الدراسات  رئيس  مكتب  اختصاص  من  يبقى  االفراغ  قرارات  إصدار  أن  للمستفيدين على  الممنوح  التعويض  مبلغ  د 

الشط توقيع  الجماعي، مشددا على ضرورة  الذي  المجلس  االستعجال  لطابع  نظرا  اآلجال  أقرب  في  االتفاقية  الثالث من  ر 

مجلس الجماعي حول الدليل بعين االعتبار، معلقا  تعرفه العديد من هذه المنازل، مبديا استعداد المديرية ألخذ كل تحفظات ال

االستفادة منه، وتابع تدخله كأتعاب لشركة العمران على أن هذه األخيرة هي منفذة البرنامج وترغب في    %5على نسبة  

 فاقية.بأن الهدم يتم تلقائيا بعد عملية اإلفراغ ، مشددا  في إطار توصية على ضرورة مساهمة مالكي هذه المنازل في االت

كأتعاب للشركة تبقى هزيلة بالنظر لحجم   %5ومن جهته، تدخل السيد ممثل شركة العمران ليوضح على أن نسبة  

موظفين لالشتغال على البرنامج على أن الشركة   10شغال التي يتطلبها، مضيفا أن الشركة وضعت  المشروع وطول مدة األ

 الجماعي بمراحل األشغال وكذلك عند االنتهاء من االتفاقية.   تبقى آلية تنفيذية ال أكثر، ويتم  مراسلة المجلس

يط المساطر وإلزامية إشراك العضو  وفي سياق متصل، تدخل السيد رئيس اللجنة ليؤكد على ضرورة السعي إلى تبس 

 الجماعي في هذا البرنامج من أجل التسريع في تنفيذ االتفاقية على أرض الواقع. 
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الباب   فتح  ذلك،  العمراني  بعد  للنسيج  بالنسبة  االتفاقية  هذه  اهمية  على  االعضاء  السادة  اجمع  حيث  للمناقشة 

 الستفسارات التالية: بالمدينة العتيقة  على انه تم تسجيل المالحظات وا

 ضرورة معالجة االختالفات المثارة  وتعديل  دليل االجراءات وفق ما تم االدالء به لتيسير االستفادة من البرنامج.  ➢

دليل  ا ➢ فيها  بما  بالبرنامج  المتعلقة  المساطر  مختلف  وتبسيط  بدقة  شريك  طرف  كل  اختصاصات  بتحديد  لمطالبة 

تفاقية بحكم تفاقم الوضع بهذه المنازل لطول المدة بين الشطر الثاني والثالث من  االجراءات مع التسريع في تنفيذ اال

 االتفاقية. 

مليون درهم المتعلقة بمصاريف الدراسات    6.3كأتعاب لشركة العمران مع خفض مبلغ    %5ضرورة تخفيض نسبة   ➢

 وتتبع االشغال لكونها ال تعكس حجمها.

 ها السلبي على المنازل المجاورة لها. اعطاء اهمية للدور المهجورة نظرا لتأثير  ➢

اخري   ➢ لشركات  المجال  وفتح  تتبعها  عبر  والهدم  االفراغ  لعمليتي  اهمية  شركة  ايالء  عوض  المهمة  بهذه  للقيام 

 واحدة.

 ضرورة حضور ممثلي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عند عملية الهدم أو اإلصالح.  ➢

 غير المصنفة كمنازل آيلة للسقوط والتفكير في تضمين هذه الحاالت باالتفاقية.  التساؤل حول مصير ساكنة المنازل ➢

ستفيدين دون مقابل ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع التفكير في  تصميم في السابق لم  100تسجيل منح   ➢

 صيغة إلحياء مثل هذه المبادرات.  

 ي تقوم به السلطة المحلية. ضرورة إشراك المجلس الجماعي في البحث االجتماعي الذ  ➢

امكانية رفع قيمته  درهم مع    40.000اقتراح منح التعويض بناء على معيار المساحة عوض تحديده في مبلغ قار   ➢

 درهم على غرار مدينة فاس.  80.000الى 

 ضرورة إشراك المقاطعات تحت إشراف المجلس الجماعي في عملية تسليم شيكات التعويض.  ➢

بالجرأ  ➢ التحلي  تتحسن  ضرورة  ريثما  مؤقتة  إيواء  أماكن  المفرغين  لمنح  البرنامج  أطراف  مختلف  طرف  من  ة 

 وضعياتهم . 

رى يتم فيها استدعاء ممثلين عن وزارتي الثقافة والسياحة مادام أن الموضوع يتعلق بتراث  المطالبة بعقد جلسة أخ ➢

 عالمي ويتعلق االمر بالمدينة العتيقة. 

 المحلية خاصة بمعالجة موضوع المنازل اآليلة للسقوط. التفكير في إنشاء شركة التنمية  ➢

 قية. تسجيل غياب السلطة المحلية عن الجلسة كطرف من أطراف االتفا ➢

التفكير في عقد جلسة لتقييم مرحلتي الشطرين األولين لالتفاقية وكذا تقييم العالقة مع المصالح الخارجية في هذا   ➢

 الموضوع. 

للمستفيدين مع ضرورة إشراك المجلس الجماعي إلى جانب السلطة المحلية في  تسريع وثيرة منح شيكات التعويض   ➢

 هذه العملية. 

إخبار المجلس الجماعي بموعد عقد جلسة تم فيها تسليم التعويضات بمقاطعة سيدي يوسف بن التساؤل حول عدم   ➢

 علي مع المطالبة بنسخة من محضر هذه الجلسة. 

والمالحظا التساؤالت  هذه  على  أن  ولإلجابة  أكد على  الذي  العمران  ممثل شركة  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  ت، 

آلية لتتبع الشركات المكلفة بالهدم وتم تدارك هذا الخطأ في الشطر الثاني، وبين على    الشطر األول من االتفاقية لم يتضمن 

كامل وال تنقصه أية وثيقة يتم منح   أن ملفات التعويض توضع في الشباك الوحيد التابع للشركة وعندما يتبين لها أن الملف 

  48إلى    24عجلة يتقلص هذا األجل ليتراوح من  يوما، وفي الحاالت المست  15و    10شيكات التعويض في أجل يتراوح بين  

ساعة من تاريخ اإليداع، مشيرا بخصوص الدور المهجورة انها ال تدخل ضمن االتفاقية وال ضمن اختصاصات الشركة، 

 إحياء خلية فرز الشكايات التي أحدثت ضمن الشطر الثاني من اإلتفاقية والتي لم تعد تجتمع. مقترحا امكانية  
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ثل شركة العمران على أن الشركة بدأت في عملية إصالح المنازل لكنها تصطدم برفض سكانها اإلفراغ،  كما أكد مم 

بمدينة فاس هو بمثابة حد أقصى ومنح    درهم كتعويض والممنوح  80.000مخبرا السادة االعضاء في سياق اخر أن مبلغ  

 في حاالت نادرة. 

التي تابعت في نفس السياق، على أن إنشاء خلية فرز للشكايات  وتدخلت السيدة مديرة المديرية الجهوية لالسكان،  

معالجة لتسهيل  وفعالة  ممتازة  فكرة  أنها  على  مؤكدة  بالجماعة،  الالئق  غير  السكن  وتأهيل  البيئة  قسم  فكرة  هذا    كانت 

 د. الموضوع، مطالبة بتكوين لجينة تضم ممثلي أطراف االتفاقية من أجل التسريع بإخراجها إلى حيز الوجو

وفي ذات السياق، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق الذي أوضح 

لعز محاولة  هو  الشكايات  لفرز  خلية  خلق  وراء  السبب  أن  عقلنة  على  أجل  من  المعاينة  بالفعل  تستحق  التي  الحاالت  ل 

درهم عن كل منزل، مؤكدا على أن الشركة   3000لمعاينة والمتمثل في  الراتب الذي يتقاضاه مكتب الدراسات المكلف بهذه ا

ي هذا اإلطار طالب  المكلفة بعملية الهدم تأخذ موافقتها من شركة العمران وبالتالي فإن هذه األخيرة هي المكلفة بتتبعها وف

 بتوفير خط أخطر لتسهيل التواصل مع شركة العمران. 

إتمام  وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع لتوضيحات االطراف المعنية، واعتبارا ألهمية االتفاقية موضوع الدراسة في  

العتي  بالمدينة  الخاص  الثالث  شطره  في  مراكش  بمدينة  باالنهيار  المهدد  السكن  معالجة  السادة  برنامج  سجل  وحيث  قة، 

المضمون تهدف باألساس الى وضع اطار حمائي للمواطن المتضرر  االعضاء مجموعة من المالحظات الشكلية واخرى في  

بالتقرير  المرفقة  المعروضة  االتفاقية  على  الموافقة  الى  اللجنة  خلصت  فقد  انسانيا،  او  تقنيا  او  ماديا  او  قانونيا  سواء 

 للجنة وكذا دليل االجراءات المرفق على اساس مايلي:  01/2016/ 21السابق لجلسة 

 مليون درهم .  6.3يف الدراسات وتتبع االشغال الخاصة بالبرنامج الى ما دون تخفيض مبلغ مصار  ▪

نسبة   ▪ نسبة    %5تخفيض  مقترح  وتقديم  العمران  لشركة  االتفاقيات    %  3كأتعاب  في  الحال  عليه  كان  كما 

 ا البرنامج دو الطابع االجتماعي. السابقة مساهمة من الشركة في هذ

المقترحات ▪ كل  االجراءات  دليل  وتأهيل    تضمين  البيئة  قسم  رئيس  طرف  من  المقترحة  واالضافية  التعديلية 

 السكن غير الالئق في اطار تبسيط مختلف المساطر المتعلقة بالبرنامج. 

المحلية في عملية تسليم شيكات   ▪ السلطة  إلى جانب  الجماعي  المجلس  بالمواعيد  إشراك  التعويض واخباره 

 بصفته صاحب المشروع. 

 كة للتنمية المحلية لمعالجة هذا الموضوع مستقبال. التفكير في إحداث شر ▪

والثقافة   ▪ السياحة  وزارتي  ممثلي  باستدعاء  والسياحية  الثقافية  الناحيتين  من  الموضوع  تدارس  في  التفكير 

 مستقبال. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 نة رئيس اللج

 احمد محفوظ



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

183 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

184 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

185 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

186 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

187 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

188 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

189 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

190 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

191 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

192 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

193 
 



 ( 17/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

194 
 

5%6%

بتقرير   كما هي مرفقة 

اللجنة المكلفة  

 االتي:    

▪ 3% 

▪ 

 

▪ 
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 :   (2016/ 17/02 )الجلسة الثالثة بتاريخ 2016 النقطة الخامسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 الخاص بالتدبير املفوض ملرفق نقل االموات املسلمين.تعديل كناش التحمالت 
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 27و  26النقطتان :         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 والخدمات  بالمرافق العمومية

 
والمدرجة    22/01/2016في اطار مواصلتها دراسة النقط المتبقية من االجتماع االول المنعقد بتاريخ  

اعمالها جدول  استأنفت  في  يوم   اللجنة  ،  ثان  اجتماع  في  اشغالها  والخدمات  العمومية  بالمرافق  المكلفة  
االجتماعات  2016يناير    25االثنين   بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  البلدي    على  بالقصر  الكبرى 

مدرجة في  لا  المتبقية  رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقطابراهيم بوحنش    بشارع محمد الخامس برئاسة السيد
 ومنها: 2016الدورة العادية لشهر فبراير  جدول اعمال 

 . المسلمين تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل األموات :   26النقطة رقم  •

 . تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير المفوض لمرفق نقل المرضى والجرحى :   27النقطة رقم  •

 :  جنة السادةمن أعضاء اللاالجتماع  حضر   -

 

 حفيظة مجداري، البشير طوبا، محمد ايت الزاوي، عبد الرحيم الفيرامي.  
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادة شارك -

المتصدق،    عباحمد  بامحمد، ي  حليمة  الشحيمي،  الهادي  خليفة  عبد  المغراوي،  الحفيظ  عبد  د  تلماضي، 

ع نوار،  الحسين  ويسالت،  عبالهادي  الغلف،  االله  عالبد  بن  الهادي  عبد  دريوش،  الغني  احفيظ  د  ي   ،

 قضاوي العباسي، المصطفى الوجداني. 

 

 :  اطر الجماعة السادة من  كما شارك  -

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :     الزواق  الحسين

 الطبيب رئيس قسم حفظ الصحة الجماعي  :    منصف الشرقاوي 

  لس قسم اعمال المج  :   محمد المحير  

 رئيس قسم اللجن الدائمة    :     سعيد الكرس 

 عن قسم أعمال المجلس  :     عادل الزرود 

 عن قسم تنظيم أعمال اللجن :   نجاي سعد

 السيدة: في الفترة الصباحية   وشارك من المصالح الخارجية -

 بمراكش  بنك المغرب وكالة  كوكبي وفاء                 : عن
 

وفي اطار االمتداد الزمني لجلسة اللجنة على اعتبار انها مفتوحة،      جنة،الجلسة الثانية لل في بداية  

وبعد ان جدد السيد رئيس اللجنة  شكره للسادة الحضور  شاكرا  لهم تلبية  الدعوة ، وتذكيره بالنقط المتبقية  

 تم االتفاق على مناقشتها على النحو االتي:  ، المعروضة للدراسة في هذه الفترة الزمنية
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هذهخال  التحمالت    ل  كناشي  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  اللجنة،  اشتغال  من  الزمنية  الفترة 

الخاصين بتدبير المرفقين موضوع النقطتين وتالوتهما قصد ادخال التعديالت في اطار ملحقين يضافان لهما  

ا ان عقد  اللجنة  السيد رئيس  المرفق، ذكر  لهذا  المدبرة  الشركات  ذلك مع  مناقشة  از الزال ساري المتيبعد 

 وان اللجنة ستقدم مقترحات يمكن االخذ بها في اطار ملحق .   2019المفعول الى غاية سنة  

 وفي هذا االطار، قدمت اللجنة المقترحات التعديلية االتية:   

 : حذف عبارة " كنقطة انطالق" 1الفصل رقم  ➢

 زافيا" وإزالة عبارة "سواء" ج: إضافة عبارة "جزافيا" بعد واجبا لتصبح "واجبا 7الفصل رقم  ➢

لترفع اللجنة توصية لرئاسة المجلس بفتح باب التفاوض مع الشركات المفوض لها لتعديل عقد التدبير  

 المفوض لمعالجة النقط التالية: 

 حذف مراكش كنقطة انطالق بحكم أن المدينة ال يمكنها أن تتكفل بنقل أموات جماعات أخرى.  -1

درهم كواجبات النقل    200كي تصبح جزافية اقترحتها اللجنة في مبلغ    التفاوض حول تعديل التعريفة  -2

 داخل المدار الحضري. 

اتخاذ التدابير الالزمة من طرف مكتب المجلس للسهر على حسن احترام مقتضيات كناش التحمالت   -3

 وتحمل كل طرف لاللتزاماته. 

الضرورة بنقل األموات وفق    بمقتضاه لسيارة الجماعة عندإضافة تعديل إلى ملحق االتفاقية يسمح   -4

 تقديرات مصالح المجلس مع احترامها لكافة الشروط المفروضة على الشركات المفوض لها. 

الجماعات  مستوى  على  القطاع  تنظيم  أجل  من  الوالي  السيد  إلى  ملتمس  برفع  اللجنة  طالبت  كما 

 القروية. 

 ي الساعة الرابعة عشية وبه تكون اللجنة قد انهت جلستها ف 

 جلسكم الموقر واسع النظر ولم 

 

 رئيس اللجنة         

 ابراهيم بوحنش 
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الكلمة للسيدة النائبة خديجة فضي المفوض لها تدبير القطاع لتقديم المزيد من التوضيحات بخصوص  

 . هذه النقطة 

 

  

3,19
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كبة من مكتب اجمللس اجلماعي تتبع وتنفيذ  خالصات اعمال اللجن الدائمة عند حتضريها للنقط املدرجة يف جدول موا 

يف   2016-02-15،  وتبعا لقرار مكتب اجمللس اجلماعي يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  2016اعمال الدورة العادية لشهر فرباير 

جمللس اجلماعي املفوض اليها تدبري القطاع  بفتح باب احلوار والتفاوض  مع ممثلي شأن تكليف السيدة خدجية الفضي نائبة رئيس ا

الشركات املفوض اليها تدبري مرفقي نقل املرضى واجلرحى ونقل االموات املسلمني خبصوص املقرتحات التعديلية لكناش التحمالت 

 .سطرة  طلب التعديل املضمنة يف كناشي التحمالتتطبيقا لبنوذ  م ية اجلماعية االتية ادناه الصادرة عن اللجنة القطاع

ويف هذا االطار، عقدت السيدة النائبة اجتماعا مع السادة ممثلي الشركات املذكورة املرفقة امسائهم وصفاتهم بالتقرير   

ارود" لتدارس بقاعة االجتماعات باملكتب الصحي اجلماعي "دار البعلى الساعة الرابعة عصرا  2016فرباير  16يوم الثالثاء 

 مقرتحات اللجنة وهي كاالتي:

ترفع اللجنة توصية لرئاسة اجمللس بفتح باب التفاوض مع الشركات املفوض هلا لتعديل عقد التدبري املفوض ملعاجلة النقط 

 التالية:

 ميكنها أن تتكفل بنقل أموات مجاعات أخرى.حذف مراكش كنقطة انطالق حبكم أن املدينة ال  .1

درهم كواجبات  النقل داخل املدار  200ديل التعريفة كي تصبح جزافية اقرتحتها اللجنة يف مبلغ التفاوض حول تع .2

 احلضري.

اختاذ التدابري الالزمة من طرف مكتب اجمللس للسهر على حسن احرتام مقتضيات كناش التحمالت وحتمل كل  .3

 اته.طرف لاللتزام

ة اجلماعة عند الضرورة بنقل األموات وفق تقديرات مصاحل إضافة تعديل إىل ملحق االتفاقية يسمح مبقتضاه لسيار .4

 اجمللس مع احرتامها لكافة الشروط املفروضة على الشركات املفوض هلا.

الجتماع سواء من خالل الشكايات وبعد ان وضعت السيدة نائبة رئيس اجمللس اجلماعي السادة احلضور يف صورة وسياق عقد هذا ا 

عات اجملاورة او املصاحل املختصة بالوالية يف شأن ممارسات بعض مدبري املرفقني من جهة وكذا ما املتوصل بها من لدن اجلما

اصدرته اللجنة املختصة اجلماعية من مقرتحات و ما مت تداوله من نقاشات من جهة اخرى بعد ان عرض اجمللس اجلماعي موضوع 

وبعد ان مت تالوة نص تقرير اللجنة من طرف السيدة  النائبة، وفتح   ،2016عديل كناشي التحمالت يف دورته العادية لشهر فرباير ت

باب املناقشة حول مقتضياته، سجل السادة ممثلي ارباب الشركات املفوض اليها تدبري املرفقني حتفظا اوليا حول املقتضى التعديلي 

س باحملاور التعاقدية اليت من خالهلا مت التعهد  نقطة االنطالق املضمنة يف الفصل االول بداعي ان حذفها ميالقاضي حبذف عبارة "

بتنفيذ شروط اعالن طلب العروض والقيام باستثمارات يف هذا الشأن، مبديني استعدادهم للتجاوب واحلوار مع اجلماعة خبصوص 

 باقي التعديالت.
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االجتماع مبهلة زمنية لالطالع وتدارس كراه الزمين وضيق الوقت، طالب ارباب الشركات املمثلة يف وتأسيسا على ذلك، ونظرا لإل 

مقرتحات اللجنة على ضوء  التقرير املسلم اليهم خالل هذا اللقاء وموافاة اجلماعة بالقرار النهائي مكتوبا ومؤشرا عليه يف غضون 

 ل يف النقطة.ساعة حتى يتسنى للمجلس اجلماعي التداو 24اقل من 

لصعوبات اليت يتعرض اليها املرتفقني املعنيني باالستفادة من خدمات املرفقني واليت كما مت خالل هذا القاء مناقشة جمموعة من ا 

 تتطلب  اعادة النظر والتنفيذ على وجه السرعة من لدن الشركات املفوض اليها وهي كاالتي:

ضمني ذلك يف كناش وات اجلماعية من االشتغال قانونيا وتنظيميا انطالقا من تاملوافقة على ترسيم و قبول سيارة نقل االم •

 التحمالت.

االبتعاد عن اللجوء لبعض املمارسات االستفزازية يف حق املرتفقني والضغط يف تطبيق تعريفة مرتفعة يف ظل املوقف االليم  •

 الذي يوجد عليه املرتفق )حاالت الوفاة او املرض(

 التحمالت.جهيزات الطبية يف سيارات االسعاف تطبيقا  ملقتضيات كناش توفري وتركيب الت •

 االلتزام حبضور االجتماعات اليت تدعو اليها املصاحل املختصة اجلماعية. •

 االلتزام بتنفيذ املقتضيات التعاقدية خبصوص الكيلومرتاج. •

سعاف او نقل االموات التابعة للشركات اليت حترير املراب اجملاور ملستودع االموات باحلارة من كثرة  وتعدد سيارات اال •

 يف حركية السري واجلوالن باملوقع. ختلق الفوضى 

 اشكال ارتفاع تكلفة بناء القبور مما يستدعي التدخل حلماية املواطنني من جشع  القائمني على هذه العملية. كما مت اثارة 

 س  قبول طلب منح مهلة زمنية الرباب الشركات املفوض اليهاوبه مت رفع االجتماع على الساعة الرابعة والنصف على اسا 

لالطالع وتدارس املقرتحات التعديلية املقرر تضمينها يف كناش التحمالت على ان تتم  موافاة اجلماعة بالقرار النهائي مكتوب 

 ومؤشر عليه.

 

 

 

 نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش         

 خديجة الفضي              
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 المناقشة مفتوح حول هذه النقطة .  باب
 

 عضو المجلس الجماعي  
 

ان هذا الموضوع هو ذو حساسية بالغة ويتعلق بنقل األموات وكذلك الجرحى وقد واجهنا العديد من  

أصحاب   مع  االسعاف  المشاكل  سيارات  تريد  وحين  جانبهم،  من  و جشع  طمع  هناك  االسعاف ألن  سيارات 

 جماعات أخرى أن تحمل أمواتها تقع المناوشات . التابعة ل

كناش   صياغة  اعادة  تجب  كما  المحددة،  التعريفة  يطبقون  ال  االسعاف  سيارات  أصحاب  فان  كذلك 

 توفر هذه الخدمة للطبقة المعوزة . التحمالت لتضمن الجماعة حقها في االمتياز حتى 
 

 عضو المجلس الجماعي  

 

الموض و يعتبر هذا  أمواتها  وع شائكا  نقل  تريد  التي  االخرى  للجماعات  بالنسبة  يخلق مشكال حقيقيا 

بما أن هذا ت من قبل أصحاب سيارات االسعاف وقد شاهدت احدى الحاالت بنفسي، ولكنها تتعرض للمضايقا

حذف    يكون مضبوطا معر فالثمن يجب أن  العمل هو اجتماعي فان توصيات اللجنة البد أن تؤخذ بعين االعتبا

   نقطة االنطالق المحددة في مدينة مراكش حتى يسهل األمر على الجماعات التي تريد نقل أمواتها .
 

 نائب رئيس المجلس الجماعي   

 

الراب  جاء النقطة  ...  في   " بنقل  عة  الضرورة  عند  للجماعة  بمقتضاه  يسمح  لالتفاقية  تعديل  اضافة 

 و كيف تحدد ؟  ود بعبارة "الضرورة" ...." أتساءل ما المقص 

السيد محمد بن أتفق مع  الغاءها    كذلك  أو حتى  االتفاقية  يتعلق بوجوب اعادة صياغة هذه  فيما  بال 

أمر معيب، ودرهم سنويا وه   10000فالجماعة تسفيد منها سوى   تطبيق و  اذا كان هناك استمرار في    حتى 

ل صارمة  مراقبة  من  فالبد  باألمرالعقد  فان لمعنيين  للجماعة  الجبائي  القرار  الى  فبالرجوع  واجب    ه ،  يحدد 

درهم ليال و أيام العطل و درهم واحد فيما يخص    15هم لكل مريض و  ادر  10استرجاع سيارات االسعاف في  

ف  ، لكن في الواقع فان أصحاب سيارات االسعا1,  20الحضري و أيام األعياد و العطل    المسافات خارج المدار

أرقاما على  خيالية  يفرضون  سلبياته  ألن  العقد  الغاء  اتجاه  في  فكرته  يغير  أن  المجلس  من  ألتمس  لذلك   ،

 المستوى االجتماعي جد خطيرة . 
 

 الجماعي لسعضو المج 

 

التوجه الذي جاء به السادة والسيدات األعضاء المتدخلين بخصوص هذا الموضوع، فهذا  اتفق مع  

 ي وقع فيها المجلس السابق وهي نقطة سوداء سجلت عليه مع األسف . خطأ من األخطاء الت 

أعاق خدمة   التحمالت  دفتر  فان  ذلك  أكثر من  بل  المرفق  ان جماعة مراكش هي في غنى عن هذا 

جماعة مراكش وكذا الجماعات المحيطة بها فهناك مجموعة من المواطنين الذين يريدون اجتماعية تقوم بها  

نهم يتعرضون البتزاز منظم، لذلك فأنا مع الغاء هذه االتفاقية وتحرير القطاع، فأصحاب  حمل جثت أقاربهم لك

يجب التقييدات  من  مجموعة  عنها  نتجت  فاالتفاقية  تشجيعهم  يجب  الموتى  نقل  اسعاف  ينتظر    سيارات  أال 

ال يؤدي  أن  ذلك  من شأن  اذ  العقدة  فسخ هذه  المجلس  ألتمس من  لذلك  قبلهم،  من  تجاوبا  ربح المجلس  ى 

و األخرى  والجماعات  السكان  أو  الجماعة  مقاولون الجميع سواء  باعتبارهم  االسعاف  سيارات  أصحاب  كذا 

 يسعون الى الربح كما أن من بينهم أشخاص جيدون . 
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 الجماعي  لسعضو المج 

 

المنادي، فلماذا  ال و )ي( الحسن  ب  بنء به السيدين العضوين المحترمين عبد الهادي  أتفق مع ما جا

للخير والدعم   انما هو مجال  و  لالستثمار  مجاال  ليس  األخير  فهذا  مثل هذا.  قطاع  في  تحمالت  كناش  أصال 

مجلس  األعمال الخيرية، لذلك أقول البد أن يتحمل الاالجتماعي كمجال المقابر الذي يعرف اآلن مجموعة من  

العقد وأن نرفع مجموعة من المسؤوليته و يلغي هذا  المعنية حتى تفرض قانون ينظم  أن  توصيات للجهات 

سيارات االسعاف، فالجماعة ال دخل لها بسيارات االسعاف و اآلن هي تحرج بسببها، لذلك فأنا مع التصويت  

التحمال كناش  الغاء  سوى على  الجماعة  على  يدر  ال  أنه  كما  لهم    10000  ت  توفر  الجماعة  أن  علما  درهم 

 مجموعة من الخدمات . 
 

 الجماعي  لسعضو المج 
 

التحمالت   كناش  على  أتوفر  ال  أني  العلم  مع  المحترمين  المتدخلين  األعضاء  به  جاء  ما  مع  أتفق 

فان سيارات   التسعيرة  الى  قليوباإلضافة  النقطة  لة.  االسعاف هي في حالة غير مشرفة باستثناء حاالت  ان 

 . د أن ترجع هذه النقطة الى اللجنةأراد المجلس االلغاء الب المعروضة تتعلق بالتعديل وليس االلغاء و اذا
 

 الجماعي لسعضو المج 
 

نعرف أن " اكرام الميت دفنه "، علما  اذا استحضرنا هذا االشكال في اطاره فانه يخص الميت و نحن  

لذ الجماعة،  المعوزة والتي من أجلها تساهم  للساكنة  الخدمة مقدمة  االتفاقية  أن هذه  الغاء هذه  فأنا مع  لك 

ألنها ال تلبي الجزء المتعلق بهذه الخدمة، و أتمنى أن تكون لدى المجلس الشجاعة اللغاءها بغض النظر عن  

 بالنسبة للمجلس .   الكلفة التي ستنتج عن ذلك

تساهم    يجب أن نفكر مستقبال في الخدمة التي ستقدم للمواطنين المعوزين، كذلك أال يمكن للجماعة أن

بشكل آخر غير نقل الميت على اعتبار أن مالية الجماعة هي في خدمة المواطن، لذلك يجب على الجماعة أن 

بهموم   احساسها  بالفعل  تعكس  قرارات  مع  تتخذ  فأنا  عليه  وبناء  عليه،  يفقد عزيزا  حينما  المواطن خاصة 

ع بعيدا  و  الغاءها  قرار  اتخاذ  بغية  اللجنة  الى  النقطة  هذه  هذه  ارجاع  أن  في  أشك  فأنا   " السياسوية   " ن 

االتفاقية قد جاءت في سياق سليم و أكيد أن هناك أشياء هللا وحده أعلم بها، فمن لديه غيرة على المواطن ال  

 د أنه سيوافق على اتفاقية من هذا الشكل . أعتق
 

 الجماعي لسعضو المج 
 

لكن بالنسبة  النزول  فان أسباب  أنه  بكل صراحة،  السابق هي  قبل  ما  المجلس  التحمالت هذا في  اش 

المحترمة خديجة  كانت هناك فوضى عارمة وكانت سيارات نقل الموتى في حالة جد مزرية والسيدة العضوة  

ذلك  ف في  كانت عضوة  اآلن هي  ضي  السيارات  وحال  التحمالت  بكناش  االتيان  الى  اضطررنا  وقد  المجلس 

الشكارة لكن " فيها مول  يمكنها   مشرفة  تجارة وعصابة والجماعة ال  فاألمر أصبح  " مع األسف وبالتالي 

س وهناك من ينتظر  الغاء كناش التحمالت ألن االلغاء سيؤدي الى فوضى مما سيكون وصمة عار على المجل

السيدة   قالت  وكما  لكن  القطاع  يحكم  كناش تحمالت  فأنا مع  لذلك  الخاصة،  لمآربه  الفوضى الستغاللها  هذه 

وة المحترمة فان الجماعة البد أن تسهر على تطبيق هذا التعديل، وبناء عليه فان الموضوع الذي يخلق  العض

عل ننكب  أن  يجب  التي  هي  وللمواطنين  للجماعة  الجماعات  متاعب  من  جاءت  اسعاف  سيارة  أي  و  يها، 

ماعة معينة له الحق  األخرى لها الحق في نقل الموتى، كما أن أي مريض اختار االيتاء بسيارة اسعاف من ج

المصحات   في  االشتغال  يمكنهم  كما  االسعاف  سيارات  أصحاب  ضبط  الجماعة  على  يجب  كذلك  ذلك،  في 

ا المستشفيات  فقط في  العمل  بدل  بيد من  الخاصة  فالجماعة يجب أن تكون صارمة وتضرب  لذلك  لعمومية، 

 المساعدة في هذا المجال .  حديد على يد المتالعبين و أنا على يقين بأن السيد الوالي سيمد يد
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 الجماعي لسعضو المج 

 

لن يتبين  سمعناها  التي  المعطيات  على  ق  ابناء  غير  أصبح  له  المفوض  خدمة  أن  ضمان  على  ادر 

 النظر في هذا االتفاق .  اجتماعية جيدة، لهذا وجب أعادة
 

 الجماعي لسعضو المج 

 

ن امكانية الغاء كناش التحمالت و أنا أقول أن ذلك غير ممكن ألن العقد يمتد الى سنة  تم الحديث ع

   ابير صارمة فيما يتعلق بتطبيق كناش التحمالت .. البد أن تكون هناك تد 2019
 

 " بتعديل   " تتعلق  وردت  كما  فالنقطة  األمور،  من  مجموعة  توضيح  من  "    البد  الغاء   " ليس  و 

و   كمكتب  لكننا  التحمالت  كناش  تعديل  بشأن  والتذاكر  القانون  بتطبيق  ملزمين  فنحن  وبالتالي  االتفاقية، 

المن تنفيذ قرارات المجلس فان هناك ما يسمى باستمرارية االدارة، فالعقد  جز يربط الجماعة  مسؤولين عن 

العقد بنود  القطاع  ومن بين  تدبر هذا  الفصل    بشركة هي اآلن  انتهاء و    21خصوصا  فانه ينص على  منه 

أو   المفوض  التدبير  مدة  انتهت  اذا  ممكن  هو  و  العقد  او  فسخ  القاهرة  القوة  أو  الشركة  ترداد  استصفية 

الجماعة من  المرفق  ارتأى  استغالل  اذا  اليوم  بمعنى  تسترجعه  ،  أن  يجب  المرفق  هذا  أن  المجلس  أعضاء 

لشركة الحق في  انون هو في صالح الجماعة بناء على مقتضيات العقد و لالجماعة و أن تقوم بتدبيره فالق

 بالتالي فاليوم األمر ملقى على عاتق المجلس . اللجوء الى القضاء، و

الواضح أنه يمكن فسخ هذا  وصورة  بناء على ما سبق أقترح تأجيل هذه النقطة الى حين اتضاح الو

، فاآلن هناك شركة واحدة  ترجاع دون أن يمس ذلك بدفتر التحمال العقد من الناحية القانونية اذا قررنا االست 

فقط مفوض لها هذا القطاع و لو تم فتح باب المنافسة واعطاء امكانية للمصحات الخاصة للولوج الى هذا  

تحمالت   دفتر  على  بناء  لكذلوالقطاع  وك  مراكش  لمدينة  المجاورة  ذلك  لجماعات  بعض  غير  تجاوز  يمكن 

و حينها  علاالشكاليات،  المرفق  هذا  استرداد  امكانية  مدى  تحدد  لجنة  وتشكيل  النقطة  هذه  تأجيل  أقترح  يه 

 سنقوم كمكتب بالتنفيذ . 
 

  نائبة رئيس المجلس الجماعي 
 

يهما الجماعة والحال أن الجهة هي التي يجب أن تتحملهما،  لدينا نقطتين محوريتين بشأن مهام تؤد

جهوي وليس جماعي، كذلك مركز التلقيح ضد  السعر يغطي كل الجهة، لذلك فالحديث    فمستودع األموات هو

 عن " االسترجاع " هو يفوق قدرات الجماعة فهي ال تتوفر سوى على سيارتين وسائقين . 
 

 هي غير جاهزة . ، لذلك و ربحا للوقت فهذه النقطة األمور يمكن مناقشتها في اللجنة هذه

التوص فان  اللجنة  في  كان  الذي  النقاش  على  حفظ  بناء  ولقسم  المجلس  لمكتب  رفعها  تم  التي  ية 

االت سيارات  الصحة المشرف هي الحرص على تطبيق دفتر التحمالت الحالي خصوصا الجوانب المتعلقة بح

 االسعاف و سيارات نقل الموتى . 

حين   الى  النقطة  هذه  نؤجل  اذن 
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 (:   17/02/2016 الجلسة الثالثة بتاريخ)  2016  النقطة السادسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

 تعديل كناش التحمالت الخاص بالتدبير املفوض ملرفق نقل املرض ى والجرحى.

      د يونس بن سليمانالسي

 

نص   لتالوة  الخدمات  و  العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  بوحنش  ابراهيم  السيد  من  أطلب 

 اللجنة حول هذه النقطة . التقرير الذي أعدته 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية و الخدمات السيد ابراهيم بوحنش

 اذ يتضمن النقطتين معا. نفس التقرير المتلى سابقا 

 

   رئيس الجلسة السيد يونس بن سليمان
 

 باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة . 

 

 نائب رئيس المجلس الجماعي   السيدة خديجة فضي
 

فيما يخص نقل المرضى والجرحى فإننا ال نتوفر على سيارة اسعاف، وبالتالي فالجماعة ال تقدم هذه  

ذين يقدمونها، لذلك اما أن نبقي على الطرف المفوض له في القطاع بطريقة  الخدمة و انما الخواص هم ال

 . ن وبالفعل هناك من طلب الحصول على هذه التراخيصحصرية أو أن يفتح الباب و تمنح التراخيص لآلخري

 

      السيد يونس بن سليمان
 

مرفقين الهامين، ألن نقل األموات  اذن هذه النقطة كذلك تؤجل الى حين اتضاح صورة تدبير هذين ال

وبالتالي فالتصور من بعد  ونقل المرضى والجرحى هو عمل اجتماعي قبل أن يكون تجارة تهدف الى الربح،  

 . هو الحفاظ على الضوابط الصحية مع مراعاة الجانب االنساني للخدمة 
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 (:   2016/ 17/02 )الجلسة الثالثة بتاريخ 2016 لشهر فبراير  العشرون من جدول اعمال الدورة العاديةالنقطة السابعة و

   

افقة على قرار احداث مرفق عمومي   جماعي يتعلق باإلنارة العمومية. املو

 

 (:   17/02/2016 )الجلسة الثالثة بتاريخ 2016 جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  العشرون منالنقطة الثامنة و

 

 املحلية.  شركة التنميةاالنارة العمومية عن طريق احداث  تدبير مرفقالبث في طريقة 

 

 الجلسةرئيس  السيد يونس بن سليمان

 

 الغد. مازلنا ننتظر تقريرا في الموضوع، وبناء عليه نؤجل البث فيهما الى جلسة 

 

حول  به خالله  سنتداول  الذي  غدا  وننتظر حضوركم  الجلسة  هذه  اختتمنا  قد  نكون  االناذا  رة  مرفق 

 . ومؤكدالعامة فالحضور هو ضروري 

 

 

 دقيقة. خمسون ى الرابعة زواال و كانت الساعة تشير الرفعت الجلسة و


