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 2016 ماي احملضر العام للدورة العادية لشهر

 للدورة االربعفهرست اجللسات 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 05فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 ة الزمنية افتتاحية والجدولكلمة  •

 

 01 - 04 
05 – 11 

 

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

  املتعلق  113.14  رقم  التنظيمي  القانون  من  106  للمادة  طبقا  اليه  املخولة  الصالحيات  اطار  يف

 بالجماعات. 

 
 تم إطالع المجلس 

 
 

12 – 19 

2  

 . مراكش بمدينة املتجوليـن الباعة لتأهيل الوطنية االسرتاتيجية عىل الجماعي لسجامل  طالع
  تم إطالع المجلس 

20 - 47 

3  

 . الربتغالية بورتو ومدينة مراكش مدينة  بيـن تعاون اتفاقية عىل املوافقة

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 
48 – 56 

4  

           .الكورية JEONJU جو جون  ومدينة مراكش مدينة  بيـن ونتعا اتفاقية عىل املوافقة
 

 الموافقة 

 

 
57 - 65 

 

5 
 . بإسبانيا  اشبيلية ومدينة مراكش مدينة بيـن توأمة اتفاقية عقد عىل املبدئية املوافقة يف البث

 (مراكش عمالة عامل  الوايل السيد من قاساب واردة نقطة)                                                                      

 
 تم إحاطة المجلس 

 
66 – 76 

 

6 
  اريحا   ومحافظة  مراكش  مدينة   بيـن  توأمة  اتفاقية  ابرام  عىل  املبدئية  واملوافقة  الدراسة

                                 (مراكش عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                .الفلسطينية

 
 الموافقة 

 

 
 

77 - 83   

 

7 
  وهي   مراكش  جماعة  لفائدة  الساخي  مصطفى  السيد  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 و  04/43777  عدد  العقاريـيـن  للصكيـن  منتميـتـيـن  أرضيتـيـن  قطعتـيـن  عن  عبارة

 . املنارة مقاطعة بترا بنفوذ الكائنة مربع مرت 5621 مساحة ذات 04/43776

  الموافقة 
 

84 - 91 

 
8 

 لفائدة  الزروايل  وحسني  الشكدايل  املصطفى  السيدين  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث

 الكائنة   04/187756  عدد  العقاري  للصك  منتمية  ارضية  قطعة  عن  عبارة  وهي  مراكش  جماعة

 .جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 
 الموافقة 

 
  

92 - 100 

  عبارة   وهي  مراكش  جماعة   لفائدة  الفنادق(  )دنيا  رشكة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 9

 متواجدة   م/8724  و  52494/ 04  عدد  العقارية  للصكوك  منتمية   ارضية  قطع  من  اجزاء  عن

 .التهيئة طرق إلنجاز ستخصص جليز  مقاطعة تراب بنفوذ

 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

  DOUJA PROMOTION  بروموسيون  دوجا      رشكة  فطر   من  ممنوحة  عقارية  هبة  يف  البث 10

 مراكش. ابواب بمنطقة متواجدة اداري لغرض مخصصة بناية عن عبارة وهي مراكش جماعة لفائدة

 

 الموافقة 
 

109 - 117 

للصك  11 املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخرضاء  واملساحات  الطرق  ترتيب  عىل  املوافقة 

 . جماعيالعام البامللك  M/11044العقاري 

 

 الموافقة 

 
 

118 - 126 

  طبقا   الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  مراكش  جماعة  برتاب  متواجدة  شوارع  تعيني  عىل  املوافقة 12

 الفايس  عالل  شارع  :ييل  بما  االمر  ويتعلق  بالتعمري  املتعلق  12.90  القانون  من  81  املادة  ملقتضيات

 . الزرقطوني شارع/.العيون  شارع/.والثاني االول  رينشطال الداخلة شارع/.والثاني االول  الشطرين

 

 الموافقة 

 
 

127- 141 

 لفائدة   مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  املتواجدة  التجارية  املحالت  ايجار  عملية  يف  البث 13

 . اإليجارية القيمة يف البث مع   الرتحيل عملية من املستفيدين

 

 الموافقة 

 

142 - 169 

 لفائدة  مراكش  ابواب  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت   يتتفو   امكانية  تدارس 14

 . منه املستفيدين

 

 الموافقة 

 

170 - 196   

  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 15

 بن   سفو ي   سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  تصميم  حسب

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  

12/05/2016  

 

197 - 202 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

  بمنطقة   املتواجد  تاشفيـن  بن  يوسف  ملسجد  مجاورة  ارضية  قطعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة 16

 .املسجد بهذا يلحقان وساحة للوضوء كمرفق  جليز  بمقاطعة االزدهار

 

 الموافقة 

 

203 - 210   

 . االختصاصات متعددة كقاعة مربوكة بتجزئة متواجدة حضانة تخصيص اعادة عىل املوافقة 17
 

 الموافقة 

 

211 - 219 

  التجاري   باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 18

 .عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج

 

 الموافقة 

 

220 - 238   

 الشطر )  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث 19

 . عيل بن يوسف سيدي الريايض املركب من املستخرج( الثاني

 

 الموافقة 

 

239 - 254 

 املتواجـدة االداريـة واملكاتـب  يـةجار الت  املحـالت  بتفويت  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  النظر  اعادة 20

 .املحمدي الحي التجاري باملركب

 

 الموافقة 

 

255 - 270 

 
21 

 2015  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  املتخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 كـبر امل   من  االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  تخصيص  تغييـر  عىل  باملوافقة  والقايض

 للمحــالت التفويــت مبلــ  قيمــة يف النظــر اعــادة مـع املحمدي الحي العرصي  التجـاري

 بتفويــت  املتعلـق  التحمــالت  كنــاش  تعديــل  وكذا  املعـدل  التخصيـص  ضـوء  عىل  املذكـورة

 .السابقـة الفقرة يف ذكـر ملا تبعـا املحمدي الحي التجاري باملركب واملكاتب التجارية املحالت

 

 الموافقة 

 

 

 

271 - 280 

 
22 

 2012  ابريـل  لشـهر  العاديـة  الـدورة  خـالل  متخـذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  الغاء

 والرياضـة  الشـباب  ووزارة  مـراكش  ملدينـة  الجمـاعي  املجلـس  بيـن  رشاكة  باتفاقية   واملتعلق

 الخميس. باب املغطى املسبح وتنشيط تدبري حول للسباحة امللكية والجامعة

 

 الموافقة 

 

281 - 293 

 
 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 12بتارخي    الثانية فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 

 01 -  04 

05- 07 

08 -  10 
 
 
 
 
 

 
 

24 

  عن   النقل  لتدبري  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما خالل من BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق

 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة رأمسال من الرفع على املوافقة* 

 .BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن النقل لتدبري احمللية التنمية شركة يف جديد كشريك اسفي مراكش جهة * ادخال
 . BHNS عالية خدمة ذات حافالت طريق عن احلضري النقل لتدبري ليةاحمل التنمية للشركة االساسي النظام تعديل *

 

الموافقة على النظام 
 األساسي 

 
 

 
11 - 67 

 
 
25 

  الطاقية   للنجاعة  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال

 :ييل ما لخال من العمومية االنارة مرفق لتدبري االنوار( )حارضة املسماة

 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة االساسي النظام على واملوافقة * الدراسة
 االنوار(. )حاضرة احمللية التنمية لشركة والتعاقدية والتنظيمية التدبريية الوثائق على مراكش ملدينة اجلماعي اجمللس * اطالع

 

تم تأجيل البث في 

جلسة النقطة إلى    

19/05/2016  

 
 
 
68 
  

 

26 
 الثقايف   للمنتوج  السياحية  للتنمية  املندمج  الربنامج  بإنجاز  تتعلق  رشاكة  اتفاقية  مرشوع   عرض 

 . واملصادقة للمناقشة مراكش، بعمالة  التقليدية الصناعة ومنتوج

 (شاكمر  عمالة عامل الوايل السيد من واردة نقطة)                                                           

 

 الموافقة 

 
 

69 - 115 

 
27 

 

 .املعـاش بعرصـة طبقات عىل املبني السيارات  موقف مرفق تدبري طريقة يف البث

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
30/05/2016  

 
116 –  124   
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15 

  املخصص   الجديد  بالحي  2  بتسلطانت  املتواجدة  االرضية  البقعة  تخصيص  اعادة  عىل  املوافقة

 بن   يوسف  سيدي  مقاطعة  مجلس   مللتمس  تبعا  مسجد  لبناء  وذلك  مللعب  التهيئة  متصمي   حسب

 . 2016 بناير لشهر العادية الدورة خالل املتخذ عيل

 
 

 الموافقة 

 

 
 

125 –  127 

 

34 
  الخرض   سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

 . بالجملة والفواكه

 

 في بثال تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
128 - 141 

 

35 
 

 الفنا. جامع  بساحة املعارض  تنظيم بمنع يقيض جماعي  تنظيمي قرار وضع
 

 الموافقة 
 

142 - 151   

 
28 

 الطـرق   حدود تخطيـط  موضوع االرضيتيـن  بالقطعتيـن  الخاصة  التعويض  مبالـ   عىل  املوافقة

  حمان   شارع  ملتقـى  املعـاش  بعرصـة  طبقـات  عىل  ـىمبن  للسيـارات   موقف  إلحـداث  العامة

 .بها املرتبطة العقارية العينية  الحقوق وكذا املدينة بمقاطعـة الضو دار وطريق الفطواكي

 
 في البث تأجيل تم

جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 

 
29 

  االرضية   القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحايل  املقر  بناية:  بمدرك  عقارية  معاوضة  يف  البث

  بملتقى  املتواجدة  TF7807/M  رقم  العقاري  للرسم  املنتمية  الجماعي  الخاص   للملك  التابعة

 .   تحناوت وطريق السادس محمد شارع

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
152   

 

30 
 

 وزارة   بيةدو من  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  بخصوص   الخاص   امللك  الدولة  مع  معاوضة  يف  البث

 . الشتوي بالحي  والرياضة الشبيبة

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
152 
 

 
31 

 

 املتوسط   االبيض  البحر  نادي  منه  جزء  عىل  املشيد   العقار  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة فعةنم من العملية تستلزمه ملا به املرتبطة العقارية العينية الحقوق عن والتخيل

 
  في البث  تأجيل تم

دورة   إلى  النقطة
 الحقة 

 
 

153   

 
32 

 جديدة   جماعية  مجزرة  إلحداث  املخصصة  االرضية  القطع  ملكية  نزع  عىل  واملوافقة  الدراسة

 . عامة منفعة من العملية تستلزمه ملا بها املرتبطة العينية الحقوق وعن عنها والتخيل املسار بمنطقة

 
 الموافقة 

 
154 –  161 

 

36-37 
 .املسلميـن االموات نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 .والجرحى املرىض نقل مرفق تدبري مراكش جماعة مجلس اسرتجاع عىل املوافقة

 

األغلبية عدم توفر 
المطلقة المطلوبة 

 قانونيا 

 
162 - 175 

 
23 

 

 مـراكش  ملدينـة  التنميـة  التجهيـز  رشكـة  وضـعية  عـىل  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اطالع

 . االخرية املستجدات ضوء عىل )افلمار(

 
 

 تم إطالع المجلس 

 
 

176 - 209 

 
38 

 

 .2016 املالية السنة برسم امليزانية فصول بعض اعتمادات تحويل

 

 

 في البث تأجيل تم
جلسة   إلى  النقطة  
19/05/2016  

 
 
210 

 

39 
 

 .2016 سنة برسم ياملدن املجتمع جمعيات مشاريع دعم
 

 الموافقة 
 

211 - 250 

 

 جمللس جامعة مراكش 2016  ماي من ادلورة العادية لشهر   2016/ 05/ 19بتارخي    الثالثة فهرست حمرض اجللسة  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
 

05- 08 
 

 
 
 

 

41 
 يف  الجمعوي الفضاء وجمعية مراكش جماعة بيـن ورشاكة تعاون اتفاقية عىل واملوافقة الدراسة

 املواطنة  واملشاركة املحلية الحكامة مرشوع اطار

 
 الموافقة 

 

 
09 - 22 

 
 
 

42 
  االجتماعية   االعمال  وجمعية  مراكش   ملدينة  الجماعي  املجلس   بيـن  اتفاقية  عىل  واملوافقة  الدراسة

 .مراكش جماعة  ومتقاعدي وظفيمل 

 

 
 الموافقة 

 
23 - 38 

 
43 

  املجلس  بيـن  وتعاون  دعم  اتفاقية  شان  يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرري  إلغاء

 الجماعة   ومتقاعدي  وأعوان  ملوظفي  االجتماعية  األعمال  وجمعية  مراكش  ملدينة  الجماعي

 .التوايل عىل 2007 ابريل و 2006 يوليوز نالعاديتيـ الدورتيـن يف واملتخذين ملراكش الحرضية

 
 الموافقة 

 
39 – 40   

 
 

 

44 
الرياضييـن  باستغالل  الخاص   الداخيل  النظام   عىل  واملوافقة  الدراسة   الحسني   الحي  املنتزهيـن 

 . عيل بن يوسف وسيدي

 
 الموافقة 

 
41 – 72 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

 
 

 

 

45 
 

  التجاري   باملركب  للتربيد  ومحليـن  تجارية  ومحالت  مقهى  بإيجار  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث

 .الزهور

 

 
 الموافقة 

 
 

73 - 89 

 
 

46 

 

 

 .املستعملة السيارات بسوق كشك باستغالل متعلق التحمالت كناش يف البث
 

 الموافقة 
 

90 - 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 

 

 

 .مستغليها لفائدة الشتوي بالحي الجماعي الخاص  للملك  تابعة أرضية قطع تفويت يف البث

 
افقة موال  
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 2016ماي   الدورة العادية لشهر                         مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                  

 2016 مايالدورة العادية لشهر  ضرحم

 19/05/2016الثالثة بتاريخ اجللسـة 

 

  عقدها يوم   ثالثةبجلسة    2016  لشهر مايالمجلس الجماعي لمدينة مراكش اشغال دورته العادية  واصل    

صباحا بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي   خمسون دقيقة    على الساعة العاشرة و  2016ماي    19الخميس  

رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش النائب األول ل  بن سليمان  يونسشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد  ب

ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد منطقة الحضرية جامع الفنا    رئيس  رشيد صادقي  وبمحضر السيد

 قسم الجماعات المحلية بالوالية  رئيسالمذكور موطاعي 

 :    اكش بصفة استشارية الســادةـر جماعة مرحضـر من  اط -

 للمصالح   العامالمدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية رئيس   :   سمير لعريبية 

 البيئة وتأهيل السكن غير الالئقرئيس قسم  :   عبد الغني اوشن

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   عبد االله روحني 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :    محمد ارفا

 لتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة وا :   ن الزواقالحسي

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري

 بالنيابة  رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :   حسن وهبي  

 المجلسرئيسة مصلحة تنظيم جلسات  :   سعيدة احميدي

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   وليح ل مخلي

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي
  

 

  86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  86 :     عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

67 :       األعضــاء الحاضريـــنعـدد   -

 جملس مجاعة مراكش ول لرئيسالنائب اال يونس بن سليمان 1

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3
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 مراكشالنائب الرابع لرئيس جملس مجاعة  أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائبة السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش الفضية خذجي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 8
 النائبة التاسعة لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 جملس مجاعة مراكشالنائب العاشر لرئيس  مجال الدين العكرود 10

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 11
 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " القاضيعبد اجمليد ايت  14

 "          "          " توفيق بلوجور 15

 "          "          " تعبد اهلادي ويسال 16

 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " حممد الزراف 19

 "          "          " االله الغلفعبد  20

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 21
 "          "          " حد الشافقيالواعبد  22

 "          "          " امحد حمفوظ 23

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 24
 "     "          "      خليل بوحلسن 25

 "          "          " محيد خورزك 26
 "          "          " حممد بنبال 27
 "          "          " لةأمحد عبي 28
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 29
 "          "          " حسن بباوي 30
 "          "          " إشراق البويسفي 31
 "          "          " مريم خاي 32
 "          "          " حممد لكبار 33
"          "      "     السعيد ايت احملجوب 34  

 "          "          " عبد اجمليد بناني 35
 "          "          " حبيبة لكرشال 36
 "          "          " عبد العزيز البنني 37
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 "          "          " حممد احلر 38
 "          "          " رشيد التمادلي 39
"          "    "       محيد الشهواني 40  
 "          "          " حممد االدريسي 41
 "          "          " حممد بنلعروسي 42
 "          "          " حممد باقة 43
 "          "          " املصطفى الوجداني 44
 "          "          " عبد الصمد العكاري 45

 "          "   "        ابراهيم بوحنش 46
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 47
 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 48
"          "   "        احلسني نوار 49  

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 50
 "          "          " سعيدة ساللة 51
 "          "          " الزاهريوسف بن  52
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 53
 "          "          " ثورية بوعباد 54
 "          "          " طوباموالي البشري  55
 "          "          " عبد الغين دريوش 56
 "          "          " خليفة الشحيمي 57
 "          "          " اهلادي بن عالد عب 58
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 59
 "          "          " حفيظة جمدار 60
 "          "          " امساعيل امغاري 61
 "          "          " حممد ايت الزاوي 62
""          "           عبد الكريم ملشوم 63  

 "          "          " حليمة باحممد 64
 "          "          " فاطمة ملكهون 65
 "          "          " أمحاد أطرحي 66
 "          "          " جويدة العويدي 67

 

 عضو واحد 01 :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء  -

 
 عة مراكشرئيس جملس مجا حممد العربي بلقائد 1
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 عضـوا    18 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -

 
 عضو اجمللس اجلماعي عدنان بن عبد اهلل 1

 "          "          " األمكاريعبد اهلل  2

 "          "          " عبد الرمحان وافا 3
 "          "          " سفيان بنخاليت 4
 "          "          " حياة املشفوع 5
 "          "          " عبد الصمد العمراني 6

 "          "          " حممد ايت بويدو 7
 "          "          " زكية ملريين 8

 "          "          " عبد العزيز مروان 9

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 10

 "          "          " شهوانيفى الاملصط 11

 "          "          " عفيفة الزجناري 12

""          "           جنيب رفوش 13  
 "          "          " حممد نكيل 14

 "          "          " حسن اهلواري 15
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 16
 "          "          " وسعيدعبد العزيز ب 17
 "          "          " حممد بوغربال 18

 

 ال أحــد   : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل يونس بن سليمانالسيد  

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 السيد ممثل السلطة المحترم

 عضاء المحترمين لسيدات األالسادة و ا

 السادة أطر االدارة الجماعية 

 أيها الحضور الكريم

لدراسة النقط المدرجة بالجدولة الزمنية وهي على   الثالثةنستأنف أشغال دورتنا العادية في جلستها 

 الشكل التالي:
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 ))))( 2016ماي  19ريخ تاب   2016ماي لدورة العادية لشهر جللسات ا زمنيةالدولة  اجل

 املؤجلة عن اجللسة الثانية املقرر ادراجها يف اجللسة الثالثة للمجلس اجلماعي مبا فيها النقط  النقط 

 

ساعة بداية  اجللسةتاريخ  ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 الثالثة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس

19/05/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
الساعة العاشرة  

بقاعة  صباحا 
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  

النظام  
 الداخلي 
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    لدية.الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز اخلزانات الب

 
41 

الدراسة واملوافقة على اتفاقية تعاون وشراكة بني مجاعة مراكش ومجعية الفضاء اجلمعوي يف اطار مشروع احلكامة 
 احمللية واملشاركة املواطنة

 

 
 

42 
ي الدراسة واملوافقة على اتفاقية بني اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ألطر وموظف

 واعوان ومتقاعدي مجاعة مراكش.
 

 
 
43 

إلغاء مقرري اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش يف شان اتفاقية دعم وتعاون بني اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش 
األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان ومتقاعدي اجلماعة احلضرية ملراكش واملتخذين يف الدورتني ومجعية 

 على التوالي. 2007و ابريل  2006العاديتني يوليوز 
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استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة للتنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت 
 من خالل ما يلي: BHNSذات خدمة عالية 

 .BHNSحافالت ذات خدمة عالية  من رأمسال شركة التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق الرفعاملوافقة على  ▪
التنمية احمللية لتدبري النقل عن طريق حافالت ذات خدمة في كشريك جديد يف شركة ادخال جهة مراكش اس ▪

 . BHNSعالية 
التنمية احمللية لتدبري النقل احلضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية تعديل النظام االساسي للشركة   ▪

BHNS.  
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016لشهر ماي   الدورة العاديةمن جدول اعمال الواحدة واالربعون   النقطة

بين    وشراكة  تعاون  اتفاقية  على  افقة  واملو اطار الدراسة  في  الجمعوي  الفضاء  وجمعية  مراكش  جماعة 

 مشروع الحكامة املحلية واملشاركة املواطنة 

 

 رئيس الجلسة() رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

المجتمع  بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك  في ظل عدم التحاق رئيس اللجنة  

اعطي    المدني بالقاعة،  للسيد  ونائبه  المجلسالكلمة  كاتب  الفتاوي  أعدته  نص      لتالوة   خالد  الذي  التقرير 

 اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

    خالد الفتاويالسيد 
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 41النقطة رقم:                                                المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة بالشــؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  

 الجلسة الثانية 
 

والتنظي القانونية  المقتضيات  على  استكمبناء  اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  النقـط   مية  تحضير  ال 

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  جدول  في  الثقافية  2016المدرجة  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  واصلت   ،

  09/05/2016نية يوم االثنين  والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني اجتماعاتها في جلسة ثا

والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة  ة العاشرة  على الساع

في   والمرقمة  اعمالها  جدول  في  المدرجة  المتبقية  النقط  لدراسة  وذلك  اللجنة  رئيس  الشحيمي  خليفة  السيد 

 كاالتي  :  2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  

 ة مراكش ووزارة الثقافة لتجهيز الخزانات البلدية. ى اتفاقية شراكة بين جماع. الدراسة واملوافقة عل40

افقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين جماعة مراكش وجمعية الفضاء الجمعوي في اطار  41 . الدراسة واملو

 مشروع الحكامة املحلية واملشاركة املواطنة. 

 .  2016راب جماعة مراكش برسم سنة ع جمعيات املجتمع املدني الناشطة في ت. دعم مشاري 39
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 عواطف البردعي، عبد الهادي فاري، عبد الهادي بن عال. 

 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد:  ▪
مي، محمـد باقـة، الهادي تلماضي، ابراهيم بوحنش، عبد الرحيم الفيراي عبد الحفيظ المغراوي، حليمة بامحمد، عبد  

 سالت، المصطفى الوجداني، عبد الصمد العكاري، عبد الجليل بنسعود . عبد الغني دريوش، عبد الهادي وي
 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  العزيز االمريعبد  

 صلحة تنظيم اجتماعات اللجن رئيس م  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عادل نزار 

 : كما شارك من المصالح الخارجية السادة ▪

 الجهوية للثقافة بمراكش   عن المديرية : سيدي حيدا محمد عز الدين 

 الجهوية للثقافة بمراكش عن المديرية   :   سمير الوناسي 

 

تمكين السادة االعضاء من نص اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة    بخصوص هذه النقطة، وبعد

ومضامينها   االتفاقية  هذه  لعقد  العام  السياق  في  اللجنة  ولوضع  الجمعوي،  الفضاء  وجمعية  مراكش 

لمصالح لتقديم الخطوط العريضة وحيثيات  االساسية، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد المدير العام ل

 . االتفاقية 
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االتفاقية وذلك   لعقد  والخاص  العام  السياقين  للمصالح  العام  المدير  السيد  اوضح  االطار،  هذا  وفي 

ترسيخا وتجسيدا لتصور الجماعة في االنفتاح على هيئات ومكونات المجتمع المدني انطالقا من توجهات  

ع تنص  التي  الجديد  القانالدستور  الى  واستنادا  تشاوري  تشاركي  مسار  تأسيس  الخاص  لى  التنظيمي  ون 

 بالجماعات والذي يدعو الى عقد اتفاقيات تعاون وشراكة في المجاالت التنموية واالجتماعية. 

ومن جهة اخرى الى رغبة الجماعة في االستفادة من تجربة وتراكمات جمعية الفضاء الجمعوي     

والوطني، مشيرا لآلفاق  لمي والتنظيمي سواء على المستوى المحلي والجهوي  على المستوى النظري والع 

وكذا الجماعية  المصالح  قدرات  تعزيز  مجال  في  االتفاقية  ستتيحها  اطر    التي  و  المنتخبين  موقع  تقوية 

   الجماعة لتطوير الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية وترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة.

ذلك،  اال  عقب  للتوضيحاوبعد  واالستماع  االتفاقية  على  انصبت  طالع  حيث  النقاش  باب  فتح  ت، 

استفسارات السادة االعضاء حول القيمة المضافة الحقيقية بالنظر الهتمامات هذه الجمعية التي تعتزم اقامة  

 شراكة مع الجماعة . 

ي ملتقى عدد من الجمعيات  وردا على ذلك، اوضح السيد المدير العام للمصالح بان هذه الجمعية ه  

خصوص الفاعلين الذين يشتغلون في عدة قطاعات اجتماعية تكوينية اذ هي عبارة  على الصعيد الوطني وبال

تجمع    ( العمومية  للمؤسسات  افتراضية  قوة  تشكل  جمعية على    140عن فضاء جمعوي على شكل شبكة 

 ادة في مجاالت عدة وعلى رأسها : الصعيد الوطني ( الشيء الذي سيسمح لجماعة مراكش من االستف

 ارة دعم وتأهيل االد ➢

 مواكبة برنامج عمل الجماعة  ➢

 االستفادة من الخبرات الدولية   ➢

اتاحة    في  نظرا الهميتها  االتفاقية  هذه  ايجابيات  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  ذلك،  وتأسيسا على 

ون هذه االتفاقية ال تشكل اي عبء مالي  الفرصة لتأهيل الموارد البشرية والمنتخبين على السواء، ونظرا لك

اعة مراكش وجمعية الفضاء  اتفاقية تعاون وشراكة بين جمعلى الجماعة، فقد ابدت اللجنة موافقتها على  

 كما هي مرفقة بالتقرير.  الجمعوي في اطار مشروع الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر       

  اللجنةس رئي          

 خليفة الشحيمي         
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

باتفاقية   يتعلق  فاألمر  التقرير  في  جاء  الفضاء  كما  وجمعية  مراكش  جماعة  بين  وتعاون  شراكة 

واهميتها االتفاقية  هذه  ايجابيات  وتضمن  الفرصةفي    الجمعوي  والمنتخبين لتأهيل    اتاحة  البشرية  الموارد 

 على السواء .  

 بــــاب المناقشــــة مفتـــــــوح. 

 على التصويت.  االتفاقية موضوع النقطة  فاني أعرض نظرا لعدم وجود اي متدخل، 
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 2016ي ما  19بتاريخ  77/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الواحدة واالربعون  النقطـة      

 

⬧ 2016

192016

⬧ 113.1492 

⬧ 

 

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

30

30 

 ـــادةالس  وهـم30

 يقـرر ما يلـــي
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 المملكة المغربية 

 

 

 والتعاون   شراكـةلل اتفـاقية  

 بين  

 مراكش   جماعـة

 و 

 جمعية "الفضاء الجمعوي"  
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 بالسيد محمد العربي بلقـايد    ممثلة  جماعـة مراكش  بين  

 رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش  

 بوحدو رئيس الجمعية جمعية "الفضاء الجمعوي"، ممثلة بالسيد  مصطفى  
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اال   والتوجهات  ختيارمن  تأسيس  تنص  والتي    ،2011  لدستور   الجديدة ات  أهمية  على 

في إعداد، وتتبع وتقييم    نإشراك مختلف الفاعلين االجتماعيي مسار تشاركي وتشاوري هادف من أجل  
 الشأن العام.

و   المسار  بهذا  واالقتصادية  ف  الجميع مشاركة  أجل  من  النهوض  االجتماعية  التنمية  ي 

   لمدينة مراكش.  قافيةوالث

  الجماعي   المجلس   مكني  ذيوالالمنظم للجماعات الترابية    113.14الى القانون التنظيمي    واستنادا     
  التنمية   إنعاش  أجل   من   واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مجال   في  والشراكة  للتعاون   اتفاقية   إبرام  من

  بين   وشراكة   بتعاون  الجماعة   تنجزها  التي   الباألعم  القيام  شروط   ويحدد   واالجتماعية،   االقتصادية 
والمجتمع    االجتماعيين  والفاعلين  والخاصة  العمومية  والهيئات   المحلية  والجماعات  العمومية  اإلدارات
   . المدني 

تعتبر الديباجة جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

الحمعوي لوا  الجماعة  بين  والشراكة  للتعاون  عام  إطار  وضع  إلى  االتفاقية  هذه   تهدف  دعم   بهدف  ،فضاء 

  "الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة "   مشروع  إطار  في  المشترك،  االهتمام   ذات  المجاالت  في   أنشطتهما   وتنسيق

جماعات   من   كل  فيجمعية المحامين والقضاة األمريكيين    مع  كةبشرا  الجمعوي  الفضاء  انجازه   على  يسهر  الذي

 .  مركش، الخميسات و ولماس

  :تنصب اهتمامات التعاون بين الطرفين على المجاالت التالية

  

  

  

  

 الحكامة المحلية؛ تطويرتقوية موقع المنتخبين وأطر الجماعة ل -

 تفعيل الحكامة والديمقراطية التشاركية؛   ي مجالفلمحليين الفاعلين ا   تقوية قدراتالمساهمة في  -

 القيام بلقاءات من أجل خلق مجال للحوار ولتفاعل الفاعلين المحليين؛  -

 تنمية الشراكة والتواصل وتعبئة مختلف الفاعلين على المستوى والمحلي والجهوي.  -

 ؛ةقدرات المنتخبين واإلداريين التابعيين للجماع  تقوية -
 .العام  الشأنفي تدبير    جمعيات ومنظمات المجتمع المدنيمشاركة  تعزيز   -
 ة.التشاركية  الديمقراطيو ترسيخ ثقافة التعاون والمواطنة -
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثانية واالربعون   النقطة

املجل  بين  اتفاقية  على  افقة  واملو االدراسة  االعمال  وجمعية  مراكش  ملدينة  الجماعي  ألطر س  الجتماعية 

 وموظفي واعوان ومتقاعدي جماعة مراكش.

 

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

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع  في ظل عدم التحاق رئيس اللجنة  

التقرير الذي أعدته اللجنة  لتالوة نص  خالد الفتاوي كاتب المجلسالكلمة للسيد ونائبه بالقاعة، اعطي  نيالمد

 بخصوص هذه النقطة. 

    خالد الفتاويالسيد 
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 42: ة رقمالنقط                                           المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 الثقافية والرياضية  الشــؤونباللجنة المكلفـة تقريــر اجتمـاع 
 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  

 الجلسة االولى  
 

بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  
فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  الدع2016جدول  وبناء على  للساد،  الموجهة  االعضاء عدد  وة    10175ة 

المكلفة    26/04/2016بتاريخ   اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  والتنمية  ال  الشؤونبللحضور  والرياضية  ثقافية 
على الساعة    06/05/2016الجمعة    ، عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها يوم االجتماعية واشراك المجتمع المدني

خليفة    د الخامس برئاسة السيدالجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمالعاشرة والنصف صباحا بقاعة ا
والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية    درجة في جدول اعمالهانقط ملدراسة    رئيس اللجنة وذلكالشحيمي  

 كاالتي  :   2016لشهر ماي 

 لتجهيز الخزانات البلدية. الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش ووزارة الثقافة  ▪

الفضاء   ▪ بين جماعة مراكش وجمعية  تعاون وشراكة  اتفاقية  واملوافقة على  اطار  الدراسة  في  الجمعوي 

 مشروع الحكامة املحلية واملشاركة املواطنة. 

وجمعية  42 ▪ مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  بين  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة   .

 ظفي واعوان ومتقاعدي جماعة مراكش. االعمال االجتماعية ألطر ومو 

بين املجلس الجماعي ملدينة    إلغاء مقرري املجلس الجماعي ملدينة مراكش في شان اتفاقية دعم وتعاون  ▪

مراكش وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية ملراكش واملتخذين  

 على التوالي.  2007و ابريل  2006في الدورتين العاديتين يوليوز 

 . 2016دعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني الناشطة في تراب جماعة مراكش برسم سنة  ▪
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪

 عبد الهادي بن عال، اشراق البويسفي. 
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السيد:  ▪
 . عبد الهادي ويسالت 

 

 شارية السادة: ة بصفة استاطر الجماع كما شارك من ▪

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري
 رئيس قسم العمل االجتماعي عن  :   محمد النحيلي 
 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

 السادة:  ي جماعة مراكشاالعمال االجتماعية ألطر وموظفي واعوان ومتقاعدومثل جمعية  ▪
 رئيس مكتب الجمعية  :  عبد العزيز رايف 
 عية امين مال الجم :  الخمار المغاري 

 عن مكتب الجمعية  :  ي عبد الرحمان الباز 
 عن مكتب الجمعية   :  عبد هللا امازار 
   عن مكتب الجمعية :  محمد النقاش 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

26 
 

 

تمكين السادة تم  النقطة، وبعد ان  اتفاقية    فــي مستهل مناقشة هذه  المجلس  االعضاء من مشروع  بين 

مراكش  جماعة  ومتقاعدي  واعوان  وموظفي  ألطر  االجتماعية  االعمال  وجمعية  مراكش  لمدينة    الجماعي 

 تقديم التوضيحات. المرفق بالتقرير، اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم العمل االجتماعي ل

قية يروم الى تأسيس  م ان ادراج رئاسة ومكتب المجلس لالتفاوفي هذا االطار، اوضح السيد رئيس القس

 مسار جديد بتقنين الدعم المالي الممنوح للجمعيات ووضع اطار تنظيمي له. 

االجتماعية االعمال  نظر جمعية  مراك  ولمعرفة وجهة  ومتقاعدي جماعة  واعوان  في    شألطر وموظفي 

عطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس الجمعية  هذا الموضوع بعد ان تم تسليمهم مشروع االتفاقية، ا

تحفظ على مقتضيات المشروع باعتباره يمثل تحكما مباشرا في اوجه صرف الدعم مما يمس بهامش    الذي

 تحرك الجمعية.  

تهيئ الجمعية لمقترحاتها في الموضوع تحت مبدأ  وتبعا لذلك، فقد تم تأجيل البث في االتفاقية الى حين  

واالخذ بتوجه المجلس بعين االعتبار  بين طرفيها بحيث تحافظ الجمعية على استقالليتها من جهة  الموازنة  

 في هذا الشأن . 

لحسم نقط االختالف    2016/ 17/05وتأسيسا على ذلك، فقد تم االتفاق على عقد اجتماع ثان حدد له تاريخ  

 وتهيئ مقترحات جديدة تحقق الموازنة المطلوبة.  المبدئية 

 جنة رئيس الل

 خليفة الشحيمي 
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  42 :ة رقمالنقط                                          المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 الثقافية والرياضية  الشــؤونبتقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني  

 الثانية  الجلسة    
 

تنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقـط  المدرجة في  ات القانونية والبناء على المقتضي

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  االعضاء عدد  2016جدول  للسادة  الموجهة  الدعوة  وبناء على   ،11311  

في  12/05/2016بتاريخ   والمشاركة  المكلفة    استئناف  للحضور  اللجنة  و  الشؤونباشغال  الرياضية  الثقافية 

استأنفت    ،06/05/2016التنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني تبعا لخالصة اجتماع االول المنعقد بتاريخ  و

  ة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات على الساعة العاشر  17/05/2016الثالثاء     اللجنة المذكورة اجتماعها يوم

رئيس  عبد الهادي فاري نائب    مد الخامس برئاسة السيدبالقصر البلدي بشارع محالصغرى )الطابق العلوي(  

والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر    مدرجة في جدول اعمالهامتبقية      ة نقطلدراسة    اللجنة وذلك

 كاالتي  :    2016ماي 

افقة على اتفاقية بين املجلس الجماعي ملدينة مراكش وجمعية االعمال االجتماعي. الدراسة  42 ة ألطر واملو

 وموظفي واعوان ومتقاعدي جماعة مراكش. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪

 . عبد الرزاق جبور، عواطف البردعي، عبد الهادي بن عال، إشراق البويسفي 

 

 الجماعة بصفة استشارية السادة: اطر  شارك من  ▪

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :  عبد العزيز االمري
 عن قسم أعمال المجلس   :   سعد نجاي  

 السادة:  االعمال االجتماعية ألطر وموظفي واعوان ومتقاعدي جماعة مراكشومثل جمعية  ▪
 رئيس مكتب الجمعية  :  عبد العزيز رايف 

 مكتب الجمعية عن  :  ي عبد الرحمان الباز 
 عن مكتب الجمعية   :  عبد هللا امازار 
   عن مكتب الجمعية :   محمد النقاش 

 عن مكتب الجمعية  :  ت بلحسن عبد هللا اي

تلبية     على  اياهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الجلسة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  هذا  مستهل  فــي 

لدراسة   المخصص  جديد  من  اللقاء  هذا  لحضور  مراكش  الدعوة   لمدينة  الجماعي  المجلس  بين  اتفاقية 

البث  ، مذكرا بدواعي تأجي اعة مراكشظفي واعوان ومتقاعدي جموجمعية االعمال االجتماعية ألطر ومو ل 

بتاريخ   للجنة  االولى  الجلسة  خالل  االتفاقية  من    05/2016/ 06في  تحفظهم  الجمعية  ممثلو  ابدى  ان  بعد 

 مقتضيات االتفاقية طالبين مهلة لتقديم وصياغة مقترحات في الموضوع. 
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للسيد رئيس الجمعية الذي أكد ولمعرفة وجهة النظر الجديدة، اعطى السيد نائب رئيس اللجنة الكلمة  

هذه   أن  موضحا  بنوذها،  بعض  على  تحفظات  لديهم  بل  االتفاقية  ضد  ليسوا  األخيرة  هذه  أعضاء  أن  على 

تتطرق   أنها  بحكم  الجمعية  إشارة  الموضوعة رهن  بالمرافق  الخاصة  األولى  لالتفاقية  مكملة  تأتي  االتفاقية 

ا اسم  تغيير  إلى ضرورة  مشيرا  المالي،  مضمن  للجانب  هو  ما  مع  تماشيا  لها لجمعية  األساسي  النظام  في 

على   مؤكدا  مراكش"،  جماعة  ومتقاعدي  لموظفي  االجتماعية  األعمال  "جمعية  كالتالي:  اسمها  ليصبح 

الذي  مقرها  عليها  أصبح  التي  الحالة  مع  مقارنة  للجمعية  المجلس  طرف  من  المقدم  الدعم  قيمة  انخفاض 

هيزات في حالة مزرية إضافة إلى المصاريف  للتعشيب وقاعتين للرياضة بتج  يتوفر على ملعب كرة قدم يحتاج

العديدة المقبلة عليها من تجهيزات صحية، خدماتية ... ومصاريف التسيير والتنقل، مضيفا على أن أعضاء  

الجمعية ال يحبذون حصر مبلغ الدعم في التجهيز، مسترسال في هذا السياق على طموح الجمعية في جعل  

إشارالق رهن  الموضوعة  الكبرى  تنظيم  اعة  في  محصورة  تبقى  وأال  التخصصات  متعددة  قاعة  الجمعية  ة 

واحتياجاتها،    الجمعية  على  السابق  المجلس  انفتاح  عدم  مسجال  مغطى،  مسبح  وبناء  واألعراس  الحفالت 

 . وشاكرا كافة أعضاء المجلس الحالي على استقبالهم ألعضاء الجمعية وتعاونهم التام معها

مبادئ    يؤطرها  تعديلية  مقترحات  تبني  االتفاق على  تم  التعديل،  في  العام  المبدأ  التوافق على  وبعد 

الليونة ومرونة توجيه الدعم المالي المقدم من طرف الجماعة دون حصره في قطاع معين بذاته اذ سيبقى  

ة اخرى والمضمنة في جدول  لي مفتوحا لكل اشكال النفقات سواء التسيير او التجهيز  مع تقديم مقترحات شك

 التعديالت المرفق بالتقرير. 

وتأسيسا على ذلك، تعرض اللجنة على انظار المجلس الجماعي مشروع االتفاقية المرفقة بالتقرير   

طلبي   وتلبية  االعتبار  بعين  االخذ  اساس  على  المرفق  الجدول  في  المضمنة  التعديلية  المقتضيات  وحسب 

 :   ينالجمعية في الشقين االتيت 

➢  

➢  

التصرف   ➢ بإمكانها  يكون  للجمعية حتى  الممنوح  الدعم  مبلغ  التسريع بصرف  هذه    فيه خالل محاولة 

 نة قبل انصرام اآلجال القانونية . الس

 واسع النظرالموقر  ولمجلسكم

 نائب رئيس اللجنة       

 عبد الهادي فاري  
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

ب يتعلق  األمر  جمعية  اتفاقية  ان  االجتماعية تهم  مراكش االعمال  جماعة  ومتقاعدي    وقد   ،لموظفي 

 و الثانية و الرابعة والخامسة.  ولى ألا في المواد ضمنت مجموعة من التعديالتت

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 على التصويت.  االتفاقية موضوع النقطة  فاني أعرض نظرا لعدم وجود اي متدخل، 
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 2016ماي  19بتاريخ  78/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثانية واالربعون  ةقطـالن      
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 املادة األوىل: موضوع االتفاقية 

تفاقية إىل حتديد شروط وقواعد حتويل وصرف الدعم املايل السنوي املخصص من قبل اجمللس اجلماعي  ذه االهتدف ه
والبالغ   االجتماعية    500.000,00ملدينة مراكش  األعمال  لفائدة مجعية  إطار  ملوظفي  درهم  ومتقاعدي مجاعة مراكش ضمن 

 بع. والتت   الجنازتنظيمي وقانوين يتوخى الدقة واحلكامة يف الربجمة وا
 

 االتفاقية املادة الثانية: أهداف 

 حتصيل قدر اكرب من احلكامة والشفافية والتدبري األمثل يف صرف االعتماد املايل املذكور أعاله.  -1
 حتسني مستوى التجهيزات واخلدمات املقدمة من لدن اجلمعية.  -2
 . دعم اجلمعية يف تغطية خمتلف نفقاهتا املالية   -3

 

 اقيةثة: مدة اإلتفاملادة الثال 

رغبته يف فسخها شهرين    يف ما مل يعرب أحد األطراف املتعاقدة  يف سنتني وجتدد تلقائيا مرة واحدة    االتفاقية حتدد مدة  
 قبل انصرام أجل انقضائها. 

 

   الطرفنياملادة الرابعة: التزامات 

    : ومتقاعدي مجاعة مراكش مجعية االعمال االجتماعية ملوظفي  * التزامات 
 ؛ بل جملس مجاعة مراكش ضمن ميزانية اجلمعية إدراج االعتماد املايل املخصص من ق -
 املذكور حسب الربانمج السنوي املتفق عليه؛ صرف االعتماد املايل  -
سري  - بضمان حسن  املتعلقة  التقوميية  واالجراءات  التدابري  خمتلف  ملوظفي  اختاذ  االجتماعية  األعمال  مجاعة    مجعية  ومتقاعدي 
 اكش؛ مر 
 تعيني حماسب عمومي ملسك ومتابعة خمتلف عمليات الصرف املتعلقة ابلدعم املايل املذكور؛  -
أشهر اىل جملس مجاعة مراكش حول الوضعية املالية واحملاسباتية املتعلقة بسري وتنفيذ هذه اإلتفاقية    06تقارير منتظمة كل  رفع    -

 املنجزة؛ تتضمن جردا ملختلف عمليات الصرف وطبيعة العمليات 
 مجيع انواع نفقاهتا.   ضرورة التزام اجلمعية بصرف الدعم املايل املذكور يف   -

 : جملس مجاعة مراكش* التزامات  

 ؛ قية يودع يف احلساب البنكي اخلاص ابجلمعيةدرهم سنواي لتنفيذ برانمج االتفا 500.000,00ختصيص غالف مايل قدره  -
التتبع   املذكورين أعاله ودراسته وكذا املوافقة عليه من قبل جلنة واحدة بعد تقدمي اجلمعية للربانجمنييتم حتويل مبلغ الدعم املايل دفعة  -

   والتقييم.
 

   لجنة التتبع والتقييماملادة الخامسة: 

 . تنفيذ الربانمج السنوي وتقييم مستوى لدراسة يتم إحداث جلنة    -
 م يف عضويتها أيضا: ضوت راكش أو من ينوب عنه، اجمللس اجلماعي ملدينة ميرتأس هذه اللجنة رئيس    -
 ؛ واشراك اجملتمع املدين  والرايضية والتنمية االجتماعية اللجنة املكلفة ابلشؤون الثقافية  رئيس * 

 مجعية األعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش؛   * رئيس
 يف حضور اشغال هذه اللجنة. ميكن لرئيس اللجنة، هبدف االستشارة، دعوة كل شخص يرى فائدة    -
ت تنشيط مرافق اجلمعية ودرجة تقدم انشطتها وبراجمها، وخمتلف  تعقد اللجنة اجتماعاهتا كل ثالثة أشهر للوقوف عند مستواي  -

 العمليات املالية واحملاسباتية املتعلقة بشىت اوجه الصرف واالنفاق مع إعداد تقارير يرجع إليها عند احلاجة. 
 الشراكة. عقد اجتماعات استثنائية بطلب من احد الطرفني املوقعني على اتفاقية والتقييم  التتبعللجنة ميكن     -
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثالثة واالربعون   النقطة

بي  وتعاون  دعم  اتفاقية  شان  في  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرري  ملدينة إلغاء  الجماعي  املجلس  ن 

ومتقاعدي الجماعة الحضرية ملراكش واملتخذين في الدورتين ن مراكش وجمعية األعمال االجتماعية ملوظفي وأعوا

 على التوالي. 2007وابريل  2006العاديتين يوليوز 

 

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

 

االتفاق على منح  المكتب تأجيلها ألنها أصبحت غير ذات موضوع، فقد تم  النقطة ارتأى  بالنسبة لهذه  

مراكش  الدعم جماعة  ومتقاعدي  لموظفي  االجتماعية  االعمال  التي    لجمعية  التجهيزات  صيانة  أجل  من 

 مكتبها ووضع مشروع تدبير المرفق.  أصبحت متآكلة في انتظار قيام الجمعية بدورها وتجديد 

 عليكم تأجيل هذه النقطة الى حين تحديد تاريخ آخر.  يه نقترحوبناء عل
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الرابعة واالربعون  النقطة

وسيد  الحسني  الحي  الرياضيين  املنتزهين  باستغالل  الخاص  الداخلي  النظام  على  افقة  واملو ي الدراسة 

 يوسف بن علي. 

 

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

 

نص   لتالوة أعطي الكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات 

 التقرير الذي أعدته اللجنة حول هذه النقطة. 

 ة والخدماتة بالمرافق العموميرئيس اللجنة المكلف السيد ابراهيم بوحنش
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 44النقطة رقم :                                      المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة بالمرافق العمومية والخدمات عن اجتماع تقريـــر 
 

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

لشهـر   العادية  الدورة  أعمال  عدد  2016ماي    جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء   ،9863  

ومية والخدمات، عقدت اللجنة  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالمرافق العم   2016/ 04/ 21بتاريخ  

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى   04/2016/ 27المذكورة اجتماعها يوم االربعاء  

بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة وذلك لدراسة نقط مدرجة  

 كاالتي :   2016الدورة العادية لشهر ماي  في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعمال

الجما 22 املجلس  مقرر  الغاء  ا.  خالل  متخذ  مراكش  ملدينة  ابريل  عي  لشهر  العادية  بين    2012لدورة  شراكة  باتفاقية  واملتعلق  

امل املسبح  وتنشيط  تدبير  حول  للسباحة  امللكية  والجامعة  والرياضة  الشباب  ووزارة  مراكش  ملدينة  الجماعي  باب  املجلس  غطى 

 الخميس. 

 ى طبقات بعرصـة املعـاش..البث في طريقة تدبير مرفق موقف السيارات املبني عل27

 . املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل االموات املسلمين. 36

 . املوافقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى.37

الحسالدراسة  .44 الحي  الرياضيين  املنتزهين  باستغالل  الخاص  الداخلي  النظام  على  افقة  وسيدي واملو ني 

 يوسف بن علي. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 خديجة الفضي ، حفيظة مجدار ، عادل المتصدق ، عبد الرحيم الفيرامي. 
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

ظ المغراوي، عبد  خليفة الشحيمي،عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي بن عال، عواطف البردعي، موالي عبد الحفي
 الغني دريوش. 

 
 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 : رئيس قسم العمل االجتماعي  عبد العزيز االمري
 ة :عن قسم التخطيط و الدراسات االستراتيجي  هنـد الكدالـي 
 : رئيس مصلحة شركة التنمية المحلية   محمد عرفة

 ماعات اللجن : رئيس مصلحة تنظيم اجت  رشيد بوزيتي 
 : عن قسم اعمال المجلس   سعد نجاي 

 : عن قسم اعمال المجلس   عادل الزرود 
 
 

فــي مستهل هذا االجتماع، رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة االعضاء الحاضرين شاكرا اياهم على   

  2016ي  تلبية الدعوة لحضور هذا االجتماع المخصص لدراسة بعض النقط الواردة في جدول اعمال دورة ما

انتظار عر في  الدراسة  الجماعية قصد  العمومية  المرافق  بعض  تدبير  اساسا  تهم  المجلس  والتي  ضها على 

 للتداول. 
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وسيدي .44 الحسني  الحي  الرياضيين  املنتزهين  باستغالل  الخاص  الداخلي  النظام  على  افقة  واملو الدراسة 

 يوسف بن علي. 

 

النقطة هذه  مناقشة  بداية  الفي  تمكين  وبعد  من ،  األعضاء  المتعلقين    سادة  الداخليين  باستغالل  النظامين 

علي بن  يوسف  وسيدي  الحسني  الحي  الرياضيين  بهاذي   المنتزهين  تعريفيتين  تقنيتين  ببطاقتين  المرفقين    نمرفقين 

العمل  للسيد رئيس قسم  الكلمة  اللجنة  السيد رئيس  اعطى  الموضوع بشكل عام،  الرياضيين، ولالطالع على حيثيات 

 جتماعي لتقديم التوضيحات.اال

وفي هذا االطار، أوضح السيد رئيس القسم بأن ادراج النظامين موضوع النقطة وهما لمنتزهي الحي الجديد  

بن عل يوسف  انتهاء بمقاطعة سيدي  قرب  في ظل  استباقية   بمثابة خطوة  يعتبر  المنارة  بمقاطعة  الحسني  والحي  ي 

ر تنظيمي لتسهيل تشغيلهما بطريقة سلسة ودون عراقيل تنظيمية، مشيرا الى  االشغال بالمنتزهين مما يتطلب وضع اطا

صه فضاء لعبة الشطرنج مقارنة استثناء أن منتزه الحي الجديد ينقانه ال يوجد فرق جوهري بين مقتضيات النظامين ب 

 بمنتزه الحي الحسني. 

ا  القسم  رئيس  السيد  اوضح  للنظامين،  العريضة  للخطوط  تقديمه  معرض  كبرى وفي  محاور  ثالثة  هناك  ن 

    قتضيات التفصيلية ويتعلق االمر بمايلي:تؤطر النظامين تتفرع عليهما مجموعة من الم

 محور التسيير وتتحمل مسؤوليته اإلدارة  ▪

 ر المرتفقين مرتادي المنتزهين محو ▪

 محور قانوني تنظيمي يتعلق بالجزاءات  ▪

الت الحراسة، الصيانة والنظافة الخاصة بالمنتزهين  كما أكد السيد رئيس القسم على ضرورة االهتمام بمجا

والمسؤولية، مبينا في ذات إضافة إلى توفير عنصر الموارد البشرية القادرة على تسيير المرفقين بنوع من االهتمام  

ة السياق أهمية اتخاذ القرار بخصوص إقرار مبدأ المجانية من عدمه لالستفادة من خدمات المنتزهين، مطالبا بضرور 

 تجاوز االختالالت التي يعرفها حاليا منتزه موالي الحسن في هذين المرفقين. 

ا مقتضيات  واالطالع على  للتوضيحات،  االستماع  وبعد  ذلك،  السيد  عقب  لتدخل  تبعا  الداخليين  النظامين  حد 

ق تطبيق ما تم رئيس القسم بوجود تشابه اساسي في مقتضياتهما  وبعد ان تم االتفاق على تدارس نظام واحد في اف 

قدم من خالله السادة االعضاء مقترحات في طرق تسيير   النقاش  النظام االخر، فتح باب  اقتراحه من تعديالت على 

    اداريا او تدبيريا من الداخل او في عالقة ذلك بالمرتفقين مرتادي المنتزهين جاءت كمايلي:  ء  المرفقين سوا

 مرتفقين. من أجل تنمية حس الحفاظ عليهما لدى ال إقرار مبلغ رمزي للولوج لهذين المرفقين ➢

و بشكل مؤقت  اقتراح الحفاظ على مبدأ المجانية لولوج منتزه الحي الجديد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ول ➢

 نظرا للهشاشة التي تعاني منها شريحة هامة من سكان هذه المقاطعة.   

المنت ➢ لولوج  مالئم  رياضي  لباس  على  المرتفق  توفر  بعين  ضرورة  رياضية  ولوازم  بدالت  توفير  أو  زهين 

 تيار لباس موحد للعاملين بهما. المكان مع اخ

 االنخراط في إطار جمعيات لالستفادة من المرفقين.معارضة فكرة إلزام المواطن بضرورة  ➢
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 التفكير في وضع معايير موضوعية الختيار الجمعيات الراغبة في االستفادة من المرفقين.  ➢

 يدان تسيير المشاريع الرياضية لإلشراف على المرفقين. لهم دراية بم  اختيار موظفين ➢

 والرياضية واالجتماعية بالمدينة. التفكير في طريقة عصرية لتدبير جل المرافق الثقافية  ➢

اقتراح تكوين مجلس إدارة مستقل مكون من ممثلي المجلس الجماعي وجمعيات بغرض البحث عن موارد   ➢

 مع رعاة محتضنين. للمرفقين وتوقيع شراكات 

 اقتراح إنشاء شركة التنمية المحلية لدبير هذا النوع من المرافق مع التفكير في زيادة عددها بالمدينة.  ➢

 

وللمزيد من التوضيحات في الشق التنظيمي، تدخل من جديد السيد رئيس قسم العمل االجتماعي  ليشير إلى  

ن راجع إلى تفادي استنزاف العشب خاصة وأن عمره االفتراضي أن تحديد عدد المباريات الملعوبة يوميا بالمنتزهي 

في إطار جمعيات لالستفادة من المالعب   سنوات، مؤكدا على أن السبب وراء فرض ضرورة االنخراط  8في حدود  

التزلج   بهذه   Skateوحلبة  للمرتفقين  حوادث  وقوع  عند  للمجلس  المدنية  المسؤولية  وإخالء  التأمين  مسألة  هو 

لراغبين  حيث يفرض على الجمعية الراغبة في االستفادة التأمين على أعضائها، كما يفرض على القاصرين ا  المالعب

القدوم مع أولياء أمورهم وارتداء لوازم السالمة التي تتطلبها هذه الحلبة مع   Skateالتزلج  ة  في االستفادة من حلب

 تقديم وثيقة التأمين. 

وتبعا للمقترحات المقدمة في اطار  مقتضيات احد النظامين الداخليين،    وتأسيسا على ذلك، وبعد االطالع على

السادة االعضاء مقترحات شكلي ة واخرى في المضمون همت الفصول المضمنة في الجدول  المناقشة العامة، قدمت 

 المرفق. 

استباقية في  وبناء عليه، وحيث تبين للسادة االعضاء اهمية النظامين الداخليين المعروضين للدراسة كخطوة  

على   موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  بهما،  االشغال  انتهاء  بعد  المنتزهين  تشغيل  خاص   االولين  الداخلي  ين النظامافق 

الحسني الحي  الرياضي  المنتزه  ب  باستغالل  الجديد  الحي  بمنتزه  عليوالثاني  بن  يوسف  المقترحات   سيدي  حسب 

 ايلي: التعديلية المضمنة في الجدول المرفق على اساس م

 دراسة مقترح تدبير عصري للمرافق الثقافية والرياضية واالجتماعية بالمدينة.  ✓

موضوعية الختيار الجمعيات وتوزيع حصص االستفادة من هذا النوع من  التفكير في وضع معايير   ✓

 المرافق 

 لتعرض اللجنة على انظار المجلس النظامين الداخليين كما هما مرفقين بالتقرير 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

هما المنتزهين الرياضيين المتواجدين  الداخلي لتدبير مرفقين حيويين و ان األمر يتعلق بوضع النظام  

 ، اللجنة اقترحت مجموعة من التعديالت هي بين أيديكم . حي الحسني "و "سيدي يوسف بن علي" ب"ال

 المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. باب 

 عضو المجلس الجماعي   السيد اسماعيل امغاري

فيما يخص المرافق العمومية اليوم هناك مقترح، وبما أنني لم أحضر أشغال اللجنة أريد معرفة ما اذا  

انت هذه المرافق سيتم تسييرها من طرف المجلس الجماعي، اذا كان األمر كذلك فهو غير ممكن ألن هذه  ك

المراف ال هذه  فان  لذلك  الدستور،  عليها  يحث  التي  القرب  بسياسة  تتعلق  قبل  مرافق  من  تسير  أن  البد  ق 

 المقاطعة وليس من طرف المجلس الجماعي.  

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

يتعلق بمرفقين و  هما منتزهين رياضيين كبيرين متواجدين ب "الحي الحسني" و "سيدي  ان األمر 
تدبير هاذين المرفقين يجب أن تمر عبر أعضاء المجلس الجماعي  يوسف بن علي" ارتأى المكتب أن طريقة  

في اطار االستراتيجية التشاركية واشراك    همابطريقة تدبير  ووضع نقطة تتعلق بالتدبير لكي ال ينفرد أي أحد
سمي   أساسي  نظام  صياغة  تمت  لذلك  المرفق،  هاذين  تدبير  كيفية  اقتراح  في  الجماعي  المجلس  أعضاء 

داخلي   ابداء    هذا،  دبير" للتب"نظام  أجل  اللجنة من  المحترمين وعرض على  األعضاء  األخير عرض على 
أنه ال يمكن ال لرئيس المجلس  مقترحاتهم وآرائهم من أجل   اليوم، بمعنى  الخروج بطريقة سيصادق عليها 

يسير بطريقة مخالفة    الجماعي و ال ألي عضو  السادة األعضاء، وأن  اتفق عليه  ر واضح  بالتالي فاألم لما 
نة،  يتعلق بنظام داخلي سيصادق عليه المجلس وقد اتيحت فرصة ابداء اآلراء و المقترحات أثناء انعقاد اللج

بالتالي من سيدبر هاذين  ل مداولة المجلس لهذه النقطة، وكما أن فرصة ابداء اآلراء هي متاحة اآلن من خال
 النظام الداخلي. المرفقين هو المجلس الجماعي ككل عن طريق التصويت على 

 أسأل السيد المصطفى الوجداني هل لديه نقطة نظام أم أنه يريد التدخل؟ 

  عضو المجلس الجماعي  يالسيد المصطفى الوجدان 

 لدي تدخل سيدي الرئيس 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 . كنا قد فتحنا الالئحة

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . الئحة أخرى  ممكن ان نفتح

 )رئيس الجلسة( س الجماعي لمدينة مراكشالمجلرئيس النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 .هذا األمر غير وارد في النظام الداخلي

  عضو المجلس الجماعي  السيد المصطفى الوجداني

 . الالئحة األولى و الثانيةلقد جرت العادة على فتح 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

الداخلي، فقدأنا أطبق النظا ليتم تحدي  م  البداية  التدخل منذ  المتدخلين، وفتحنا باب  من يريد سحب  د 

نهائي،   بشكل  يكون  ذلك  فان  الالئحة  تغلق  وحينما  ذلك،  يمكنه  المحترم  تدخله  العضو  السيد  رجاء  لذلك 

 المصطفى الوجداني سنعطيك الكلمة في المرة المقبلة. 

  جماعيعضو المجلس ال  السيد المصطفى الوجداني

 . رجاء سيدي الرئيس التمس منكم القليل من الصبر

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

وان   صبر  مسألة  ليست  والمسألة  قانون،  مسألة  باحترام  انما  يعرف  الوجداني  المصطفى  السيد 

الق بتطبيق  أتمسك  فأنا  وبالتالي  المرة  القانون،  في  التدخل  فرصة  وسنمنحك  حصرها  تم  فالالئحة  انون، 

 المقبلة. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 . ان هذا اقصاء سيدي الرئيس

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 . ان األمر ليس كذلك 

 و المجلس الجماعي ضع  السيد المصطفى الوجداني

 .ان لدي غيرة على هذا المجلس

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 . نمر الى التصويت

 . ملحوظة : في هذه األثناء بدأ السيد خالد الفتاوي كاتب المجلس التصويت 

 عضو المجلس الجماعي   السيد اسماعيل امغاري

 هل يمكن تأجيل هذه النقطة؟

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكشالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

   .هذا مقترح السيد العضو المحترم وقد تم تسجيله، والمجلس سيد نفسه 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 يروا معه. علي، اذ ليست لديه دراية بالموضوع ولم تستشلقد تم اقصاءه كرئيس لمقاطعة سيدي يوسف بن 

 )رئيس الجلسة( مجلس الجماعي لمدينة مراكشرئيس الالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 . وسيطبق على النظامين الداخليين معا  تسجل هذه المالحظة ونمر الى التصويت
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 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الرابعة واالربعون  النقطـة      
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 اللـلـي اخلـــاص باستغـالنظام الداخ

 احلــي احلسيناملنتـــزه الرياضـــي  

 ديباجـة 
 

الشريف رقم   ✓ للظهير  الدستور  2011يوليو    29)  1432شعبان    27صادر في    1.11.91تبعا  بتنفيذ نص   )

 منه والذي نص على حق" االستفادة  من التربية البدنية والفنية "  31والسيما الفصل  
 

لصاحب الجاللة  الملك محمد  السامي  لخطاب الملكي  في التعليمات الملكية السامية الواردة  وتماشيا مع ا ✓

 ،   2005ماي  18البشرية بتاريخ المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية السادس نصره هللا ، 
 

يومي   ✓ للرياضة  الوطنية  المناظرة  في  للمشاركين  الموجهة  الملكية  الرسالة  لمضامين    25و   24وتفعيال 

 .  2008نونبر 
 

رقم    وبناء ✓ الشريف  في    1.15.85الظهير  القانون  2015يوليوز  7)  1436رمضان    20صادر  بتنفيذ   )

 المتعلق بالجماعات  113.14ظيمي رقم التن
 

رقم   ✓ الشريف  الظهير  على  في    1.88.172وبناء  شوال    13الصادر  بتنفيذ  1989ماي    19)  1409من   )

 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.  06.87القانون رقم 
 

 1958ر  نونب  15الموافق    1378جمادى األولى    03الصادر في    1.58.376وبناء على الظهير الشريف عدد   ✓

الصادر بتنفيذه الظهير    75.00يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بموجب القانون عدد  

فبراير  18الصادر في  1.09.39الشريف رقم : والظهير ،2002يوليوز  05بتاريخ  1.02.206الشريف رقم 

 .07.09بتنفيذ القانون  2009
 

عدد    ✓ األول  الوزير  دورية  على  المنتخبة    7.2003وبناء  والمجالس  الدولة  بين  بالشراكة  المتعلقة 

بالشراكة بين الدولة    المتعلقة  2003يونيو    27الموافق    1422ربيع الثاني    26والجمعيات، الصادرة بتاريخ  

 والمجالس المنتخبة والجمعيات.
 

تقوية ✓ إلى  الرامية  للرياضة  الوطنية  باإلستراتيجية  المتعلقة  الطريق  لخارطة  البنيات    وتطبيقا  وتعزيز 

 التحتية الرياضية وجعلها في مستوى تطلعات الشباب.  
 

جماع  ✓ مجلس  من  رغبة  على   مراكش  ة و  تقوم  جديدة  ثقافة  إرساء  والنجاعةفي  تسيير   المردودية  في 

 . واالجتماعية والثقافيةالرياضية المرافق 
 

الحي رياضي  المنتزه  الإنشاء  ل  حو  19/11/2013بتاريخ  U/2013/351   وبناء على مقتضيات اإلتفاقية رقم ✓

 الحسني 
 

لشهر  ✓ العادية  دورته  خالل  مراكش  جماعة  مجلس  لمداوالت  بتاريخ    2016ماي    وتبعا  )جلسة 

19/05/2016.)  

الداخليتمت صياغة مشروع   تنظيمية وإدارية وتقنية تهمالخاص    النظام  آليات  تحديد شروط وكيفيات    بوضع 

 حسني.  استغالل المنتزه الرياضي الحي ال
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 مشروع النظام الداخلي األول: موضوع الفصل
هذا  هدف  ي الداخلي  النظام  وقواعد  مشروع  شروط  تحديد  الحسني  إلى  الحي  الرياضي  المنتزه  استغالل 

 . في البرمجة واإلنجاز والتتبع وااللتقائيةضمن إطار تنظيمي وقانوني وإداري يتوخى الشراكة والتنسيق 

 نظام الداخلي ع المشروالثاني: أهداف  الفصل
 الهدف العام : 

الحي   الرياضي  المنتزه  استغالل  في  الجيدة  الحكامة  من  اكبر  قدر  يتوخى  تحصيل  وفق منظور  الحسني 

   الدقة والليونة والمرونة في االستغالل واالستفادة من المرفق المذكور.

 األهداف الخاصة:

 تحديد حقوق وواجبات مختلف األطراف ذات الصلة بالمرفق  ✓

 ق ديناميكية وحركية منتظمة وميسرة بالمرفق المذكور  لخ ✓

تأخ ✓ مقاربة  ضمن  الرياضي  الطابع  ذات  األنشطة  التكوين/  دعم  التنشيط/  التالية:  األبعاد  االعتبار  بعين  ذ 

 التربية على الرياضة.  

 الفصل الثالث: تسيير وإدارة المنتزه الرياضي 
ك  تدبير المنتزه الرياضي الحي الحسني، ويعين لذليسهر المجلس الجماعي لمدينة مراكش على تسيير و

 مديرا وطاقما إداريا. 

 القيام بما يلي:يتولى مدير المنتزه 

 وضع مخطط سنوي بشأن تنشيط المنتزه المذكور  ✓

 إعداد تراخيص االستغالل   ✓

 ضبط البرنامج الزمني لالستغالل  ✓

 تتبع ومراقبة مختلف األنشطة المزاولة بالمرفق  ✓

 نشطة الرياضية المنظمة بالمرفق شهرية حول األإعداد تقارير  ✓

 تتبع وتقييم أشغال المقاولة المكلفة بمهام الصيانة والحراسة تحت إشراف قسم األشغال البلدية. ✓

 تجسير عالقات التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بالشأن الرياضي   ✓

 الحرص على اإلشعاع الرياضي للمنتزه   ✓

 منتزه مة تجهيزات الالحرص على سال ✓

 الفصل الرابع: أوقات االفتتاح واإلغالق 
 تفتتح أبواب المنتزه الرياضي الحي الحسني كما يلي : 

 أبريل:  30من فاتح شتنبر إلى غاية  -

 صباحا من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زواال  ▪

 مساء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة   ▪

 غشت :   31ي إلى غاية تح مامن فا  -

 صباحا من الساعة السادسة إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال.  ▪

 مساء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليال.   ▪

بالتشاور مع لجنة التقييم والتتبع تحديد توقيت افتتاح وإغالق المنتزه خالل شهر  المنتزه  يعهد إلى مدير 

 ضان.رم

ا  األنشطة  لم تدع الضرورة  تتوقف جميع  ما  الوطنية والدينية،  األعياد  أيام  المنتزه خالل  لرياضية داخل 

 إلى غير ذلك.   

 يعد يوم االثنين عطلة أسبوعية لمختلف العاملين بإدارة المنتزه. 

 عشوشبةويراعى عدم تجاوز عدد الحصص المسموح بها ال سيما تلك المتعلقة باستغالل المالعب الم
 

 ليات وشروط االستغالل   الفصل الخامس : شك
الرياضية   والفرق  والنوادي  الجمعيات  مختلف  إشارة  رهن  الحسني  الحي  الرياضي  المنتزه  وضع  يتم 

االجتماعية  األعمال  جمعيات  وكذا  والخاصة  العمومية  والتعليمية  التربوية  والمؤسسات  منها  والمحترفة  الهاوية 

 تابعة للقطاع العام والخاص. ختلف الهيئات والمؤسسات ال والوداديات السكنية وم

بملفها   مصحوبا  المنتزه  إلدارة  الموضوع  في  طلب  توجيه  االستغالل  في  الراغبة  الجهة  على  يتعين 

كما  الرياضي،  للنشاط  المحدد  التاريخ  قبل  األقل  على  أيام  ثمانية  الرياضيين،  للممارسين  التأمين   القانوني ووثيقة 

عليها التوق  يتعين  على  أيضا  المتعل يع  القانونية  المقتضيات  مختلف  احترام  بضمان  لهذا  التزام  الداخلي  بالنظام  قة 

 المرفق. 
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يمكن إلدارة المنتزه تعديل أو إلغاء أي حصة رياضية ألي مستفيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على أنه 

 البريد اإللكتروني. أو عبر الهاتف أو  يتوجب عليها إخبار هذا األخير بموضوع التعديل أو اإللغاء كتابة

القيام   أو  التنزه  بغاية  المنتزه  ولوج  في  الراغبين  األشخاص  كل  االستغالل  رخصة  على  الحصول  من  يستثنى 

 بتمارين رياضية بحلبة العدو الريفي او استغالل فضاء كمال االجسام أو فضاء لعبة الشطرنج. 

 حصص الرياضية الفصل السادس: إشهار برنامج األنشطة وال
بالمنتزه  يتوج إقامتها  المزمع  الرياضية  والحصص  األنشطة  مختلف  وإشهار  نشر  المنتزه  إدارة  على  ب 

 وكذا التعديالت التي قد تطرأ على مواعيدها ومالعب احتضانها ضمن سبورة تخصص لذلك.
 

 الفصل السابع: مجـــــال االستغــــالل 
  الرياضية المالعب * اوال :

الرياضية الست وملعبي الكرة الحديدية وفضاء التزحلق رهن إشارة مختلف الجهات  المالعب  يتم وضع  

والشروط   الشكليات  وفق  وذلك  اعتيادية  رياضية  أنشطة  أو  مباريات  أو  رياضية  بتداريب  القيام  في   الراغبة 

 المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله.  

على أن ال تتعدى حصة استغالل الملعب  ما فوق،  يافعين وتخصص ثالث مالعب رياضية معشوشبة لل

 الواحد اربع مباريات في اليوم الواحد بمعدل ساعة لكل مبارة وست العبين عن كل فريق. 

من   األطفال  لفائدة  واحد  ملعب معشوشب  إعاقة   14الى    4يخصص  سنة، وكذا األشخاص في وضعية 

دى حصة استغالل الملعب الواحد اربع مباريات  ن ال تتعة، على اإضافة الى الجمعيات المهتمة بالرياضات النسوي

 في اليوم الواحد بمعدل ساعة لكل مبارة وست العبين عن كل فريق.

لممارسة كرة السلة / كرة اليد / الكرة الطائرة، كل    (Terre Battue)يخصص ملعبي األرضية المبلطة  

 الواحد ساعة ونصف عن كل مبارة.  ل الملعبة استغالحسب النشاط الرياضي المعد له، على أن ال تتعدى مد

من   مقبولة  نسبة  تخصيص  الملعبين،  هذين  بشأن  االستغالل  طلبات  دراسة  عند  المنتزه  إدارة  على  يتعين 

 التراخيص لفائدة األطفال وكذا األشخاص في وضعية إعاقة إضافة الى الجمعيات المهتمة بالرياضات النسوية.
 حلـــقفضــاء التز * ثانيا:

 صص فضاء التزحلق لفائدة الجمعيات والنوادي الرياضية المهتمة بهذه الرياضة. خ ي

  skate/ لوحة التزحلق    rollerيقتصر استغالل هذا الفضاء على الرياضات التي تستعمل حذاء التزحلق  

ع   / بها  المتحكم  وااللعاب  العادية  الهوائية  والدراجات  النارية  الدراجات  ذلك  من  بعد  ويستثنى   Jouetsن 

Télécommandés . 

التزحلق   باستغالل فضاء  الحصول على ترخيص  في  الراغبة  المذكورة  والنوادي  الجمعيات  يتعين على 

 التقيد وااللتزام بالشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله.  

قد تلحق بممارسي  تعد الجمعيات والنوادي المذكورة مسؤولة عن إبرام عقد التأمين على األضرار التي  

 الرياضة داخل فضاء التزحلق. هذه 

 سنوات كحد ادنى لولوج وممارسة رياضة التزحلق بالفضاء المذكور.  8يحدد سن 

  / المرفق   / المعصم  واقيات   / الخوذة  قبيل  من  واقية  ادوات  ارتداء  الرياضة  هذه  ممارسي  على  يتعين 

 . Casque / protège poignets / coudières / genouillèresالركبـة 

من تلك  يمنع  أدوات رياضية أخرى غير  المذكور وضع  بالفضاء  التزحلق  ممارسي رياضة  كليا على  عا 

... أو تجاوز الطاقة االستيعابية لهذا  Cônes / Palettes / conteneurs / Bouteillesالمتواجدة به من قبيل:  

 الفضاء. 

تفادة أكثر من حصة واحدة  ة وفضاء التزحلق االس ال يمكن للجهة الراغبة في استغالل المالعب الرياضي

 في اليوم الواحد، وحصتين في األسبوع. 

يحق إلدارة المنتزه إغالق فضاء التزحلق متى تبين لها وجود مخاطر محدقة او عند حدوث اضطرابات  

 لصيانة. في االحوال الجوية )تساقطات ثلجية / تهاطالت مطرية...( او القيام بأشغال البناء او أعمال ا 

 الفصل الثامن: السمة الشخصية لالستغالل   

فضاء  أو  الرياضة  المالعب  باستغالل  ترخيص  على  حصولها  بعد  المستفيدة  للجهة  يمكن  ال 

التزحلق او حلبة الكرة الحديدية التخلي عن حصتها لفائدة جهات أخرى أو تغيير توقيت نشاطها الرياضي  

 منتزه.معها دون الحصول على موافقة إدارة ال

 الفصل التاسع : طبيعة االستغالل  

المعدة  تلك  غير  رياضية  أنشطة  في  الرياضي  المنتزه  استغالل  عدم  المستفيدة  الجهة  يتعين على 

 .لها
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 الفصل العاشر : تنظيم التظاهرات الرياضية  الكبرى  

الضمانا مختلف  تقديم  رسمية  كبرى  رياضية  تظاهرة  تنظيم  في  يرغب  فريق  كل  على  ت يتعين 

    .رية إلجرائها عبر توفير التغطية األمنية واتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية الضرو

 الفصل الحادي عشر : شكليات ولوج المنتزه الرياضي  

 يمنع دخول الدراجات والعربات بمختلف أنواعها وكذا الكالب إلى المرفق.  

ية مخصصة لذلك وزي  اضرييتحتم على كل ممارس ولوج أرضية المالعب المعشوشبة بأحذية  

 رياضي موحد.

 يتعين على كل ممارس لرياضة التزحلق ارتداء ادوات السالمة والوقاية المذكورة بالفصل السابع. 

 يتوجب على مختلف الممارسين التقيد باحترام النظام واالخالق العامة داخل هذا المرفق.

 عليه.  فةشرال يمكن ولوج أي فريق ألرضية الملعب دون حضور الجهة الم

أو   التدريبية  الحصص  أثناء  سواء  الرياضية  المالعب  فضاءات  إلى  الجمهور  دخول  يمنع 

 المباريات الرياضية.   

كما يمنع أيضا التدخين أو بيع أو تناول الوجبات أو عرض مواد أخرى أو إدخال قارورات مائية  

العب المعشوشبة، او إلقاء  لما  من زجاج أو شهب نارية أو رمي األزبال او العلكة، خاصة على ارضية

المزاولة  الرياضات  وطبيعة   تتماشى  التي  تلك  غير  أخرى  رياضية  لوازم  ارتداء  أو  حادة  معدنية  مواد 

 بالمنتزه. 
 

 السالمة والسكينة : الفصل الثاني عشر

المسؤوليات القانونية  تتحمل الجهات الرياضية المستغلة للمنتزه وفق التزام موقع من لدنها، كافة  

 قوع أي ضرر لمنخرطيها. وكذا التأمينات حالة و

تلتزم هذه الجهات بالتعويض المالي عن كل األضرار الناتجة عن ارتكابها ألي إتالف أو كسر أو  

 تخريب لتجهيزات المرفق.

 مستغلة.ال تتحمل إدارة المنتزه أي مسؤولية مادية أو معنوية جراء ضياع أو سرقة لوازم الجهة ال

  -فضال عن المشار إليهم في الفصل الخامس  -و الثالثة من هذا الفصل  فقرة الثانية  تسري أحكام ال

على مجمل مرتادي المنتزه مع تحملهم كافة المسؤوليات القانونية وتلك المرتبطة بالتأمينات أثناء وقوع أي  

 ضرر لهم داخل المنتزه.

 واإلشهار الفصل الثالث عشر: الدعاية  

تحمل عال مات تجارية داخل المنتزه دون الترخيص أو لوحات إشهارية    ال يمكن وضع ملصقات       

 من لدن رئاسة مجلس الجماعة.  

للقوانين   طبقا  الجماعية  الخزينة  إلى  مالية  إتاوة  دفع  يتم  باإلشهار  ترخيص  على  الحصول  عند 

 الجاري بها العمل.  

مبيعاته ومختلف المنتجات المضرة اية واإلشهار للتبغ وأنشطة ترويج  ال يجوز إطالقا القيام بالدع

نفسه ب يعرض  لذلك  مخالف  وكل  المنتزه،  داخل  العام  والنظام  لألخالق  المخالفة  األنشطة  او  الصحة 

 للجزاءات المنصوص عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
 

 : لجنة التتبع والتقييم الفصل الرابع عشر

 . بالمرفقوالبرامج المزاولة  األنشطةيتم إحداث لجنة لتتبع وتقييم مستوى 

 م في عضويتها أيضا: ض من ينوب عنه، وت أو الجماعةيترأس هذه اللجنة رئيس مجلس 

 قسم العمل االجتماعي ب آسفي ممثال جهة مراكش والي  -

 ة والرياضة والتربية  وكذا قسم الشباب والثقاف العمل االجتماعيقسم جماعة مراكش ممثلة ب -

 او من ينوب عنه   ضةوالريا  اب مندوب الشب -

أو من    - المدني  المجتمع  االجتماعية وإشراك  والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس 

 ينوب عنه. 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات او من ينوب عنه.  -

رى فائدة في حضور تي  الخارجية الت   أوويمكن لرئيس اللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية  

 أشغالها.
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 2016ماي  19بتاريخ  05/2016/ 80/2مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الرابعة واالربعون  النقطـة      
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 النظام الداخلـي 

 احلــي اجلـــديـــدالل املنتـــزه الرياضـــي ـاخلــــاص باستغ
 ديباجـة 

 

( بتنفيذ نص الدستور وال  2011يوليو    29)  1432شعبان   27صادر في    1.11.91تبعا للظهير الشريف رقم   ✓

 التربية البدنية والفنية "  االستفادة منمنه والذي نص على حق"  31سيما الفصل 
 

محمد    الجاللة الملكلصاحب  السامي  لخطاب الملكي  في التعليمات الملكية السامية الواردة  وتماشيا مع ا ✓

 ،   2005ماي  18السادس نصره هللا ، المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ 
 

للرياضة   ✓ الوطنية  المناظرة  في  للمشاركين  الموجهة  الملكية  الرسالة  لمضامين    25و   24يومي  وتفعيال 

 .  2008نونبر 
 

رقم    وبناء ✓ الشريف  في    1.15.85الظهير  القانون  2015يوليوز  7)  1436رمضان    20صادر  بتنفيذ   )

 المتعلق بالجماعات  113.14التنظيمي رقم 
 

رقم   ✓ الشريف  الظهير  على  في    1.88.172وبناء  شوال    13الصادر  بتنفيذ  1989ماي    19)  1409من   )

 التربية البدنية والرياضة. علق ب المت 06.87القانون رقم 
 

 1958نونبر  15الموافق  1378جمادى األولى  03الصادر في   1.58.376د وبناء على الظهير الشريف عد  ✓

الصادر بتنفيذه الظهير    75.00يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بموجب القانون عدد  

فبراير  18الصادر في  1.09.39الشريف رقم : والظهير ،2002يوليوز  05بتاريخ  1.02.206الشريف رقم 

 .07.09بتنفيذ القانون  2009
 

عدد    ✓ األول  الوزير  دورية  على  المنتخبة    7.2003وبناء  والمجالس  الدولة  بين  بالشراكة  المتعلقة 

الدولة  بالشراكة بين    المتعلقة  2003يونيو    27الموافق    1422ربيع الثاني    26والجمعيات، الصادرة بتاريخ  

 والجمعيات.  والمجالس المنتخبة
 

البنيات   ✓ وتعزيز  تقوية  إلى  الرامية  للرياضة  الوطنية  باإلستراتيجية  المتعلقة  الطريق  لخارطة  وتطبيقا 

 التحتية الرياضية وجعلها في مستوى تطلعات الشباب.  
 

جماع  ورغبة ✓ مجلس  على   مراكش  ةمن  تقوم  جديدة  ثقافة  إرساء  والنجاعةفي  تسيير    المردودية  في 

 . ية والثقافيةالرياضية واالجتماعالمرافق 
 

الحي رياضي  المنتزه  الحول إنشاء    19/11/2013بتاريخ    U/2013/352  وبناء على مقتضيات اإلتفاقية رقم ✓

 الجديد. 
 

ماي   ✓ لشهر  العادية  دورته  خالل  مراكش  جماعة  مجلس  مداوالت  على  بتاريخ    2016وبناء  )جلسة 
19/05/2016.) 

 

الداخلية مشروع  تمت صياغ تنظيمية وإدارية وتقنية تهمبوضع  الخاص    النظام  تحديد شروط وكيفيات    آليات 

 استغالل المنتزه الرياضي الحي الجديد.  
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 مشروع النظام الداخلي األول: موضوع الفصل

هذا  هدف  ي الداخلي  النظام  وقواعد  مشروع  شروط  تحديد  الجديد  إلى  الحي  الرياضي  المنتزه  استغالل 

 . في البرمجة واإلنجاز والتتبع وااللتقائيةإطار تنظيمي وقانوني وإداري يتوخى الشراكة والتنسيق ن ضم
 

 مشروع النظام الداخلي الثاني: أهداف  الفصل

 الهدف العام : 

تحصيل قدر اكبر من الحكامة الجيدة في استغالل المنتزه الرياضي الحي الجديد وفق منظور يتوخى الدقة 

 رونة في االستغالل واالستفادة من المرفق المذكور. والليونة والم

 األهداف الخاصة:

 تحديد حقوق وواجبات مختلف األطراف ذات الصلة بالمرفق  ✓

 خلق ديناميكية وحركية منتظمة وميسرة بالمرفق المذكور  ✓

التنشيط/   ✓ التالية:  األبعاد  االعتبار  بعين  تأخذ  مقاربة  ضمن  الرياضي  الطابع  ذات  األنشطة  دعم 

 التكوين/ التربية على الرياضة. 
 

 الفصل الثالث: تسيير وإدارة المنتزه الرياضي 

لذلك   ويعين  الجديد،  الحي  الرياضي  المنتزه  وتدبير  تسيير  لمدينة مراكش على  الجماعي  المجلس  يسهر 

 ا وطاقما إداريا. مدير

 يتولى مدير المنتزه القيام بما يلي: 

 مذكور وضع مخطط سنوي بشأن تنشيط المنتزه ال ✓

 إعداد تراخيص االستغالل   ✓

 ضبط البرنامج الزمني لالستغالل  ✓

 تتبع ومراقبة مختلف األنشطة المزاولة بالمرفق  ✓

 إعداد تقارير شهرية حول األنشطة الرياضية المنظمة بالمرفق  ✓

 وتقييم أشغال المقاولة المكلفة بمهام الصيانة والحراسة تحت إشراف قسم األشغال البلدية.تتبع  ✓

 قات التواصل مع مختلف الجهات المهتمة بالشأن الرياضي  ر عالتجسي ✓

 الحرص على اإلشعاع الرياضي للمنتزه   ✓

 الحرص على سالمة تجهيزات المنتزه  ✓

 واإلغالق الفصل الرابع: أوقات االفتتاح 

 تفتتح أبواب المنتزه الرياضي الحي الجديد كما يلي : 

 أبريل:  30من فاتح شتنبر إلى غاية   -

  الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زواال نم  صباحا ▪

 من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة السادسة  مساء ▪

 غشت :  31من فاتح ماي إلى غاية  -

  من الساعة السادسة إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال. صباحا ▪

 لثانية عشرة ليال.  من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى غاية الساعة ا مساء ▪

يعهد إلى مدير المنتزه بالتشاور مع لجنة التقييم والتتبع تحديد توقيت افتتاح وإغالق المنتزه خالل 

 شهر رمضان. 

تدع  لم  ما  والدينية،  الوطنية  األعياد  أيام  خالل  المنتزه  داخل  الرياضية  األنشطة  جميع  تتوقف 

 الضرورة إلى غير ذلك.  

 بإدارة المنتزه.  سبوعية لمختلف العاملينيعد يوم االثنين عطلة أ

المالعب   باستغالل  المتعلقة  تلك  سيما  ال  بها  المسموح  الحصص  عدد  تجاوز  عدم  ويراعى 

 ة. المعشوشب
 

    الفصل الخامس : شكليات وشروط االستغالل

الرياضية   والفرق  والنوادي  الجمعيات  مختلف  إشارة  رهن  الجديد  الحي  الرياضي  المنتزه  وضع  يتم 

األعمال  ال جمعيات  وكذا  والخاصة  العمومية  والتعليمية  التربوية  والمؤسسات  منها  والمحترفة  االجتماعية هاوية 

 ومختلف الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاع العام والخاص. والوداديات السكنية 
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بملف مصحوبا  المنتزه  إلدارة  الموضوع  في  طلب  توجيه  االستغالل  في  الراغبة  الجهة  على  ها  يتعين 

ال التاريخ  قبل  األقل  على  أيام  ثمانية  الرياضيين،  للممارسين  التأمين  كما القانوني ووثيقة  الرياضي،  للنشاط  محدد 

علي لهذا  يتعين  الداخلي  بالنظام  المتعلقة  القانونية  المقتضيات  مختلف  احترام  بضمان  التزام  على  التوقيع  أيضا  ها 

 المرفق.  

عت الضرورة إلى ذلك، على أنه ء أي حصة رياضية ألي مستفيد كلما ديمكن إلدارة المنتزه تعديل أو إلغا

 ابة أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني. يتوجب عليها إخبار هذا األخير بموضوع التعديل أو اإللغاء كت

أو   التنزه  بغاية  المنتزه  ولوج  في  الراغبين  االستغالل كل األشخاص  الحصول على رخصة  من  يستثنى 

 ارين رياضية بحلبة العدو الريفي او استغالل فضاء كمال االجسام أو فضاء لعب األطفال. القيام بتم
 

 والحصص الرياضية الفصل السادس: إشهار برنامج األنشطة 

بالمنتزه   إقامتها  المزمع  الرياضية  والحصص  األنشطة  مختلف  وإشهار  نشر  المنتزه  إدارة  على  يتوجب 

 مواعيدها ومالعب احتضانها ضمن سبورة تخصص لذلك.وكذا التعديالت التي قد تطرأ على 
 

  الفصل السابع: مجـــــال االستغــــالل

  الرياضية المالعب * اوال :

يتم وضع المالعب الرياضية الست وملعبي الكرة الحديدية وفضاء التزحلق رهن إشارة مختلف الجهات  

أنشطة   أو  مباريات  أو  رياضية  بتداريب  القيام  في   والشروط  الراغبة  الشكليات  وفق  وذلك  اعتيادية  رياضية 

 المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله.  

رياضية معشوشبة لليافعين وما فوق، على أن ال تتعدى حصة استغالل الملعب  تخصص ثالث مالعب  

 الواحد اربع مباريات في اليوم الواحد بمعدل ساعة لكل مبارة وست العبين عن كل فريق. 

مع ملعب  لفيخصص  واحد  األطفال من  شوشب  إعاقة   14الى    4ائدة  سنة، وكذا األشخاص في وضعية 

المهتمة بالرياضات النسوية، على ان ال تتعدى حصة استغالل الملعب الواحد اربع مباريات  إضافة الى الجمعيات  

 في اليوم الواحد بمعدل ساعة لكل مبارة وست العبين عن كل فريق.

لممارسة كرة السلة / كرة اليد / الكرة الطائرة، كل    (Terre Battue)ة  يخصص ملعبي األرضية المبلط

 د له، على أن ال تتعدى مدة استغالل الملعب الواحد ساعة ونصف عن كل مبارة. حسب النشاط الرياضي المع

المنتزه عند دراسة طلبات االستغالل بشأن هذين الملعبين، تخصيص نسبة مقبولة من   يتعين على إدارة 

 ية.خيص لفائدة األطفال وكذا األشخاص في وضعية إعاقة إضافة الى الجمعيات المهتمة بالرياضات النسو الترا
 فضــاء التزحلـــق * ثانيا:

 يخصص فضاء التزحلق لفائدة الجمعيات والنوادي الرياضية المهتمة بهذه الرياضة. 

  skate/ لوحة التزحلق    roller  يقتصر استغالل هذا الفضاء على الرياضات التي تستعمل حذاء التزحلق 

العادي/ الهوائية  والدراجات  النارية  الدراجات  ذلك  من  ويستثنى  بعد  ،  عن  بها  المتحكم  وااللعاب   Jouetsة 

Télécommandés . 

التزحلق   باستغالل فضاء  الحصول على ترخيص  في  الراغبة  المذكورة  والنوادي  الجمعيات  يتعين على 

 الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس أعاله.  التقيد وااللتزام بالشكليات و

ام عقد التأمين على األضرار التي قد تلحق بممارسي  تعد الجمعيات والنوادي المذكورة مسؤولة عن إبر

 هذه الرياضة داخل فضاء التزحلق. 

 سنوات كحد ادنى لولوج وممارسة رياضة التزحلق بالفضاء المذكور.  8يحدد سن 

ه ممارسي  على  ارتداء  يتعين  الرياضة  /  ذه  المرفق   / المعصم  واقيات   / الخوذة  قبيل  من  واقية  ادوات 

 . Casque / protège poignets / coudières / genouillèresالركبـة 

يمنع منعا كليا على ممارسي رياضة التزحلق بالفضاء المذكور تثبيت تجهيزات رياضية أخرى غير تلك  

... أو تجاوز الطاقة االستيعابية لهذا  Cônes / Palettes / conteneurs / Bouteillesن قبيل:  المتواجدة به م

 الفضاء. 

ال يمكن للجهة الراغبة في استغالل المالعب الرياضية وفضاء التزحلق االستفادة أكثر من حصة واحدة  

 في اليوم الواحد، وحصتين في األسبوع. 

و عند حدوث اضطرابات  وجود مخاطر محدقة ازحلق متى تبين لها  يحق إلدارة المنتزه إغالق فضاء الت

 في االحوال الجوية )تساقطات ثلجية / تهاطالت مطرية...( او القيام بأشغال البناء او أعمال الصيانة. 
 

 الفصل الثامن: السمة الشخصية لالستغالل   

لق التخلي  لرياضة وفضاء التزحال يمكن للجهة المستفيدة بعد حصولها على ترخيص باستغالل المالعب ا

 لفائدة جهات أخرى أو تغيير توقيت نشاطها الرياضي معها دون الحصول على موافقة إدارة المنتزه.  عن حصتها
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    الفصل التاسع : طبيعة االستغالل

 يتعين على الجهة المستفيدة عدم استغالل المنتزه الرياضي في أنشطة رياضية غير تلك المعدة لها. 
  

   برىلتظاهرات الرياضية  الكالفصل العاشر : تنظيم ا 

يتعين على كل فريق يرغب في تنظيم تظاهرة رياضية كبرى رسمية تقديم مختلف الضمانات الضرورية 

    .إلجرائها عبر توفير التغطية األمنية واتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية
 

   الفصل الحادي عشر : شكليات ولوج المنتزه الرياضي

 وكدا الكالب إلى المرفق.   لعربات بمختلف أنواعهايمنع دخول الدراجات وا

 يتحتم على كل ممارس ولوج أرضية المالعب المعشوشبة بأحذية رياضية مخصصة لذلك. 

 يتعين على كل ممارس لرياضة التزحلق ارتداء ادوات السالمة والوقاية المذكورة بالفصل السابع. 

 داخل هذا المرفق. مة واالخالق العا باحترام النظام يتوجب على مختلف الممارسين التقيد 

 ال يمكن ولوج أي فريق ألرضية الملعب دون حضور الجهة المشرفة عليه.

المباريات   أو  التدريبية  الحصص  أثناء  سواء  الرياضية  المالعب  فضاءات  إلى  الجمهور  دخول  يمنع 

 الرياضية.   

أيضا  يمنع  أخ  كما  مواد  أو عرض  الوجبات  تناول  أو  بيع  أو  من التدخين  مائية  قارورات  إدخال  أو  رى 

أو رمي األزبال او العلكة، خاصة على ارضية المالعب المعشوشبة، او إلقاء مواد معدنية  زجاج أو شهب نارية  

 لمنتزه.  حادة أو ارتداء لوازم رياضية أخرى غير تلك التي تتماشى وطبيعة  الرياضات المزاولة با
 

 السالمة والسكينة : الفصل الثاني عشر

وكذا  حمتت القانونية  المسؤوليات  كافة  لدنها،  من  موقع  التزام  وفق  للمنتزه  المستغلة  الرياضية  الجهات  ل 

 التأمينات حالة وقوع أي ضرر لمنخرطيها. 

أو كسر أو تخريب  تلتزم هذه الجهات بالتعويض المالي عن كل األضرار الناتجة عن ارتكابها ألي إتالف  

 لتجهيزات المرفق. 

 ؤولية مادية أو معنوية جراء ضياع أو سرقة لوازم الجهة المستغلة.المنتزه أي مس  ال تتحمل إدارة 

الثالثة من هذا الفصل   الثانية و  الخامس  -تسري أحكام الفقرة  على   -فضال عن المشار إليهم في الفصل 

وقوع أي ضرر لهم  المسؤوليات القانونية وتلك المرتبطة بالتأمينات أثناء  مجمل مرتادي المنتزه مع تحملهم كافة  

 داخل المنتزه. 
 

 الفصل الثالث عشر: الدعاية واإلشهار  

ال يمكن وضع ملصقات أو لوحات إشهارية تحمل عال مات تجارية داخل المنتزه دون الترخيص من لدن    

 رئاسة مجلس الجماعة.   

لقوانين الجاري بها  عند الحصول على ترخيص باإلشهار يتم دفع إتاوة مالية إلى الخزينة الجماعية طبقا ل

 العمل.  

ل بالدعاية واإلشهار  القيام  لذلك  ال يجوز إطالقا  المنتزه، وكل مخالف  داخل  مبيعاته  ترويج  وأنشطة  لتبغ 

المتعلق بمنع التدخين واإلشهار والدعاية للتبغ   15.91يعرض نفسه للجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم  

 داخل المالعب الرياضية.
 

 : لجنة التتبع والتقييم ابع عشرالفصل الر

 .بالمرفقوالبرامج المزاولة  األنشطةيتم إحداث لجنة لتتبع وتقييم مستوى 

 م في عضويتها أيضا: ض من ينوب عنه، وت أو الجماعةيترأس هذه اللجنة رئيس مجلس 

 قسم العمل االجتماعي   /آسفي والية جهة مراكش  -

   االجتماعيعمل اضة والتربية / قسم الالشباب والثقافة والريقسم  /جماعة مراكش  -

 مندوبية الشبيبة والرياضة  -

 رئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية أو من ينوب عنه.   -
 رى فائدة في حضور أشغالها.تالخارجية التي  أواللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعية  ةويمكن لرئيس

اج اللجنة  كل  تعقد  اإلدارية    أشهر  3تماعاتها  وضعيته  وكذا  المرفق  تدبير  مستويات  عند  للوقوف 

تقدم أنشطته وبرامجه بالمرفق وكدا  والتنظيمية، ودرجة  أيضا في وضعية أشغال الصيانة والحراسة  ، كما تنظر 

 اقتراح التدابير الرامية إلى معالجة مختلف اإلختالالت. 
 

   الضرورة إلى ذلك. متى دعتاستثنائية  يمكن للجنة المذكورة عقد اجتماعات
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الخامسة واالربعون   النقطة

 البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور.  

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي الول لئب االنا السيد يونس بن سليمان  

الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 ةية والبرمجنائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المال السيد عبد االله الغلف
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

تحضير النقـط  المدرجة في  استكمال  ها العمل، وفي اطار  بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري ب

لشهـر   العادية  الدورة  أعمال  عدد،  2016  مايجدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على   بتاريخ   11320  وبناء 

بالم   13/05/2016 المكلفة  اللجنة  اشغال  في  والمشاركة  والبرمجةيللحضور  المالية  والشؤون  اللجنة   استأنفت  ،زانية 

بالقصر  الكبرى  بقاعة االجتماعات    الساعة الثالثة والنصف عشيةعلى    17/05/2016  الثالثاء  اجتماعاتها يوم لمذكورة  ا

السيد  الخامس برئاسة  بشارع محمد  نائب    البلدي  الغلف  االله  اللجنة  عبد  السيد   رئيس    سليمان  يونس بن  وبحضور 

الجماعي   المجلس  لرئيس  االول  لمناقشة  النائب  اعمالهاال  المتبقية  طنق الوذلك  في جدول  في جدول   مدرجة  والمرقمة 

 كاالتي:  اعمال الدورة

موقف 28 حداث  ال  العامة  الطرق  حدود  تخطيط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالغ  على  املوافقة   .

على   مبنى  بمقاالسيارات  الضوء  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقى  املعاش  بعرصة  الحقوق  طبقات  وكذا  املدينة  طعة 

 العينية العقارية املرتبطة بها . 

الخاص  29 للملك  التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث   .

 ت. املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناو  TF 7807/Mالجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم 

املشتل  30 بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  بالحي  .البث  والرياضة  الشبيبة  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي 

 الشتوي.  

. املوافقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة ) امللك الخاص ( القطعة االرضية املشيد عليها السوق  33

 الجماعي ازلي . 

 املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات  .34

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 هور البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الز . 45

 لسيارات املستعملة. البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق ا46

 2017. تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 ويسالت، عبد الصمد العكاريم. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي 

 ادة : ـاعضاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن   ▪
 ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوبا

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  وفاء منياتي 
 االسترتيجيةقسم التخطيط والدراسات   رئيس :  يةسمير لعريب

 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 
 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
المجلس   لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا 

   نظرا لعدم جاهزيتها .  2016/ 05/ 12الجماعي في جلسته الثانية المنعقد بتاريخ 
 

 وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: 

. البث يف كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومحلني للتربيد باملركب التجاري 45

 الزهور 
 

بسلوك مسطرة نزع  الجماعي لمدينة مراكش أن قام بخصوص هذه النقطة، وحيث انه سبق  للمجلس 

ية وضعية المركب التجاري الزهور حيث توجب بصدور قرار قضائي يقضي بنقل ملكية الوعاء الملكية لتسو

عن  ناتجة  مالية  موارد  استخالص  بغية  انه  على  مراكش،  جماعة  لفائدة  المذكور  التجاري  للمركب  العقاري 

ال المركب  هذا  ماستغالل محالت  ولمدة طويلة  والذي ظل  لعدم سالمة وضعيته  تجاري  نظرا  قبل  غلقا  العقارية 

التجارية   المحالت  إيجار  بتنظيم  يقضي  التحمالت  كناش  مشروع  إعداد  تم  المذكور،  القضائي  القرار  صدور 

 المتواجدة بواجهة السوق ومقهيين ومحلين للتبريد . 

لخاص بايجار المحالت  لمبدئية  على كناش التحمالت اوتأسيسا على ذلك، فقد ابدت اللجنة  موافقتها ا  

المتواجدة بالمركب التجاري الزهور على اساس اطالع المجلس على كناش التحمالت المذكور للتداول    التجارية

 بشأنه. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف  
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 رئيس الجلسة( )س الجماعي رئيس المجلالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

مقهى ومحالت تجارية ومحلين  بعد تالوة نص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بكناش التحمالت إليجار  

 . وقد تم تمكينكم من هذه الوثيقة. للتبريد بالمركب التجاري الزهور

 النقطة. باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه 

  دخل أن يعلنوا عن رغبتهم في ذلك عند فتح الئحة المرجو من األعضاء المحترمين الذين يريدون الت

 المتدخلين. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

أتساءل كيف سنصوت ونحن ال نتوفر على معلومات سواء من حيث السومة أو  بالنسبة لهذه النقطة،  

 يجار و غيرها من المعلومات. من حيث طريقة اجراء اال

 ماعيجلس الجعضو الم السيد احمد عبيلة

الحال أنه كان من األجدر لو وزعت علينا قبل  الوثائق المتعلقة بهذه النقطة و   اآلن فقط وزعت علينا 

 المناقشة حتى نكون على بينة من كل المعلومات. 

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

المسطرة  دة ب "المركب التجاري الزهور"، وبريد موجوان األمر يتعلق بمقهى ومحالت تجارية للت

تقضي بتكوين لجنة للتقويم تحدد ثمنا افتتاحيا، هذه اللجنة تجتمع في الوالية وقد اجتمعت باألمس وحددت  

ن ال يمكنهم النزول عن الثمن الذي حددته  والمسطرة تمر عبر السمسرة بمعنى أن المتزايديالثمن االفتتاحي،  

 . ذلك يمكنهم المزايدة كل حسب قدره ما عدى و  لجنة التقويم

فقوا على هذه النقطة ألن تأجيلها الى دورة الحقة  الذلك نلتمس من السيدات والسادة األعضاء أن يو

الجماعةمن شأنه أن يضيع   ميزانية  النوع من  مداخيل مهمة على  الشفافية هي مطلوبة في هذا  ، على أن 

قرات الجماعة وكل من يرغب  الن عنها عبر الجرائد وتعليق االعالن في م التدبير، كما أن السمسرة يتم االع

 في استغالل هذه المحالت عليه المشاركة في التاريخ المحدد من طرف االدارة. 

   بعد استنفاذ النقاش حول هذه النقطة، فاني أعرضها على التصويت.
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016ادية لشهر ماي  ل الدورة العمن جدول اعماالسادسة واالربعون   النقطة

 البـث في كنـاش التحمـالت متعلـق باستغـالل كشـك بسـوق السيـارات املستعملـة.  

 

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

المالية والبرمجة لتالوة   بالميزانية والشؤون   رئيس اللجنة المكلفةالكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب  

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

91 
 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

92 
 

 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

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

لشهـر   العادية  الدورة  االعضاء عددعلى    وبناء،  2016  مايأعمال  للسادة  الموجهة    13/05/2016  بتاريخ  11320  الدعوة 

بالم للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة   اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،يزانية والشؤون المالية والبرمجةالمكلفة 

عشيةعلى    2016/ 05/ 17  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    الساعة  محمد ابالكبرى  بقاعة  بشارع  البلدي  لقصر 

النائب االول لرئيس المجلس    سليمان  يونس بن   وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

الت28 العويض الخاصة بالقطعتين االر . املوافقة على مبالغ  العامة ال حداث موقف  سيارات مبنى  ضيتين موضوع تخطيط حدود الطرق 

 على طبقات بعرصة املعاش ملتقى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضوء بمقاطعة املدينة وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

املق29 بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث  االرض .  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  الجماعي  ر  الخاص  للملك  التابعة  ية 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت. TF 7807/Mنتمية للرسم العقاري  رقم امل

 رياضة بالحي الشتوي. .البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة وال30

ش من الدولة ) امللك الخاص ( القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي  . املوافقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراك33

 ازلي .

 . املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. 34

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور . البث في 45

 البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق السيارات املستعملة . 46

 2017لمقاطعات برسم السنة املالية الجمالي للتسيير املرصود ل. تحديد وتوزيع املخصص ا 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 م. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 الفيرامي، م. البشير طوبا  عبد الهادي بن عال، عبد الرحيمابراهيم بوحنش، عادل المتصدق،  

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  وفاء منياتي 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االسترتيجية :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : جليل بلكشيري عبد ال

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
 

هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
تلبية   لهم  المجلس  شاكرا  لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة، 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12لسته الثانية المنعقد بتاريخ الجماعي في ج
 

 ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  وعليه،
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 متعلق باستغالل ككشك بسوق السيارات املستعملةناش التحمالت . البث يف ك 46

السيارات     بسوق  كشك  احداث  ان  على  مؤكدا  اللجنة  رئيس  نائب  السيد  تدخل  النقطة،  هذه  اطار  في 
نموذجية تهدف الى توفير مرفق بشراكة مع جمعية مستغلي سوق السيارات المستعملة    المستعملة هو تجربة 

كافة   لتوفير   والشراء  سيخصص  البيع  عمليتي  اجراءات  بمناسبة  المذكور  السوق  سيحتاجها  التي  الوثائق 
 تصحيح االمضاءات. المتعلقة به بما فيها  

الذي اوضح ان تسيير الكشك لن يعطى اعتباطيا  كما اعطيت الكلمة للسيد النائب االول لرئيس المجلس    
بل سيكون موضوع سمسرة ومنافسة شريفة، مضيفا بعينه  يهم طريقة    لشخص  التحمالت  انه سيعتمد كناش 

 تدبير هذا المرفق. 
بسوق السيارات  وعلى هذا االساس، وافقت اللجنة مبدئيا على كناش التحمالت الخاص باستغالل كشك    

 . المستعملة 
 

 بطاقة تقنية في موضوع كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق السيارات المستعملة 

لة الذي تم افتتاحه مؤخرا لتنظيم عملية بيع السيارات  سوق السيارات المستعم  في اطار استكمال هياكل 
ذا السوق ومن  المذكورة برزت الحاجة الى توفير محل خاص لبيع المشروبات والمأكوالت الخفيفة داخل فضاء ه

ق مساحتها  تم التفكير في اعداد مشروع كناش للتحمالت يقضي بتنظيم استغالل قطعة ارضية بزاوية مدخل السو 
عن طريق مسطرة طلب عروض االثمان  على اساس ان يقوم المتعهد المقبول بوضع هيكل كشك غير    2م  15

ساس ان تؤول ملكية هذا الكشك بعد نهاية االستغالل  بني لمواد غير قابلة لالشتعال لمدة سنة تجدد تلقائيا على ام
 لفائدة جماعة مراكش. 

 درهم شهريا كمبلغ افتتاحي.  6000م سومة االستغالل في مبلغ  وقد حددت اللجنة االدارية للتقيي 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف  
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 اململكـة املغربيـة             
  وزارة الداخليـة             

 والية جهة مراكش أسفي             
  مجاعة مراكش                 

 الكتابــة العامـــة                                                                                   
 قســم املمتلكـات اجلماعيـة           

ـــة   مصلحة        ــــ ــــ  العمليات العقاريـــــــ
 

( بتنفيذ القانون التنظيمي  2015يوليوز    7)  1436من رمضان    20صادر يف    1-15-85الشريف  الظهري    بناء على  -
 املتعلق ابجلماعات .  14/113رقم 

 ( املتعلق ابألمالك اجلماعية البلدية . 1921أكتوبر   19)  1340صفر  17بناء على الظهري الشريف الصادر يف  -

( املغري للمرسوم رقم  1999رب  شتن   27)  1420مجادى الثانية    16اريخ  الصادر بت  2.99.786على املرسوم رقم  بناء   -
 ( بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية و هيآهتا . 1976شتنرب 30) 1396شوال  05الصادر بتاريخ  2.76.576

 البلدي . ( املتعلق بكيفية تدبري امللك 1921 دجنرب 31)   1340مجادى األوىل  11بناء على القرار الوزيري الصادر يف  -

املتعلق بنظام خمتلف أسواق املدينة و النصوص    1933دجنرب    11املؤرخ يف    206بناء على القرار البلدي املستمر عدد   -
 اليت غريته أو متمته . 

رقم   - املرسوم  على  يف    2-09-441بناء  احلرام    17الصادر  حمرم  )  1431من  نظام    (2010يناير    9املوافق  بسن 
 ات احمللية و جمموعاهتا . للمحاسبة العمومية للجماع

 بناء على مداوالت اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر .....................  -

 بناء على حمضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقد بتاريخ .........................  -

 مقتضيات عامة : 
   الفصل األول : 

التحم   الغاية من كناش  السيارات املستعملة سيتم وضعه جبزء من  الت هذا تنظيم عملية  إجيإن  ار كشك غري مبين بسوق 
العقاري عدد /م الكائن بشارع عبدهللا بن ايسني مقاطعة  14227القطعة االرضية املنتمية للملك اخلاص اجلماعي موضوع الرسم 

 املنارة مراكش. 

 قارات المراد كراؤها : بيان الع 
   الفصل الثاني : 

 سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية كراء القطعة االرضية املخصصة لوضع الكشك املشار إليه يف الفصل األول.   
 وفقا للتصميم املرفق هبذا الكناش.  2م15إن املساحة اإلمجالية املخصصة لإلستغالل عن طريق وضع الكشك تقدر ب

 السومة الكرائية: 

   الفصل الثالث : 
هذه   مدة كراء  االرضية    إن  العالقة  القطعة  إهناء  يف  رغبته  عن  األطراف  أحد  يعرب  مامل  ضمنيا  جتدد  واحدة  سنة  يف  حتدد 

 التعاقدية شهرين قبل حلول األجل.
 حيدد أجل الشروع يف الكراء اعتبارا من اتريخ توقيع العقد املرتبط به. 
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   الفصل الرابع : 
هذا واعتمادا    مثان اليت سيتم تنظيمها اعتمادا إىل كناش التحمالت إن مبلغ الكراء سيحدد طبقا لنتائج طلبات عروض األ 

بتاريخ   املنعقدة  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  طرف  من  احملدد  التقديري  املبلع  آسفي    18/05/2016على  مراكش  جهة  والية  مبقر 
 .... واحملدد يف مبلغ................... 

بنسبة   املذكورة  الكرائية  السومة  الشهري على رأس كل ثالث سنوات يف حالة جتديد  عقد    مبلغمن    %10تراجع  الكراء 
 الكراء. 

 شروط المشاركة في طلبات العروض :                  

   الفصل الخامس: 
املستحق   االول من شهر  األسبوع  منتظمة خالل  بصفة  الكراء  واجبات  ملدينة  تؤدى  اإلقليمي  اخلازن  على صندوق  األداء 

 مراكش 
   الفصل السادس : 

 تودع ملفات املشاركة مقابل وصل لدى قسم املمتلكات اجلماعية جبماعة مراكش .  

   الفصل السابع : 
 جيب أن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق اآلتية :  

  يه، يوضح فيه خاصة امسه الشخصي و العائلي و صفته و حمل سكناه و تعهد موقع من قبل املتنافس، وفق النموذج املرفق ط
راد كراؤه، و إذا كان املتنافس شخصا معنواي، يذكر االسم التجاري و  مهنته و بيان نوع النشاط املزمع القيام به و تعيني العقار امل

 الكرائية الشهرية املقرتحة ابألرقام و احلروف . شكله القانوين و رأمساله و عنوان مقره االجتماعي كما يبني فيه مبلغ السومة  

قليمي ملدينة مراكش منذ اقل من سنة تثبت أبن املتنافس يوجد يف وضعية جبائية قانونية،  طرف اخلازن اإل  شهادة مسلمة من
 أو شهادة تثبت اإلعفاء من أداء الضرائب . 

 ضاء . نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من طرف املتنافس و مصحح اإلم

ليمي كما هو مبني يف الفصل السادس أو شيك مضمون يف  نسخة من وصل أداء الضمانة املؤقتة لدى صندوق اخلازن اإلق 
 خلازن اإلقليمي ملدينة مراكش يتضمن قيمة الضمانة املؤقتة . اسم ا 

ن اإلقليمي ملدينة مراكش أو  نسخة من وصل أداء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم لدى صندوق اخلاز 
 كراؤه .   ملدينة مراكش يتضمن قيمة املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل املرادشيك مضمون يف اسم اخلازن اإلقليمي 

 إضافة إىل الواثئق السالفة الذكر يتعني على األشخاص املعنوية اإلدالء مبا يلي : 
 يتصرف ابسم املتنافس . الواثئق اليت تبني الصالحيات املخولة للوكيل أبن  

 ة أو املسريين . القانون األساسي و الئحة أعضاء جملس اإلدار 

   الفصل الثامن : 
 يوضع امللف الذي يقدمه كل متنافس يف ظرف خمتوم داخل األجل احملدد، و حيتوي هذا الظرف على غالفني خمتومني:  

أو شيك و وصل  أعاله  إليه  املشار  التعهد  يتضمن   : األول  أو شيك    الغالف  إىل وصل  الضمانة ابإلضافة  بقيمة  مضمون 
 ملبلغ اجلرايف، وتكتب عليه عبارة "العرض املايل" . مضمون يتضمن قيمة ا

 الغالف الثاين : يشمل ابقي الواثئق املشار إليها أعاله و تكتب عليه عبارة "امللف اإلداري"  



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

96 
 

 
 اإلعالن عن نتائج فحص العروض : 

   الفصل التاسع : 
يف   عمومية  جلسة  يف  مراكش  مجاعة  مبقر  األمثان  وتقييم  العروض  فحص  جلنة  قبول  تنعقد  اجل  انتهاء  لتاريخ  املوايل  اليوم 

 العروض، وتفتح اظرفة املتنافسني . 
 الفصل العاشر : 

كراء وكذا  خترب مجاعة مراكش املتنافس املقبول عرضه بواسطة رسالة مع إشعار ابلتوصل من اجل استكمال ابقي إجراءات ال
 وضهم لسحب الضمانة مقابل وصل . ابقي املتنافسني الذين مت إقصاؤهم أو مل تقبل ملفاهتم أو رفضت عر 

 الفصل الحادي عشر : 
يوما من اتريخ اإلشعار ابلتوصل السالف الذكر،    15جيب على املتنافس الفائز استكمال الواثئق املطلوبة يف مدة أقصاها   

 لفائدة مجاعة مراكش . دة فإنه يفقد حقه يف الكراء و يتم حتويل مبلغ الضمانة املشار إليها أعاله  و يف حالة جتاوزه هلذه امل
 

 مقتضيات خاصة : 
   الفصل التاني عشر : 

النشاط   ممارسة  من  سنتني  مرور  بعد  إال  املكرى  العقار  استغالل  يف  الغري  لفائدة  التنازل  أو  الكراء  تولية  للمستفيد  حيق  ال 
عقدة جديدة مع املكرتي اجلديد الذي   التجاري بكيفية فعلية و بعد احلصول على املوافقة الكتابية لرئيس مجاعة مراكش مقابل إبرام

 يف لصندوق اخلازن اإلقليمي ملدينة مراكش حيدد قدره كالتايل  جيب عليه أداء مبلغ جزا
   الفصل الثالث  عشر : 

بوسائل   للحريق ومزودة  مقاومة  الكشك. وتكون  تركيبه مبواد تضمن مجالية ورونق  يتم  أن  الكشك احملدث جيب  إن هيكل 
 السالمة. 

طالبة املكرتي أبي تعويض عن املنشآت والتحسينات  تؤول بعد هناية الكراء إىل ملكية مجاعة مراكش دون م   ملكيتهاكما أن  
 املنجزة به  

   الفصل الرابع عشر : 
 يتحمل املكرتي أداء واجبات االشرتاك بوكاالت املاء و الكهرابء و اهلاتف. 

   الفصل الخامس  عشر : 
 رخص هلا بذلك . ت الضرورية لدى املؤسسات املم املكرتي ابحلصول على التأمينا ميكن للجماعة عند االقتضاء إلزا 

   الفصل السادس عشر : 
تصبح عملية الكراء الغية بعد إنذار املكرتي كتابيا طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل مع حجز الضمانة لدى اخلازن اإلقليمي  

 يف احلاالت التالية : 
 امس . ل املدة احملددة يف الفصل اخلعدم أداء الواجبات الكرائية خال 

 املكرتى ملدة تزيد عن ستة أشهر . إغالق احملل  

 عد احرتام مقتضيات كناش التحمالت و عقد الكراء . 

 : الفصل السابع عشر 
 كل نزاع بني مجاعة مراكش واملكرتي حول أحد بنوذ  كناش التحمالت يعود البث فيه للمحاكم املختصة.   

 .... ...................حرر مبراكش......... 
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

التحمالت   بكناش  يتعلق  فاألمر  اللجنة،  تقرير  نص  تالوة  السيارات  بعد  بسوق  ككشك  باستغالل 

 . المستعملة 

االفتتاحي  عت وحددت الثمن  ، ذلك أن لجنة التقويم اجتمعلى شاكلة النقطة السابقةان هذه النقطة هي  

باإلدارة وسيتم تحديد تاريخ  وسيتم الخضوع الى مسطرة المزايدة ومن يرغب في المشاركة عليه االتصال 

 اجراء السمسرة التي هي مفتوحة للجميع. 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

األع والسيدات  للسادة  الجدد  بالنسبة  بعض  ضاء  لديها  تكون  النقط  هذه  مثل  أن  يعرفون  ال  قد  ربما 

الكبيرة   األهمية  هذه  وأعطتها  بها  وردت  التي  الطريقة  عن  أتساءل  لذلك  الجماعة،  على  السلبية  التأثيرات 

لدرجة تصمينها في جدول أعمال الدورة، وبالتالي ألتمس تنويرنا في هذا المجال حتى نعرف أسباب النزول  

أ هعلى  ألنه  نه سيكون  محتواه  معرفة  جدا  المهم  من  التحمالت  كناش  أن  كما  به جمعية،  تقدمت  طلب  ناك 

تترتب عنه مجموعة من التبعات، فقد سبق لنا أن رأينا في المجالس السابقة، حيث يتم تفويت كشك معين  

لين صول المستغوبالنسبة لالستغالل قد تكون هناك هفوات على مستوى كناش التحمالت ويترتب عن ذلك ح

به   يسمح  لما  وفقا  باالستغالل  السماح  موضوع  في  النظر  اعادة  الجماعة  تريد  وحينما  تجاري  سجل  على 

القانون فان الجماعة تجد صعوبة كبيرة مع المستفيد، لذلك التمس منكم تنويرنا حتى نعرف أسباب نزول هذا 

 الموضوع قبل المرور الى كناش التحمالت. 

 الجماعي عضو المجلس السيد احمد عبيلة

 .بأتساءل هل تم تقديم طلب؟ واذا كان األمر كذلك نريد االطالع على هذا الطل

المتوفر على  اذا كان المجلس الجماعي يريد ارجاع هذه األرض في وقت من األوقات، فان المستفيد  

 . سيتسبب في الصراعات و غير ذلك، لذلك ألتمس منكم تنويرنا في هذا المجالسجل تجاري 

 سوى موضوع هذا الكشك؟   يبقر أتساءل هل هذا السوق تم انجازه بالكامل ولم في األخي

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

 اتساءل ما هي هذه الجمعية؟ فنحن نريد معرفة نظامها األساسي ومن رئيسها الى غير ذلك. 

 رئيس الجلسة( )ي رئيس المجلس الجماعالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

السيارات   بسوق  المتواجد  الكشك  باستغالل  متعلق  تحمالت  كناش  في  بالبث  تتعلق  النقطة  هذه  ان 

األخير أصبحت   فهذا  الكشك،  هذا  أو أي شخص سيستغل  أية جمعية  المستعملة، وال وجود ألي حديث عن 

لسبب المكان  بعين  وتواجده  إلنجازه  ملحة  األوي الضرورة  السبب  أساسيين،  هن  حاجةل  هناك  أن  لنسخ   و 

وغيرها من األمور التي يحتاجها رواد هذا المرفق، أما السبب الثاني فهو تسهيل تدبير هذا  الوثائق االدارية  

و لن يكون    المرفق من خالل تواجد كشك ستتواجد فيه مجموعة من المواد التي تسهل عملية البيع والشراء،

 التحمالت حيث سيكون الكشك عاديا. تر هذا ما نص عليه دفهناك بيع للمأكوالت و
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بالنسبة للجمعية التي أشار اليها األعضاء المتدخلين والمتعلقة ببائعي السيارات ليست لها أية عالقة  

بهذا الكشك، فأي شخص أو شركة تريد استغالل هذا الكشك عليه أن يدخل السمسرة و أن يزايد عليه على أن  

التقويم في الوالية، وبالتالي فان هذه الجمعية ليست لديها أية عالقة بهذا  نة يتجاوز ذلك الثمن الذي حددته لج

 هذه هي الصورة المتعلقة بهذه النقطة. لمشاركة يمكنها ذلك كغيرها،في ا ت الكشك واذا رغب

 باب المناقشة مفتوح فيما يتعلق بدفتر التحمالت. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

نوير الذي أعتبره أساسيا ألنه قدم العديد من التوضيحات، وبالتالي فنحن  على التالرئيس  أشكر السيد  

المداخيل أو سيحل اشكاال معينا للساكنة، لذلك طال تنمية  نا بالتنوير  بمع أي اقتراح من شأنه المساهمة في 

أرك و  سابقا  طرحته  الذي  السؤال  الى  سيحيلني  الذي  األمر  جمعية،  أية  اسم  ذكر  عليه  دون  وهز  و  اآلن 

الحق في عضوية  المتعلق بمحتوى كناش التحمالت ألننا ال نحضر دائما الجتماعات اللجن ألن القانون يعطي  

بالتالي من ناحية التأمين فان من ليس عضوا في اللجنة وحضر فيها ووقع له مكروه ال  لجنة واحدة فقط، و

ن تجعل العديد من األمور تغيب، وما عدى  شأنها أنية من  قدر هللا ال يتمتع بأية حماية، فهذه الجوانب القانو 

ذلك يمكن االطالع على كل التفاصيل داخل اللجنة، لذلك فان كناش التحمالت البد أن يدرج فيه بند أساسي من  

شأنه تفادي استغالل استفادة المعني باألمر من الكشك للحصول على سند قانوني من شأنه أن يطرح اشكاال  

   للجماعة.

 عضو المجلس الجماعي   الوجدانيلمصطفى السيد ا

 أذا كان هذا االقتراح يدخل في اطار حل مشاكل المواطنين وتنمية المداخيل فنحن كلنا معه. 

قد سألني بعض  في الشارع القريب من "الجواهر" واذا سمحتم سيدي الرئيس هناك كشك تم فتحه  

أي جوابالموا لدي  يكن  ذلك ولم  ألتمطنين عن  لذلك  تقديم ،  الكشك  التوضي  س  الالزمة بخصوص هذا  حات 

 االجراءات التي مر منها. و

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

الفصل الثاني منه    انالموجود بين ايديكم والذي تم تداوله في اللجنة ففيما يتعلق بكناش التحمالت  

لية كراء القطعة األرضية المخصصة  روض )بمعنى السمسرة( عمسيتم عن طريق طلبات العينص على أنه  

 متر مربع.  15  لوضع الكشك المشار اليه ، وتقدر مساحتها ب

أبداه السيد العضو المحترم محمد لكبار فهو مشروع على أساس أن مستغل   بالنسبة للتخوف الذي 

ينص على أنه    1955ن ، فظهير  ، لكن هذا هو القانوتغل هذا الحق في تأسيس أصل تجارييسهذا الكشك س

في    اذا تم كراء محل واستغله المعني باألمر  فانه يكتسب حقا تجاريا واخراجه من المحل يقتضي تعويضه

هو أن تكون هناك   بالتالي فاألمر يتعلق بالقانون وال يمكن تجاوزه، وما سنسهر عليه اليوم األصل التجاري، و

درهم    6000يع لكي يكون هناك تنافس و الثمن االفتتاحي حدد في  شفافية وأن تكون المسطرة مفتوحة للجم

الكرائية الزيادة الدورية للسومة  للقانون على  و  وتبقى  فإنها ستخضع  حينما ترغب الجماعة في االسترجاع 

، حيث أنه ليست هناك طريقة أخرى يمكن أن نحل  هذا أمر يعرفه األعضاء المحترمينغرار جميع االدارات و

، وبالتالي  ة الى أنه سيؤدي السومة الكرائيةال القانوني فيما يتعلق بالحقوق المكتسبة للغير اضافبها االشك

 فالقانون هو الذي أعطى هذا الحق وليس المجلس. 
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المصطفى   المحترم  العضو  السيد  اليه  أشار  الذي  بالكشك  يتعلق  اذ ال  فيما  به  لي  الوجداني فال علم 

لترخيص، هذا  ريد التأكيد على أنه ال يتم فتح اي كشك اال بعد الحصول على اأتجول كثيرا في المدينة، لكن أ

األخير كان من قبل يمنح من قبل الرئيس أما اآلن فقد صدر قرار يمنع الرئيس من ذلك، ففتح أي كشك ال  

طة  لك تم ادراج هذه النقطة في جدول األعمال، من جهتنا نطلب السللذ  .يمكن أن يتم اال بمصادقة المجلس

 حترم المصطفى الوجداني التأكد من األمر. المحلية الذي سمعت بالمالحظة التي أبداها السيد العضو الم

 .ملحوظة: في هذه األثناء استفسر السيد ممثل السلطة المحلية عن مكان تواجد هذا الكشك

 عضو المجلس الجماعي   نيالسيد المصطفى الوجدا

 القاعة فأنا ال أعرف الشارع بالضبط.  مأماالشارع المتواجد المتواجدة بب"جواهر" 

 . فمن واجب السيد الرئيس القيام بجولة في المدينة 

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

ن كما صرح لي بذلك ممثل السلطة  كان هناك كشك بعين المكاسنتأكد من هذا المعطى، اضافة الى أنه  

ت الذي  نقلهوهو  تدبير  م  الوجداني على يقين على أن مصالح  المحترم المصطفى  العضو  السيد  ليكن  لذلك   ،

 الملك الجماعي تقوم بواجبها في المراقبة ونفس الشيء بالنسبة للسلطة المحلية. 

 ) نقطة نظام( اعيعضو المجلس الجم  السيد حميد الشهواني 

و الجماعي  المجلس  رئيس  نائب  بصفتكم   الرئيس  مقاطعة سيدي  أنكم    المدينة   رئيس  أعرف  وأنا 

بكناش   يتعلق  فيما  انتباهكم  ألفت  أن  أريد  لكن  الشفافية هي موجودة  أن  كما  القانون  تطبيق  تسهرون على 

التحمالت أن المجلس قد يرغب مستقبال في تغيير النشاط بهذا السوق مما سيضطر الجماعة الى التفاوض  

 التحمالت يحمي مصال الجماعة. ادراج بند في كناش  مع مستغل هذا الكشك، لذلك البد من أن

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

ان هذا يحيلنا على الفصل الثالث من كناش التحمالت الذي ينص على أنه " ان مدة كراء هذه القطعة  

أ يعبر  لم  تجدد ضمنيا ما  قبل حلول األجل"، حد األطراف  األرضية تحدد في سنة واحدة  المتعاقدين شهرين 

السابقة كان   المجالس  التحمالت، ألنه في  دفتر  الجماعة جاءت من خالل  المحافظة على حقوق  وعليه فان 

بدون سمسرة حيث تتم المصادقة على اسم الشخص فقط، أما بالنسبة  ون دفتر تحمالت وكراء األكشاك يتم د

ا المجلس الجماعي بجميع مكوناته  هي أن تكون هناك شفافية في  توافق عليه  ة التدبير التي ان طريق لنا ف

بالتالي فنحن سنأخذ بعين االعتبار المالحظات    لذي أدى الى وجود دفاتر تحمالت والسمسرة، و التدبير األمر ا

 التي أبداها السادة األعضاء المتدخلين ونتمنى أن نكون قد تداركناها في دفتر التحمالت.  

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي  ار محمد لكبيد الس

 لقد فتحتم الالئحة األولى، فافتحوا الالئحة الثانية ثم بعد ذلك نمر الى التصويت. 

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

 المصطفى الوجداني قبل قليل.  ليست هناك الئحة ثانية في النظام الداخلي، وهذا ما أجبت به السيد 
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 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي  السيد محمد لكبار 

قط، مادام  في جميع النان هذا سيترتب عليه اشكال في التصويت وسنضطر الى التصويت باالمتناع  

 أنه ال تعطى لي فرصة للشرح. 

 جلسة( رئيس ال)رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

سيدي العضو المحترم محمد لكبار لقد منحتكم حق التدخل مرتين وأجبنا على تساؤالتكم، واآلن هناك  

 امكانية اقتراح لتعديل كناش التحمالت فهل لديك اقتراح في هذا االطار قبل المرور الى التصويت؟ 

 )نقطة نظام(  الجماعيعضو المجلس   السيد محمد لكبار 

والمتمثلة في اللجوء الى كنانيش التحمالت لرفع أي    أثمن السياسة المتبعة  شكرا سيدي الرئيس، أنا

هذا هو اطار  الى ما هو أحسن فال بأس في ذلك ولبس، لكن حينما تكون فرصة إلبداء أفكار أخرى ستؤدي  

الق أن  فمادام  وتدخلي،  المحل  هذا  كراء  مجال  يفتح  في    هو انون  الحق  له  يصبح  الذي  المستفيد  في صالح 

الال و حصول على  التجاري  يطر سجل  ما  المستقبلهو  في  للجماعة  مشاكل  امكانية  ح  هناك  أليست  أتساءل   ،

 لتقوم الجماعة بتسيير هذا الكشك.

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

الذي   االقتراح  ليؤخذ  سنسجل  الكبار  محمد  المحترم  العضو  السيد  به  دفاتر  تقدم  في  االعتبار  بعين 

لأل ستخصص  التي  المكلفة  التحمالت  اللجنة  أشغال  يحضر  أن  المحترم  العضو  من  ونتمنى  المقبلة،  كشاك 

 بالمرافق إلبداء مثل هذه األفكار المتعلقة بإمكانية تدبير هذه المرافق من طرف الجماعة. 

ا النقطة، فاني أعرضبعد استنفاذ  على اساس ان    على التصويت كناش التحمالت    لنقاش حول هذه 

 . اللجنة االدارية للتقييم درهم شهريا كمبلغ افتتاحي من حددته  6000سومة االستغالل محددة في مبلغ 
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 2016ماي  19بتاريخ  82/05/2016مقرر عدد      
 :المتعلقـة 2016دورة ماي من جدول أعمال السادسة واالربعون  النقطـة      
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التي   ⬧ للتقييم في مبلغ  سومة االستغالل  درهم شهريا كمبلغ    6000اللجنة االدارية 
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وهـم الســـادة8

 يقـرر ما يلـــي
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انون التنظيمي  ( بتنفيذ الق2015يوليوز    7)  1436من رمضان    20صادر يف    1-15-85بناء على الظهري الشريف   -
 املتعلق ابجلماعات .  14/113رقم 

 ( املتعلق ابألمالك اجلماعية البلدية . 1921ر أكتوب  19)  1340صفر  17بناء على الظهري الشريف الصادر يف  -

( املغري للمرسوم رقم  1999شتنرب    27)  1420مجادى الثانية    16الصادر بتاريخ    2.99.786بناء على املرسوم رقم   -
 ( بسن نظام حملاسبة اجلماعات احمللية و هيآهتا . 1976شتنرب  30) 1396شوال  05ادر بتاريخ الص 2.76.576

 ( املتعلق بكيفية تدبري امللك البلدي . 1921دجنرب  31)   1340مجادى األوىل  11در يف ر الوزيري الصابناء على القرا  -

ملتعلق بنظام خمتلف أسواق املدينة و النصوص  ا  1933دجنرب    11املؤرخ يف    206بناء على القرار البلدي املستمر عدد   -
 اليت غريته أو متمته . 

رقم   - املرسوم  على  يف  الصاد  2-09-441بناء  احلرام    17ر  حمرم  نظام  2010يناير    9)  املوافق   1431من  بسن   )
 للمحاسبة العمومية للجماعات احمللية و جمموعاهتا . 

 (    19/05/2016)جلسة بتاريخ  2016دورته العادية لشهر ماي تبعا ملداوالت اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش خالل   -

 18/05/2016ملنعقد املنعقدة بتاريخ تبعا حملضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم ا -
 

 مقتضيات عامة : 
   الفصل األول : 

السيارات املستعملة سيتم وضعه جبزء من    التحمالت هذا تنظيم عملية  إجيار كشك غري مبين بسوق  الغاية من كناش  إن 
العقاري عدد رع عبدهللا بن ايسني مقاطعة  /م الكائن بشا14227القطعة االرضية املنتمية للملك اخلاص اجلماعي موضوع الرسم 

 املنارة مراكش. 

 اؤها : بيان العقارات المراد كر 
   الفصل الثاني : 

الفصل      يف  إليه  املشار  الكشك  لوضع  املخصصة  االرضية  القطعة  عملية كراء  إجراء  العروض  طلبات  طريق  عن  سيتم 
 األول.  

 وفقا للتصميم املرفق هبذا الكناش.  2م15ر بإن املساحة اإلمجالية املخصصة لإلستغالل عن طريق وضع الكشك تقد
 

 السومة الكرائية: 

   الثالث : الفصل  
العالقة    إهناء  يف  رغبته  عن  األطراف  أحد  يعرب  مامل  ضمنيا  جتدد  واحدة  سنة  يف  حتدد  االرضية  القطعة  هذه  مدة كراء  إن 

 التعاقدية شهرين قبل حلول األجل.
 يع العقد املرتبط به. يخ توقمن اتر حيدد أجل الشروع يف الكراء اعتبارا 
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   الفصل الرابع : 
إن مبلغ الكراء سيحدد طبقا لنتائج طلبات عروض األمثان اليت سيتم تنظيمها اعتمادا إىل كناش التحمالت هذا واعتمادا   

بتاريخ   املنعقدة  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  طرف  من  احملدد  التقديري  املبلع  مرا   18/05/2016على  جهة  والية  آسفي  مبقر  كش 
 كمبلغ افتتاحي. درهم شهراي   6000,00واحملدد يف مبلغ 

بنسبة   املذكورة  الكرائية  السومة  الشهري على رأس كل ثالث سنوات يف حالة جتديد  عقد    %10تراجع  الكراء  مبلغ  من 
 الكراء. 

 شروط المشاركة في طلبات العروض : 

   الفصل الخامس: 
األ منتظمة خالل  بصفة  الكراء  واجبات  على  تؤدى  األداء  املستحق  االول من شهر  ملدينة  سبوع  اإلقليمي  اخلازن  صندوق 

 مراكش 
   الفصل السادس : 

 تودع ملفات املشاركة مقابل وصل لدى قسم املمتلكات اجلماعية جبماعة مراكش .  
   الفصل السابع : 

 جيب أن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق اآلتية :  
النموذج املتعهد موقع من قبل املت ▪ العائلي و صفته و حمل  رفق طيه، يوضح فينافس، وفق  ه خاصة امسه الشخصي و 

سكناه ومهنته و بيان نوع النشاط املزمع القيام به و تعيني العقار املراد كراؤه، و إذا كان املتنافس شخصا معنواي، يذكر  
رية املقرتحة  ما يبني فيه مبلغ السومة الكرائية الشهاالسم التجاري وشكله القانوين و رأمساله و عنوان مقره االجتماعي ك

 ابألرقام و احلروف . 

شهادة مسلمة من طرف اخلازن اإلقليمي ملدينة مراكش منذ اقل من سنة تثبت أبن املتنافس يوجد يف وضعية جبائية   ▪
 قانونية، أو شهادة تثبت اإلعفاء من أداء الضرائب . 

 طرف املتنافس و مصحح اإلمضاء . نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من  ▪

وصل أداء الضمانة املؤقتة لدى صندوق اخلازن اإلقليمي كما هو مبني يف الفصل السادس أو شيك مضمون    نسخة من  ▪
 يف اسم اخلازن اإلقليمي ملدينة مراكش يتضمن قيمة الضمانة املؤقتة . 

دينة مراكش  للتقييم لدى صندوق اخلازن اإلقليمي مل   نسخة من وصل أداء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة اإلدارية ▪
 أو شيك مضمون يف اسم اخلازن اإلقليمي ملدينة مراكش يتضمن قيمة املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل املراد كراؤه . 

 إضافة إىل الواثئق السالفة الذكر يتعني على األشخاص املعنوية اإلدالء مبا يلي : 
 املتنافس . ابسم   ت املخولة للوكيل أبن يتصرفالواثئق اليت تبني الصالحيا •

 القانون األساسي و الئحة أعضاء جملس اإلدارة أو املسريين .  •
   الفصل الثامن : 

 يوضع امللف الذي يقدمه كل متنافس يف ظرف خمتوم داخل األجل احملدد، و حيتوي هذا الظرف على غالفني خمتومني:  
إ  الغالف األول * املشار  التعهد  م: يتضمن  أو شيك  أو شيك  ليه أعاله و وصل  الضمانة ابإلضافة إىل وصل  بقيمة  ضمون 

 مضمون يتضمن قيمة املبلغ اجلرايف، وتكتب عليه عبارة "العرض املايل" . 

 : يشمل ابقي الواثئق املشار إليها أعاله و تكتب عليه عبارة "امللف اإلداري"   الغالف الثاين *
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 عن نتائج فحص العروض : اإلعالن  

   ل التاسع : فص ال 
قبول   اجل  انتهاء  لتاريخ  املوايل  اليوم  يف  عمومية  جلسة  يف  مراكش  مجاعة  مبقر  األمثان  وتقييم  العروض  فحص  جلنة  تنعقد 

 العروض، وتفتح اظرفة املتنافسني . 
 

 الفصل العاشر : 
ابقي إجراءات الكراء وكذا  إشعار ابلتوصل من اجل استكمال  خترب مجاعة مراكش املتنافس املقبول عرضه بواسطة رسالة مع  

 املتنافسني الذين مت إقصاؤهم أو مل تقبل ملفاهتم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة مقابل وصل .  ابقي
 

 الفصل الحادي عشر : 
لتوصل السالف الذكر،  يوما من اتريخ اإلشعار اب   15جيب على املتنافس الفائز استكمال الواثئق املطلوبة يف مدة أقصاها   
 حقه يف الكراء و يتم حتويل مبلغ الضمانة املشار إليها أعاله لفائدة مجاعة مراكش .  ة جتاوزه هلذه املدة فإنه يفقد و يف حال 

 
 مقتضيات خاصة : 

   الفصل الثاني عشر : 
العقار   استغالل  يف  الغري  لفائدة  التنازل  أو  الكراء  تولية  للمستفيد  حيق  النشال  ممارسة  من  سنتني  مرور  بعد  إال  اط  املكرى 

املوافقة الكتابية لرئيس مجاعة مراكش مقابل إبرام عقدة جديدة مع املكرتي اجلديد الذي  التجاري بكيفية فعلية وبعد احلصول على  
 درهم. 30.000,00جيب عليه أداء مبلغ جزايف لصندوق اخلازن اإلقليمي ملدينة مراكش حيدد قدره كالتايل 

   
   الفصل الثالث  عشر : 

احمل  الكشك  يتم  إن هيكل  أن  بوسائل  دث جيب  للحريق ومزودة  مقاومة  الكشك. وتكون  تركيبه مبواد تضمن مجالية ورونق 
 السالمة. 

كما أن ملكيتها تؤول بعد هناية الكراء إىل ملكية مجاعة مراكش دون مطالبة املكرتي أبي تعويض عن املنشآت والتحسينات  
 ه. املنجزة ب
   

   الفصل الرابع عشر : 
 رتاك بوكاالت املاء و الكهرابء و اهلاتف. داء واجبات االشيتحمل املكرتي أ

 
   الفصل الخامس  عشر : 

 ميكن للجماعة عند االقتضاء إلزام املكرتي ابحلصول على التأمينات الضرورية لدى املؤسسات املرخص هلا بذلك . 
 

   الفصل السادس عشر : 
ازن اإلقليمي  مسطرة اجلاري هبا العمل مع حجز الضمانة لدى اخلالكراء الغية بعد إنذار املكرتي كتابيا طبقا للتصبح عملية  
 يف احلاالت التالية : 

o  . عدم أداء الواجبات الكرائية خالل املدة احملددة يف الفصل اخلامس 

o  . إغالق احملل املكرتى ملدة تزيد عن ستة أشهر 

o   التحمالت و عقد الكراء . عدم احرتام مقتضيات كناش 
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  ربعون  السابعة واال النقطة

 البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. 

 

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

يزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  نائب رئيس اللجنة المكلفة بالمالكلمة للسيد عبد االله الغلف 

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

وع النقطة  هذا وتجدر االشارة الى ان اللجنة قد ابدت موافقتها على تفويت القطعتين االرضيتين موض

كريستيون جوزيف اراندا    2النسبة للمستغل رقم  درهم للمتر المربع ب  10.000على اساس تقديم اقتراح مبلغ  

 2015/ 10/2اللجنة االدارية للتقييم بتاريخ   حددته درهم للمتر المربع الذي  5000عوض مبلغ  

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة  السيد عبد االله الغلف
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          المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 الجلسة االولى  
 

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

فبراير لشهـر  العادية  الدورة  ل ،  2016  أعمال  الموجهة  الدعوة  على  عددوبناء  االعضاء   بتاريخ  9862  لسادة 

يومين  21/04/2016 المالية والبرمجة على مدى  بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة    للحضور والمشاركة في اشغال 

يوم  ،  2016  ابريل    26و    25  الثالثاءاالثنين   اجتماعاتها  اولى  المذكورة  اللجنة  على   25/04/2016  االثنين  عقدت 

العاشرة والنصف عبد    لكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد صباحا بقاعة االجتماعات ا   الساعة 

 كاالتي:   رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقط مدرجة في جدول اعمالها االله الغلف نائب 

ارض  .7 قطعتين  عن  عبارة  وهي  مراكش   لفائدة جماعة  الساخي  السيد مصطفى  من طرف  ممنوحة  هبة عقارية  في  يتين  البث 

   ب مقاطعة املنارة. متر مربع الكائنة بنفوذ ترا 5621ذات مساحة  04/43776و  04/43777منتميتين للصكين العقاريين عدد 

ملصطفى الشكدالي وحسني الزروالي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن  البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف السيدين ا.  8

 . الكائنة بنفوذ تراب مقاطعة جليز  04/187756د قطعة ارضية منتمية للصك العقاري عد

في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "دنيا الفنادق" لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن اجزاء من قطع ارضية     .9 البث 

 /م متواجدة بنفوذ تراب مقاطعة جليز ستخصص إلنجاز طرق التهيئة. 8724و  04/52494لصكوك العقارية عدد منتمية ل

بروموسيون  10 "دوجا  في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  لفائدة جماعة مراكش وهي    DOUJA PROMOTION.البث   "

 . عبارة عن بناية مخصصة لغرض اداري متواجدة بمنطقة ابواب مراكش

العقاري  .ا11 للصك  املنتمية  السماللية  بتجزئة  املتواجدة  الخضراء  واملساحات  الطرق  ترتيب  على  افقة  بامللك    44M/110ملو

 . العام الجماعي 

افقة على تعيين شوارع متواجدة بتراب جماعة مراكش ضمن األمالك العامة الجماعية  طبقا ملقتضيات املادة  12 من    81.املو

 :تعمير ويتعل االمر بما يلي املتعلق بال 12.90القانون 

 لثاني/ شارع العيون/ شارع الزرقطوني.شارع عالل الفاس ي الشطرين االول والثاني/ شارع الداخلة الشطرين االول وا

.البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفائدة املستفيدين من عملية الترحيل  مع  13

 . القيمة اإليجارية البث في 

 ئدة املستفيدين منه. .تدارس امكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ابواب مراكش لفا14

افقة على اعادة تخصيص البقعة االرضية املتواجدة بتسلطانت  15 بالحي الجديد املخصص حسب تصميم التهيئة مللعب    2.املو

 .2016مللتمس مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي املتخذ خالل الدورة العادية لشهر بناير وذلك لبناء مسجد تبعا 

تخصيص16 اعادة  على  افقة  ملسجد    .املو مجاورة  ارضية  جليز   قطعة  بمقاطعة  االزدهار  بمنطقة  املتواجد  تاشفين  بن  يوسف 

 . كمرفق للوضوء وساحة يلحقان بهذا املسجد

افقة على اعادة تخصيص حضا.17  .نة متواجدة بتجزئة مبروكة كقاعة متعددة االختصاصاتاملو

املحالت  18 باستغالل  املتعلق  التحمالت  في كناش  النظر  الر .اعادة  املركب  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  ياض ي  التجارية 

 سيدي يوسف بن علي. 

املتواجدة  19 التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  في  املركب  .البث  من  املستخرج  الثاني(  )الشطر  التجاري  باملركب 

 الرياض ي سيدي يوسف بن علي. 

 ة واملكاتب االدارية املتواجدة باملركب التجاري الحي املحمدي.املتعلق بتفويت املحالت التجاري .اعادة النظر في كناش التحمالت20
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الدو 21 خالل  املتخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  ابريل  .الغاء  لشهر  العادية  تغييـر   2015رة  على  باملوافقة  والقاض ي 

م االول  بالطابـق  املتواجدة  االداريـة  املكاتـب  مبلـغ  تخصيص  قيمـة  في  النظـر  اعـادة  مع  املحمدي  الحي  العصري  التجـاري  املركـب  ن 

التحمـ  التفويـت للمحـالت املذكـورة على ضـوء املتعلق بتفويـت املحالت التجارية واملكاتب  التخصيـص املعـدل وكذا تعديـل كنـاش  الت 

 ة. باملركب التجاري الحي املحمدي تبعـا ملا ذكـر في الفقرة السابقـ

للسيـارات  28 موقف  إلحـداث  العامة  الطـرق  حدود  تخطيـط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  .املوافقة 

م املعـاش  بعرصـة  العقارية  مبنـى على طبقـات  العينية  الحقوق  املدينة وكذا  بمقاطعـة  الضو  دار  الفطواكي وطريق  لتقـى شارع حمان 

 املرتبطة بها. 

التابعة للملك الخاص الجماعي  في معا  .البث29 املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية  وضة عقارية بمدرك: بناية 

 واجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.   املت TF7807/Mاملنتمية للرسم العقاري رقم  

الجماعي  30 املشتل  بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  بالحي .البث  والرياضة  الشبيبة  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل 

 الشتوي.  

افقة على نزع ملكية العقار املشيد على جزء منه نادي البحر االبيض املتوسط والتخلي عن الحقوق العينية  31 . الدراسة واملو

 تلزمه العملية من منفعة عامة.العقارية املرتبطة به ملا تس 

افقة على نزع م32 حداث مجزرة جماعية جديدة بمنطقة املسار والتخلي عنها  لكية القطع االرضية املخصصة إل .الدراسة واملو

 وعن الحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من منفعة عامة. 

افقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية ا34  لعقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة. .املو

 ظيمي جماعي يقض ي بمنع تنظيم املعارض بساحة جامع الفنا. رار تن.وضع ق35

 . 2016.تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية  38

 ملركب التجاري الزهور. .البث في كناش التحمالت املتعلق بإيجار مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد با45

 ل كشك بسوق السيارات املستعملة. .البث في كناش التحمالت متعلق باستغال46

 .البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.47

  .2017.تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 لحفيظ المغـراوي، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة، عبد الصمد العكاري.ت، موالي عبد اعبد الهادي ويسال

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
عبد   رزكي  بباوي،  عال، حسن  بن  الهادي  عبد  المتصدق،  المصطفى احمد  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  الحر،  محمد   ، الفتاح 

 التمادلي، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.الوجداني، رشيد 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن بقسم اعمال المجلس :  بوزيتي رشيد 

 ل اللجن مصلحة تنظيم اعما عن :  عادل الزرود 
 عن قسم اعمال المجلس :  سعد نجاي 

 كما شارك السيد سمير  لوكيدي مهندس طوبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعة 

 
ترحيبية في حق السادة الحضور    هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة   في مستهل

الدعوة، واشارته   تلبية  لهم  اللإلى أن غياب اشاكرا  إلى تعرضه لكسر بسبب حادث  لسيد رئيس  جنة راجع 

ذكر بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة قصد تحضيرها للجمع العام    عرضي متمنيا له الشفاء العاجل ، 

 والتي ستتم مدارستها على مدى يومين.   2016للمجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  
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الممتلكات الجماعية، تم تناول   اء الحاضرين وكذا السيد رئيس قسم بعد ذلك وباتفاق مع السادة االعض

بالترت المتطلبة  بالدراسة،  تلك  النقط االخرى الجتماع الحق وخصوصا  تهيئ  انتظار  النقط الجاهزة، في  يب، 

 مسطرة  تحديد القيم المالية من طرف اللجنة االدارية للتقييم. 

 التي: ق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاوعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية وهي  وف

 ة للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها. .البث في تفويت قطع أرضية تابع47
 

بالقطعتين   الخاصة  التقنيتين  البطاقتين  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 

الكل الجلسة  رئيس  السيد  اعطى  التفويت،  ليوضح  موضوع  الجماعية  الممتلكات  تدبير  رئيس قسم  للسيد  مة 

ردي "فيال"  كن فحيثيات الموضوع، مشيرا ان القطعة االرضية التي كان من المفروض ان تتواجد عليها س

 فقد تغيرت تخصيصها لتصبح عمارة بعدة طوابق.   كرستيون جوزيف ارانداالسيد 

جدوى التوجه القاضي بتسوية مثل هذه المشاكل    وبعد فتح باب النقاش، وحيث تبين للسادة االعضاء

للتقييال االدارية  اللجنة  حددتها  التي  االثمنة  على  االطالع  وبعد  النقطة،  في  الواردة  بتاريخ   عقارية  م 

فقد ابدت اللجنة موافقتها على تفويت    مع التحفظ بالنسبة لسكن السيد كرستيون جوزيف اراندا،  10/02/2015

كما هو مبين في الجدول    تين  للملك الخاص الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليهماقطعتين ارضيتين تابع

  2درهم للمتر المربع بالنسبة للمستغل رقم    10.000,00التالي وحسب الثمن المحدد  على اساس اقتراح مبلغ  

 :كرستيون جوزيف اراندا

يت المحدد  التفومبلغ  المالك  عنوان الموقع  المساحة  المرجع العقاري اسم المستغل 

من طرف لجنة  

 التقييم

 

 حممد الشراط 

 

 م /2574جزء من الصك العقاري عدد 

 

 2م  460

 

 مبقاطعة جليز  زنقة حافظ ابراهيم احلي الشتوي 

 

 مجاعة مراكش 

 

 2درهم/م 5000

 

كرستيون جوزيف  

 اراندا

 

 م /2574جزء من الصك العقاري عدد 

 

 2م  494

 

 مبقاطعة جليز  زنقة حافظ ابراهيم احلي الشتوي 

 

 مجاعة مراكش 

 

 2درهم/م 5000

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 نائب رئيس اللجنة  
 عبد االله الغلف  
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

االرضيت  القطعتين  فان  النقطة  هذه  بخصوص  الصورة  هما  لتوضيح  التقرير  في  اليهما  المشار  ين 

والقطعتان عبارة عن بقايا ارضية بالحي الشتوي وهما في    الشتوي ن فلتين بالحي  مستغلتين من طرف سكا

ملك الجماعة لكنهما مستغلتان من طرف مالكي فيلتان مجاورتان بهاتين القطعتين، وهذا الموضوع ليس  

الح المجلس  ورثه  قديم  لكنه  المجلس  هذا  هذا  وليد  تسوية  محاولة  اطار  وفي  السابقة،  المجالس  الي عن 

اجتمعت   بتاريخ  الموضوع  للتقويم  االدارية  في    10/2/2015اللجنة  للقطعتين  التفويت  ثمن    5000وحددت 

ان    تبين  الحالي  الجماعي  للمجلس  تابعة  لجنة  طرف  من  القطعتين  معاينة  عند  لكن  المربع،  للمتر  درهم 

بالتالي  يد كريستيون جوزيف اراندا يمكن ان  تبنى فوقها عمارة من عدة طوابق و القطعة التي يستغلها الس

بالنسبة لهذه القطعة ليصبح   التفويت  الثمن الذي حددته لجنة  اللجنة مضاعفة  درهم    10.000اقترحت هذه 

 للمتر المربع، واالمر معروض على المجلس الموقر للتداول بشأنـه وفتــح بـــاب المناقشــــة . 

 عضو المجلس الجماعي سيد محمد لكبار لا

التي    المعلومات  السابقأبحسب  المجلس  في  عضوا  كنت  انني  بحكم  عليها  تدبير    توفر  قسم  فان 

الملك البلدي قد أشرف على إحصاء جميع  البقع المتبقية التابعة للمجلس الجماعي وذلك من اجل تسوية  

لحالي مع  ي ان يعرض الموضوع برمته على المجلس اوضعيتها القانونية وبالتالي فكان يستحسن في نظر

 توفير احصاء شامل بكل المستغلين الذين لهم نفس الوضعية  وان يتخذ قرار شامل يتعلق بكل الحاالت . 

يتبين بان هناك ثمنين االول هو الذي   اللجنة حول هذه النقطة  فبإلقاء نظرة على تقرير  ومع ذلك 

قامت بمعاينة القطعتين االرضيتين تبعا  والثاني هو الذي اقترحته اللجنة التي  حددته اللجة االدارية للتقويم  

لما يقتضيه تصميم التنطيق  وأتساءل بالمناسبة هل لهذه اللجنة االخيرة الصالحية القانونية لتغيير مقترح  

ارات التي تتخذها  اللجنة االدارية للتقويم والتي يترأسها السيد الوالي، وهل من الصعب اعادة النظر في القر

 قويم؟ اللجنة االدارية للت

بمدينة    المتواضعة  معرفتي  بحكم  فاني  القانونية  الصالحية  هذه  اليها  المشار  للجنة  كان  اذا  وحتى 

ال   الذي  الجماعي  للمجلس  بالنسبة  او  للمستغل  بالنسبة  االشكال سواء  يحل  التفويت ألنه  مع  فأنا  مراكش 

عقولة ألنه بتصنيف هذه القطعة  حل، لكن يجب ان يكون التفويت بأثمنة ميستفيد شيئا من بقاء الوضع دون  

درهم للمتر المربع    10.000المزمع تفويتها للسيد كريستيون جوزيف كقطعة  صالحة لبناء عمارة فان مبلغ  

للموقع   الشراط نظرا  السيد  المستغلة من طرف  للقطعة االرضية  بالنسبة  الشيء  قليال، ونفس  يعتبر مبلغا 

لشتوي، وان اقل مبلغ يمكن ان يقترح في هذا الباب اذا كان االمر  متميز الذي تقع فيه القطعة وهو الحي اال

درهم للمتر المربع، اما بالنسبة للقطعة االرضية الصالحة إلنشاء عمارة فان    10.000يتعلق فقط بالسكن هو  

 درهم للمتر المربع .  15.000اقل مبلغ يمكن اقتراحه هو  
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 عضو المجلس الجماعي   دانيصطفى الوجالسيد الم

بمبلغ   بحسب  تفويتها  اقتراح  تم  االولى  أرضيتين  قطعتين  هناك  فان  الرئيس  السيد    5000توضيح 

درهم للمتر المربع، واتساءل لماذا ذكر السيد الرئيس اسم السيد    10.000درهم للمتر المربع والثانية بمبلغ  

رهم للمتر المربع  د   10.000اط، كما اتساءل بخصوص مبلغ  كريستيون جوزيف ولم يذكر اسم السيد الشر

مطابق   الثمن  هذا  أن  من  للتأكد  وذلك  الحضرية،  الوكالة  مع  بشأنه  التشاور  تم  هل  اللجنة  اقترحته  الذي 

 لمقتضيات تصميم التنطيق . 

واتساءل كذلك كيف ترامى هؤالء المستغلون على هاتين القطعتين وبأي حق، ولذلك فأول ما تجب   

 كل المدة السابقة .  المطالبة به هو واجبات االستغالل عن

بمبلغ    تفويته  تم  الذي  السعدي  فندق  بموضوع  الباب  هذا  التذكير في  ويجب  للمتر    600هذا  درهم 

القضاء،   يد  التفويت وهو االن في  آنذاك مبلغ  كانت قد حددت  للتقويم  االدارية  اللجنة  المربع في حين ان 

ن باب التنبيه الن هاتين القطعتين تتواجدان في  ا الملف ليس من باب التوجيه وانما موهذا التذكير مني بهذ

 نفس المنطقة التي يتواجد فيها فندق السعدي . 

اوجه السؤال للسيد الرئيس ماذا علينا كأعضاء ان نفعل بخصوص هذه النقطة هل نصوت  ولذلك   

 ناع؟ ما تمت متابعة آخرين أم نصوت باالمت عليها بالموافقة ويكون مصيرنا المتابعة امام القضاء ك 

 عضو المجلس الجماعي السيد احمد عبيلة

قدما طلبا في    القطعتين وهل  اقتناء هاتين  باألمر عن رغبتهما في  المعنيان  اوال هـل عبر  اتساءل 

 هــذا الشــأن؟ 

 لالطالع عليه؟  وثانيا لماذا لم توزع نسخ من محضر اللجنة االدارية للتقويم على السادة االعضاء  

تكونا كذلك فيجب  ثالثا عن    لم  واذا  ام ال؟  القطعتين هل هما محفظتان  لهاتين   القانونية  الوضعية 

 تحفيظهما لتزداد قيمتهما. 

تبلغ    االولى  كبيرتان  بقايا ارضية لهما مساحتان  اللتان سميتان  القطعتان    2م  460رابعا ان هاتان 

ارضيتان بكل معنى الكلمة لذلك فانه ال يجب  قطعتان  ا بقايا وانما هما  وبالتالي فهما ليست  2م  494والثانية  

 التحدث بخصوص هذا الموضوع بلغة الخشب وانما بلغة الوضوح. 

هذا ورغم عدم علمنا بالموقع الدقيق لهاتين القطعتين إال أن مساحتهما وتواجدهما بالحي الشتوي   

 يجعل لهما أهمية بالغة . 
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 الجماعيلمجلس عضو ا السيد محمد الحر

الى المالحظة التي أبديتها في الجلسة السابقة والمتعلقة بغياب رئيس القسم القانوني في  اوال أرجع   
معه   يجب  مما  بالعقار  يتعلق  ما  وكل  والهبات  بالتفويت  المتعلقة  النقط  مناقشة  فيما  يتم  التي  الجلسات 

حماي  يعتبر  ذلك  الن  القانوني  القسم  لرئيس  الضروري  أالحضور  في  الوقوع   من  لألعضاء  أخطاء  ة  ية  
 قانونية . 

تتعلق    القضاء  على  والمعروضة  طرفا  الجماعي  المجلس  فيها  يكون  التي  القضايا  جميع  إن  ثانيا 

بالعقار وبالتالي فان النقط المتعلقة بالعقار تحتاج الى دراسة معمقة والى وسائل قانونية تحمي المنتخب من  

 التعرض للمحاكمة . 

النقطة مختلفان من حيث طبيعتهما فأحدها يقع على جانب الطريق بينما  ارين موضوع  أن العقثالثا   

 االخر هو عبارة عن امتداد خلفي للعقار االصلي وليس له منفذ إلى الطريق . 

درهم    20.000وكما ال يخفى عليكم فإن الثمن الذي حددته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يبلغ    هذا 

المر بسببللمتر  الذي  وهو  بمبلغ  ه  بع  بالك  فما  االن   االمر    5000نحاكم  ان  المربع خصوصا  للمتر  درهم 

 يتعلق ببقع صغيرة نسبيا ومعدة لبناء عمارة . 

الى    يرتفع  ان  يجب  التفويت  مبلغ  فان  الداخلية  لوزارة  العامة  المفتشية  مع  الحق  كان  فاذا  لذلك 

 درهم للمتر المربع .  20.000

تصم  بخصوص  فقد اما  التنطيق  اتمنى  نص    يم  لذلك  عمارة،  لبناء  البقع مخصصة  إحدى  أن  على 

بخصوص البقعة االخرى أال يتم التفويت عن طريق لجنة االستثناءات لتصبح هي االخرى عمارة واال يجب  

 تفويت القطعتان بنفس التقويم اي التقويم الخاص باألرض المخصصة لبناء عمارة. 

ى ان يضع لنا قسم الممتلكات الجماعية برنامج  ضوع خطير لذلك اتمن إن موضوع التفويتات هو مو 

عمل سنوي لحل مشاكل العقار بالتدريج ألنني متيقن ان هناك العديد من االشكاليات في هذا المجال، وكمثال  

ملك جماعي   هي  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  للوكالة  الرئيسي  المقر  فوقها  المقام  االرض  فان  فقط 

مكترا  4اك  وهن بمبلغ  هكتارات  وهناك    10.000ة  تحصل    7درهم  ان  دون  الجماعي  الملك  تستغل  مصانع 

تناوله   الجماعية هو ملف شائك ويجب  الممتلكات  فان ملف  لذلك  مبالغ،  اية  ذلك على  الجماعة من وراء 

 بكامل العناية وبواسطة برنامج عمل محدد يتفق عليه المجلس الجماعي. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد احمد محفوظ

فان  كثيرة    بالفعل  احتالالت  الشتوي  الحي  بمنطقة  وأن  الشائكة  المواضيع  من  هو  الموضوع  هذا 
قانوني   بغير سند  الجماعية المحتلة  القطع  فهذه فرصة السترداد بعض  القطعتين ولذلك  فقط هاتين  وليس 

مرا مع  بالطبع  وذلك  عموميا،  ممرا  االن  اصبحت  التي  القطعة  القانون ومنها  الجانب  لكل  عاة  حماية  ي 
 االطراف . 
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وإن من شأن تسوية هذه االوضاع العقارية ان تمد المجلس الجماعي بمداخيل كبيرة تساعده على   

الوفاء بمتطلبات المدينة، ولذلك فما علينا إال ان نجري احصاء شامال بكل القطع االرضية المحتلة وأن نضع  

 منطقة. نة الحقيقية في كل  لها بطائق تقنية مع مراعاة االثم 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

اوال بخصوص هذا الموضوع فانه يجب االشارة الى ان الجماعة قد تكبدت خسائر مالية من جراء   

االستغالل غير القانوني وبدون مقابل لهذه القطع االرضية لذلك يجب استحضار هذا المعطى عند تناول هذه  

 القطعة. 

نطلثاني  المما  قسم  من  تمتلكها  ب  التي  االرضية  البقايا  بكل  شامل  احصاء  اجراء  الجماعية  تلكات 

 الجماعة والتي يمكن للجماعة تفويتها واالستفادة من ثمنها. 

مستمرة    مازالت  الجماعي  المجلس  قرارات  ومع  الملفات  مع  التعاطي  في  التخويف  لغة  إن  ثالثا 

ابقة والتلبيس هنا واضح ألننا اليوم بصدد الحديث  ابه مع الملفات السلألسف الشديد، إن هذا الملف ال يتش

عن بقايا قطع ارضية لصك عقاري وليس عن صك عقاري منفرد او ارض قابلة لبناء فندق من حجم فندق  

درهم للمتر    400درهم او    600السعدي وأن الحديث اليوم ليس عن مبالغ تفويت خارج اطار المجلس مثل  

درهم للمتر المربع وذلك وفق ما تقتضيه المساطر    10.000درهم و    5000الحديث عن مبلغ    المربع وانما

القانونية، وبالتالي فال يمكن للتلبيس ان يثنينا عن تناول هذا الملف ومالبسات القضايا السابقة تختلف جدا  

نه  تم تمريره فيها، وأ عن هذا الملف فملف فندق السعدي له ما له وفيه ما فيه، والكل يعرف الظروف التي  

 لم يتم االعتماد فيه على قرار لجنة التقويم. 

مالية    تنفع  ان  يمكن  التي  الملفات  مع  التعاطي  في  والترهيب  التخويف  لغة  ان  مجددا  اقول  ولذلك 

 الجماعة هي لغة مرفوضة، أما بخصوص رئيس القسم القانوني فهو بالفعل حاضر معنا في هذه الجلسة . 

 ( نقطة نظام)  المجلس الجماعيعضو  وجداني السيد مصطفى ال

اطلب من الرئاسة احترام مدة التدخالت وفق ما ينص عليه النظام الداخلي وكذلك الحرص على عدم   

 رد االعضاء بعضهم على بعض في تدخالتهم، واؤكد في االخير على اننا ال نرهب و ال نخوف اي احد . 

 رئيس الجلسة( )لمجلس الجماعي س ارئيالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

الداخلي   اطلب من السادة االعضاء في تدخالتهم في نقط جدول االعمال االلتزام بمقتضيات النظام 

 فيما يتعلق بالمدة وااللتزام كذلك بالمناقشة في صلب النقطة دون الردود بعضهم على بعض . 

 ـي سليــم . اطــار قانونـان غايتنـــا جميعـــا هي ان نكــون في  
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اتخاذ    في  مسؤولياتنا  نتحمل  ان  جماعي  كمجلس  نريد  هل  نعرف  ان  فيجب  النقطة  بخصوص  اما 

فهو امر مشروع ومن شانه ان   الخوف  اما  للجماعة،  فيها مصلحة  انها صائبة وان  نعتقد  التي  القرارات 

لنا للحرص على االشتغال وفق الضوابط القانونية، ولل نافعا  ون دائما  المسؤولية مقرعلم فان تحمل  يكون 

بالمحاسبة وأن مدينة مراكش تشهد اليوم عدة محاكمات تتعلق بتسيير الشأن المحلي لكن ليس من شأننا  

 أن نعلق عليها ألنها معروضة عل القضاء للفصل فيها.

رار وفق  وإن مهمتها بخصوص هذه النقطة هو مناقشتها وفق حيثياتها ومعطياتها ونتخذ بشأنها الق 

الجماعية هو ملف شائك جدا  تنا، وسيلي هذقناعا الممتلكات  بالتفويت ألن ملف  تتعلق  نقط أخرى  النقط  ه 

ويعرف مجموعة من التراكمات مما يستدعي من المجلس الجماعي ان يتخذ خطوة لفتح هذا الملف وايجاد  

ا على  يفوت  مما  حل  بدون  االخر  هو  يترك  ال  حتى  لحله  القانونية  مبالغ  الحلول  يمكن  لجماعة  هامة 

 ثمارها في التنمية المحلية. است

بتاريخ    للتقويم  االدارية  اللجنة  تم عقدت  أكثر من سنة،  منذ  تدارسه  تم  قد  الملف  هذا  فان  وللعلم 

أما ما استجد في الموضع فهو أن لجنة المالية هي التي اقترحت رفع ثمن التفويت بالنسبة     10/02/2015

 ارة فوقها. ابلية بناء عما لموقعها ولقللقطعة الثانية نظر

ألية    اخفاء  أي  هناك  ليس  وبالتالي  التقرير،  ذكرت في صلب  فقد  المستغلين  أسماء  أما بخصوص 

 معلومة، ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع أعطي الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية. 

 يةرئيس قسم الممتلكات الجماعهشام بل الحوتي السيد 

يتعل   بالنقطة فيما  العام   ق  التحيين  اطار  في  إدرجها  تم  فقد  الموقر  المجلس  أنظار  المعروضة على 

 لوضعية الممتلكات الجماعية. 

العمليات    أظهرت  والذي   الشتوي  الحي  منطقة  التحيين  بهذا  المعنية  المناطق  ضمن  ومن 

عدد    لعقاري  للرسم  التابعة  االرضية  القطع  من  مجموعة  هناك  أن  ببعض    2574الطبوغرافية  الحقت  قد 

 ارية . الفيالت سواء خالل فترة الحماية او بعد االستقالل، مما يستدعي حاليا ضرورة تسوية وضعيتها العق

بمعنى    للولوج  قابلتان  غير  لكن  ملحقتان  قطعتان  فهما  النقطة  هذه  موضوع  القطعتين  وبخصوص 

ائق خلفية للفلتين المجاورتين لهما، كما  أنهما ليس لهما منفذ الى الطريق العام، وانما هما عبارة عن حد

والشؤون المالية والبرمجة    هو موضح في التصميم الذي عرضناه خالل اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية 

 وبالتالي فهذه القطع االرضية هي عبارة عن بقايا أرضية غير قابلة للولوج. 

 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار
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 أحد يشك في النزاهة والشفافية التي يتداول بها المجلس حول هذه  شارة الى أنه ال أوال البد من اال 

 الملفات الشائكة. 

ن  كلنا  للوفاء  ثانيا  مالية  موارد  عن  البحث  بصدد  وهو  مالية  من صعوبات  يعاني  المجلس  أن  علم 

مسطرة القضاء لحل هذه  بااللتزامات الواجب عليه تنفيذها، ولذلك فأنا مع مبدأ التفويت وليس اللجوء الى  

ماعي  المشاكل العقارية إنما يجب الحرص على أن تكون كل أطراف هذه العملية رابحة سواء المجلس الج

أو المستغلين لهذه العقارات، وبالتالي فيجب أن يرتفع ثمن تفويت القطعة االرضية الصالحة لبناء عمارة  

تخصي االخرى عدم  االرضية  للقطعة  بالنسبة  يشترط  تحايل  وأن  أي  يكون هناك  ال  لبناء عمارة حتى  صها 

 على المجلس الجماعي في هذا األمر. 

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

لقد تبين من توضيح السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية أن هاتين القطعتين هما بالفعل بقايا غير   

بنية حاليا وانما هما عبارة عن امتداد لحدائق الفلتين المجاورتين لكل منهما ، وبالتالي  قابلة للولوج وغير م

إال أن نقرر بشأنهما إما تفويتهما بالثمن الذي يراه المجلس مناسبا أو إرجاء هذه القطعة وكل  فلم يبقى لنا  

لتعامل مع قضايا الجماعة  النقط المشابهة لها الى أجل غير معلوم وهو ما اعتبره شخصيا نهجا سيئا في ا

لبث فيها أعظم بكثير مثل  ألننا كمجلس يجب أن نقوم بمهمتنا بكل مسؤولية، فالقضايا التي تنتظر المجلس ل

هاجس   يبقى  واال  المسؤولية،  من  كبير  بقدر  التحلي  معه  ينبغي  مما  وغيرها  الصناعي  الحي  مشاكل 

 ة هي دائما مرتبطة بالمحاسبة . المحاكمات والمتابعات عالق في أذهاننا ألن المسؤولي 

االرضي   القطعة  لتفويت  كمبلغ  المالية  لجنة  فقد حددت  الموضوع  بخصوص  لبناء  أما  المخصصة  ة 

درهم للمتر المربع بالنسبة للقطعة االخرى لذلك اذا كانت    5000درهم للمتر المربع و    10.000عمارة في  

 هناك أية اقتراحات أخرى فالمجال مفتوح. 

 عضو المجلس الجماعي لكبار السيد محمد 

االخرى    13.000اقترح    للقطعة  وبالنسبة  عمارة،  لبناء  المخصصة  للقطعة  المربع  للمتر  درهم 

 درهم للمتر المربع مع شرط عدم بناء عمارة فوقها.  5000درهم للمتر المربع بدون أي شرط أو  13.000

 عضو المجلس الجماعي السيد مصطفى الوجداني

 حق؟ ند قانوني أم تم دون وجه ترامي  كان له سأوال هل هذا ال 

ثانيا لقد أشار السيد الحر إلى أن مراسلة وزارة الداخلية في هذا الموضوع قد نصت عل أن ثمن   

يترك مجاال لالجتهاد فيما قررته الوزارة    20.000التفويت في هذه المنطقة هو   درهم للمتر المربع مما ال 

 الوصية. 
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 مجلس الجماعي ال عضو السيد احمد محفوظ

البد أن نستحضر في هذا المقام أن هذا الصك العقاري يتضمن مناطق على الشياع ومعلوم أن قيمة   

وزارة   كان  فاذا  اسكجور  عقار  مثال  هنا  واستحضر  المستقل  العقار  قيمة  دون  هي  السياع  على  القطع 

المبلغ لكي أقول أن   لعقار فسنأخذ بهذادرهم للمتر المربع مع معرفتها بهذا ا 20.000الداخلية قد حددت مبلغ 

أهل مكة أدرى بشعابها ونحن أدرى بواقع هذه المنطقة مع ذلك فال يجب أن ننسى أن ثمن التفويت ليس هو  

المدخول الوحيد الذي سيدخل الى خزينة الدولة بل هناك مصاريف التسجيل والتحفيظ وكذلك كل المداخيل  

اهيك عن الرواج االقتصادي الذي ستحدثه وللعلم رافقها ومتاجرها نالتي ستترتب عن بناء عمارة بشكل م 

 فان المشرع لم ينص على إحداث المجالس المحلية إال لحل المشاكل المحلية. 

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

وع فقد أكدوا لي أنهم ال علم لهم بأية  من خالل استشارة السادة رؤساء االقسام المعنيين بهذا لموض  

الدا لوزارة  مبلغ  مراسلة  الشتوي، وأن    20.000خلية تنص على  بالحي  للتفويت  المربع كثمن  للمتر  درهم 

 ر. المتوفر لديهم هو فقط  محضر اللجنة االدارية للتقويم المشار إليه في التقري

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

درهم للمتر المربع ألن    20.000أو    30.000لجماعي بمبلغ  اذا فوت المجلس ا  سأكون من السعداء 

ذلك سيكون لي بمثابة سند قانوني أدافع به عن نفسي في القطعة المعروضة حاليا أمام المحاكم، انني مصر  

  على أن هناك وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية تحدد ثمن التفويت صادرة عن وزارة الداخلية تحدد ثمن

في   الشتوي  الحي  في  ا  20.000التفويت  للمتر  منها  درهم  نسخة  الجلسة  رئيس  السيد  أراد  واذا  لمربع 

 . 25فسيوافيني بها المحامون المترافعون في جلسة 

بثمن    التفويت  على  الموافقين  أول  من  سنكون  لألرض    20.000اننا  بالنسبة  المربع  للمتر  درهم 

اال للقطعة  وبالنسبة  للعمارة  الملف الحقا عالمخصصة  يعرض  اال  مناسب شريطة  ثمن  بأي  لجنة  خرى  لى 

عن   الممتنعين  من  فنحن  واال  التفويت  ثمن  على  المجلس  موافقة  بعد  عمارة  بناء  فيه  لترخص  االستثناء 

 التصويت. 

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

 درهم   10.000ض م عودره 20.000السيد الحر يقترح مبلغ 

 المجلس الجماعيعضو  السيد يوسف ايت رياض

لذلك أطلب من لسادة االعضاء    المحاكم  أمور معروضة حاليا على  بدأنا نخوض بين  أننا  يبدو لي 

 عدم التطرق لمثل هذه االمور. 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

التفويت  ذا كان للمجلس اي اعتراض على ثمن  أرى أن مسألة اقتراح االثمنة فيه نوع من العبث، ا 

النقطة   هذه  تأجيل  أقترح  لذلك  سمسرة،  أو  مزايدات  إطار  في  لسنا  ألننا  المختصة  اللجنة  الى  فليرجعه 

 وإرجاعها للجنة المختصة أو بعثها للجنة وزارة الداخلية لتحديد ثمن التفويت 
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 رئيس الجلسة()  اعي لمدينة مراكشرئيس المجلس الجمالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

أذكر أن المجلس الجماعي هو سيد نفسه أن لكل مستشار الحق في اقتراح الثمن الذي يراه مناسبا   

ولذلك فنحن لسنا في اطار عمل عبثي وانما في اطار تطبيق مقتضيات القانون ومزاولة االختصاصات التي  

 منحها القانون للسادة أعضاء المجلس الجماعي. 

 كاالتي: وتلخيصا لما سبق فهناك مقترح وهو  

المبدئية ثمن    الموافقة  على  بناء  التفويت  األرضية    20.000على  للبقعة  بالنسبة  المربع  للمتر  درهم 

الثانية تحديد مبلغ   للبقعة األرضية  لبناء عمارة وبالنسبة  درهم للمتر المربع مع إضافة    5000المخصصة 

 درهم.  20.000على ترخيص ببناء عمارة أن يرفع إلى  شرط في حالة تقديم الملف للحصول

التفويت هو مسألة اختيا  العلم أن موضوع  أنه إذا  مع  رية تقتضي قبول الطرفين ، وباإلضافة الى 

للمستشارين   حماية  يعد  مما  الوصية  السلطات  لمصادقة  تخضع  فإنها  التفويت  عملية  على  المجلس  وافق 

 العبث في التفويت.  ولممتلكات الجماعة ضد التواطؤ أو 

مل مسؤولياتنا كاملة  كما ّأنبه الى أن لكل ملف خصوصيته وظرفيته ولذلك فنحن اليوم مطالبون بتح 

نفس   يكون  أن  وأتمنى  للمجلس  كمكتب  توجهنا  هو  التفويت وهذا  الجماعة ومن ضمنها  ملفات  تدبير  في 

اتخاذ القرارات التي نرى فيها تحقيق  التوجه لدى السادة األعضاء وهو تحمل مسؤوليتنا وأال نتخوف من  

فهذا األخير هو المختص بالبث فيها، ألن هناك  المصلحة العامة، وبالنسبة للمسائل المعروضة أمام القضاء  

فثقتنا كبيرة في   بالبراءة، لذلك  ابتدائيا واستئنافيا بسنوات سجنا وفي مرحلة النقض حكمت  أحكام حكمت 

 ة في أنفسنا وفي القرارات التي نتخذها. القضاء، وال بد أن نتمتع بالثق

لكن قبل ذلك المرجو الترحيب بمشاركي  لذلك فإن لم يبق هناك أي تدخل سنمر لعملية التصويت،   

اكاديمية المجتمع المدني من تونس والعراق االنسة إيمان عبد الحميد من تونس والسيد مهيب البازوجي  

  .من العراق

 الجماعي عضو المجلس السيد محمد لكبار

أ لم  فعال  األعضاء،  السادة  لتدخالت  وانتباهك  الرئيس على سعة صدرك  السيد  أشكرك  قترح  بداية 

ثمن التفويت حتى أخذت الكلمة، والبد من اإلشارة إلى أن السادة األعضاء القدامى والمخضرمين لهم دراية  

فأنا أح اعتباطية وبالتالي  تأتي  لذلك فتدخالتهم ال  الملف  الجدد في  واسعة بهذا  السادة األعضاء  بذ إشراك 

مسؤول تحمل  القدامى  األعضاء  السادة  على  كما  المسؤولية  األعضاء  تحمل  تكوين  مسألة  في  حتى  يتهم 

الجدد، وأنا أجد أن االقتراح الذي جاء به السيد بولحسن هو كذلك اقتراح جيد وهو القاضي بإرجاع مبلغ  

 التفويت للجنة المختصة إلعادة البث فيه. 
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   سيد يونس بن سليمانلا

 مقترحين: اآلن لدينا 

 االقتراح األول: المصادقة على اقتراح اللجنة فيما يتعلق بمبالغ التفويت.  -

إلى   - التفويت  مبلغ  من  الرفع  الثاني:  األرضية    13.000االقتراح  للقطعة  بالنسبة  المربع  للمتر  درهم 

إلى إمكانية    درهم للمتر المربع بالنسبة للفيال مع اإلشارة   5000ة لبناء عمارة واالبقاء على مبلغ  المخصص

لذلك فإني أدعو السادة األعضاء اليوم إلى اتخاذ  تقديم الملف للجنة االستثناءات وفي هذه الحالة رفع الثمن، 

 قرار حاسم بشأن هذه النقطة. 

 الجماعي عضو المجلس   السيد المصطفى الوجداني

 لم تأخذ اقتراحي بعين االعتبار السيد الرئيس 

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

 ما هو اقتراحك السيد الوجداني؟ 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

  20.000هذه المنطقة في مبلغ  البد من احترام مراسلة وزارة الداخلية التي حددت مبلغ التفويت في  

 درهم للمتر المربع. 

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

 هذا المقترح أتى به السيد الحر وقد أخذنا به. 

 المجلس الجماعي عضو   السيد المصطفى الوجداني

 رة الداخلية المقترح لم يأت به السيد الحر بل هو موضوع مراسلة من وزا

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

 درهم للمتر المربع.   13.000في غياب هذه المراسلة، سنستبعد هذا المقترح ونحتفظ بمقترح 

 إذن هناك مقترحين: 

 درهم للمتر المربع   13.000المقترح األول: جاء به السيد لكبار وهو 

 درهم  5000درهم للمتر المربع و   10.000ترح اللجنة وهو لثاني: مقالمقترح ا

 

وهو اقتراح اللجنة القاضي بتحديد مبلغ التفويت    المقترح األول إذن نمر لعملية التصويت على المقترحين:  

درهم    5000درهم مع االحتفاظ بمبلغ    5000عوض    2درهم للمتر المربع بالنسبة للمستغل رقم    10.000في  

 .  1لجنة اإلدارية للمستغل رقم  د من طرف الالمحد
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 المقترح األول: التصويت على 

 الموافقون  -

  –بباوي  –خوزرك  –عادل المتصدق    –توفال  –جبور    –المتصدق    –البردعي  –سي كوري    –سليمان    بن

االدريسي   العمراني  العويدي    –البويسفي  –أمينة  خاي  –مجدار    –جويدة    –فاري    –محفوظ    –مريم 

  –التمادلي  –الحر    –عبيلة    –رزكي  –الكرشال  –لكبار    –ويسالت   –الفيرامي    –تلماضي   –طوبا    –أطرحي  

فضي    –المغاري    –بوعباد    –ساللة    –ايت الزاوي    –بولحسن  –ايت المحجوب   –بنبال –الوجداني   –نوار  

 بن عال.   –الغلف  –ايت القاضي  –الشافقي  –ايت رياض  –ميصرة  –

 الممتنعون  -

 قضاوي  –الشافقي  –الحر 

 الرافضون -

 الوجداني  –ساللة  –بوعباد –المغاري  –التمادلي –الكرشال  –لكبار  –عبيلة  –البنين 

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

من فضلكم سأعيد تالوة المقرر وسنعيد عملية التصويت لتكون األمور مضبوطة، وأطلب من السادة 

درهم    5000عضاء الموافقين على تفويت هذه القطع األرضية مع رفع الثمن المحدد من طرف اللجنة من  األ

طرف لجنة التقويم وهو  مع اعتماد المبلغ المحدد من   2درهم للمتر المربع بالنسبة للقطعة رقم    10.000إلى  

رقم    5000 للقطعة  بالنسبة  مربع  للمتر  بتقديم    1درهم  يتعلق  فيما  تحفظ  االستثناءات  مع  لجنة  إلى  الملف 

 درهم للمتر المربع.  10.000يرفع المبلغ إلى  

 وأطلب من السادة األعضاء االبقاء على أيديهم مرفوعة لضبط عملية التصويت. 
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 2016ماي  19بتاريخ  83/05/2016مقرر عدد      
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثامنة واالربعون   طةنقال

افقة على تسمية بعض الطرق واالزقة بتراب جماعة مراكش.    املو

 

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

ا اللجنة  رئيس  محفوظ  أحمد  للسيد  وسياسالكلمة  بالتعمير  المستدامة  لمكلفة  والتنمية  المدينة   ة 

 السير والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. و

 لتنمية المستدامة والسير والجوالن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  وا السيد أحمد محفوظ 
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 48رقم :   النقطة                                     مدينة مراكشالمجلس الجماعي ل

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسيــــر والجــــوالن  

 الجلسة االولى  
 
 

لنقـط  المدرجة في  بناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير ا
لشهـر   العادية  الدورة  أعمال  عدد  2016ماي    جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على  وبناء   ،9866  

، بالتعمير وسياسة المدينة والسير والجوالن  للحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة   21/04/2016بتاريخ  
على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة    2016/ 16/05ين  االثن   ها يوم ي اجتماع  اولى  عقدت اللجنة المذكورة

السيد  برئاسة  الخامس  محمد  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  محفوظ    االجتماعات  وذلك ر احمد  اللجنة  ئيس 
 كاالتي :   2016لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 

افقة على تسمية .48  بتراب جماعة مراكش.  بعض الطرق واالزقة املو

 العتيقة.  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالهندسة املعمارية باملدينة .49

املوافقة على اعداد دراسة شاملة للسير والجوالن داخل مدينة مراكش مع تحيين مخطط التنقالت الحضرية   .50

 الة مراكش( )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عم               للمدينة.  

 وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش.  .51

 الدراسة واملوافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة املعاش وسيدي ميمون.   .52

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                      

 السيارات والدراجات ب:  ى حذف بعض محطات وقوفالدراسة واملوافقة عل .53

)طوال العافية  الى جنان  املؤدية  السابق  الطريق  للمقر  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  بالرج(/ قرب  ة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( لبنك املغرب من الواجهة الخلفية                         

قاطعة  طن لتراب م  3.5جماعي يقض ي بمنع دخول املركبات التي تتجاوز حمولتها أكثر من  تنظيمي    وضع قرار  .54

 مراكش املدينة. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 .محمد بنلعروسي، حسن بباوي، م احفيظ قضاوي العباسي 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 بويدو. البردعي، محمد ايت  م حفيظ مجدار، عواطف

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 عن قسم الشباب الثقافة الرياضة والتربية :  بولفاج محمد 
 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 

 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 
 اللجن  رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات :   رشيد بوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   سعد نجاي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 

 بالوالية.  ةاحسان التادلي عن قسم الجماعات المحليـ  : السيدة   ةوشــاركت مـن المصالـح الخارجيــ ▪
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على  فــي مستهل هذا االجتماع، رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة االعضاء الحاضرين شاكرا اياهم   

  2016رة ماي  تلبية الدعوة لحضور هذا االجتماع المخصص لدراسة بعض النقط الواردة في جدول اعمال دو 

التسميات والسير      ياتدراسة قرارات تنظيمية تهم قطاع التعمير والسير والجوالن والتسم  والتي تهم اساسا

 في انتظار عرضها على المجلس للتداول. والجوالن 

 

وافقة على تسمي .48  قة بتراب جماعة مراكش.ة بعض الطرق واالز امل

 

بخصوص هــذه النقطة ، وبعـــد تمكين السادة الحضور من مقترح تسمية بعض الطرق واالزقة بتراب   

لدن مجلس   التداول بشأنه من  تم  اختيار  المقترح  هذا  لكون  بالتقرير، واعتبارا  المرفق  مقاطعة جليز  مجلس 

الم لمقتضيات  وتبعا  جليز،  بالجم  235ادة  مقاطعة  المتعلق  التنظيمي  القانون  يمكن  من  بموجبه  والذي  اعات 

لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تهم المقاطعة ومنها تسمية الطرق  العمومية الكائنة  

على   موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  فحصه،  بعد   المقترح  قدمت  قد  المختصة  المصلحة  ان  وحيث  ترابها،  داخل 

جلي مقاطعة  مجلس  بتراب  واالزقة  الطرق  استكمال  تسمية  اساس  على  بالتقرير  المرفق  المقترح  وفق  ز 

من  118االجراءات الخاصة  في حالة وجود تسميات تعتبر تشريفا عموميا او تذكير بحدث تاريخي طبقا للمادة  

 القانون  التنظيمي المتعلق بالجماعات.

الحادية   الساعة  الجلسة على  االخ   ورفعت  النقط  ان  اساس  في  رى سيتم  عشر صباحا على  تدارسها 

 بعد حضور المصالح الجماعية او الخارجية المختصة وتهيئ الوثائق الالزمة.  2016/ 05/ 17جلسة الغد 

 

 ـر ــع النظــولمجلسكم الموقر واس           

 س اللجنـــــةــــرئي           

 احمد محفوظ                        
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

نقطة  التصويت على  فيها  يعاد  التي  األولى  المرة  النقطة    ان هذه هي  االعمال  47وهي  ،  من جدول 

 تسجيله.   أمر يجبوهذا 

الشوارع تقدمت بطلبات الى السيد رئيس المجلس الجماعي تهم حيا معينا،  األزقة وبالنسبة لتسمية  

لكن الالئحة التي تقدمت بها لم تؤخذ بعين االعتبار، فهل هناك منطقة نافعة وأخرى غير    حيث اقترحت أسماء 

 نافعة أم ماذا بالضبط؟  

 لجماعي عضو المجلس ا بال  السيد محمد بن 

مجموعة من المقترحات التي تهم مجموعة من األحياء بمقاطعة كليز والتي لم تدرج في    فعال هناك

 الالئحة المعروضة علينا، لذلك نقترح أن يكون هناك ملحق يضم مجموعة من األحياء ك "الحي العسكري"  

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

د  ألنها تمكن مجموعة من مصالح المواطنين كالبرياهميتها    التسميات فإنكم تعرفونفيما يخص هذه  

و طيبة،  مبادرة  فهذه  وبالتالي  الجماعة،  لمداخيل  بالنسبة  قدمواوكذلك  الذين  المحترمين  لألعضاء    بالنسبة 

شيء بصدد ذلك، لكن  يمكننا فعل أي أقول أن االختيار تم من قبل اللجنة وال  ،اقتراحات لم تؤخذ بعين االعتبار

 بالنسبة للشوارع و األزقة التي لم تتم تسميتها بعد نعدكم أنه في الدورة المقبلة سيتم ادراجها. 

 على التصويت.  قاش حول هذه النقطة ، فاني أعرض لوائح التسميات بعد استنفاذ الن
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 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة واالربعون  النقطـة      
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016اي  من جدول اعمال الدورة العادية لشهر مالتاسعة واالربعون   النقطة

 العتيقة.  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالهندسة املعمارية باملدينة 

 

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

السير  ة والمستدام   المدينة والتنميةة  بالتعمير وسياسالكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة  

 والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجوالن  السيد أحمد محفوظ 
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   49:  ام ذات االرق  النقط                                     المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 والن المستدامة والسيـر والج بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية 

 الثانية  الجلسة  
 

اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  بناء    تحضير 
بالتعمير وسياسة    اللجنة المكلفةواصلت    ،  2016ماي  عادية لشهـر  المدرجة في جدول أعمال الدورة الالمتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  صباحا   2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
رئيس اللجنة وذلك احمد محفوظ  حمد الخامس برئاسة السيدبقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع م

 كاالتي :   2016اعمالها والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي سة نقط مدرجة في جدول لدرا

 العتيقة.  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالهندسة املعمارية باملدينة .49

 ة.   املوافقة على اعداد دراسة شاملة للسير والجوالن داخل مدينة مراكش مع تحيين مخطط التنقالت الحضرية للمدين .50

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             

 جماعة مراكش. وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب  .51

  الدراسة واملوافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة املعاش وسيدي ميمون.   .52

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                           

 الدراسة واملوافقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات والدراجات ب:  .53

جنان العافية )طوالة بالرج(/ قرب دار الباشا )الستينية(/ املحطات املجاورة للمقر السابق لبنك املغرب من    الطريق املؤدية الى

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                هة الخلفية                          الواج

 طن لتراب مقاطعة مراكش املدينة.   3.5تتجاوز حمولتها أكثر من وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع دخول املركبات التي  .54
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 موالي احفيظ قضاوي عباسي، حسن بباوي.  ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن

 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . عادل المتصدق، موالي عبد الحفيظ المغراوي، حفيظة امجدارعبد الهادي بن عال، عبد الهادي تلماضي،  

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 
 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 

 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 
 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 المهندس المعماري رئيس قسم التعمير واعداد التراب  :  عادل الشراط 

 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 عن والية امن مراكش ) هيئة المرور (  :  عبد الرحيم جالل

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  احسان التادلي 
 الشؤون االقتصادية والتنسيق بالوالية ممثل عن قسم  :  محمد البازي

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ  مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  شاكرا  وبعد  الحاضرين  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب 

، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت اللجنة في النقطة المتعلقة بالتسميات خالل الجلسة السابقة،  اياهم على تلبية الدعوة

 متفقا مع السادة االعضاء على تدارسها على النحو االتي:  

 ملدينة العتيقـــــة :تعلق بالهندسة املعمارية با.وضع قرار تنظيمي جماعي ي49

، ونظرا لحضور السيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة، ولمعرفة  ذه النقطةــمناقشة هفي بداية 

التوضيحات   لتقديم  الرئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  للنقاش،  المطروح  الموضوع  حيثيات 

 .   ةالعتيقـبالهندسة المعمارية بالمدينة نظيمي يتعلق ودواعي وسياق عرض مقترح قرار ت

يس مجلس المقاطعة في كلمته الى المتغيرات السلبية التي يشهدها الطابع  هذا الصدد، اشار السيد رئ  

المعماري لمدينة مراكش نتيجة تنامي عمليات البناء واالصالح العشوائي التي ال تراعي خصوصيات الهندسة  

هة  عتيقة وسياحية كمراكش، مطالبا بالحفاظ على الطابع المعماري العتيق من خالل مواجالمعمارية لمدينة  

البناء والديكور على مستوى شكل االبواب والنوافذ واالقواس والشرفات   المد العشوائي في اشكال واذواق 

 ومواد البناء ... الخ . 

ال  الى  توصية  اللجنة  رفعت  الموضوع،  ألهمية  ونظرا  عليه،  اتفاقية  وبناء  بوضع  الجماعي  مجلس 

ال الوكالة  مراكش،  جماعة  بين  وهيئة  شراكة  لجان حضرية  تشكيل  بمقتضاها  يتم  المعماريين،  المهندسين 

يحفظ   بما  الشأن  هذا  في  اجراءات  وتنفيذ  وبرامج  دراسات  بإعداد  وذلك  المعمارية  الهندسة  في  متخصصة 

 بناء بمراكش المدينة . النموذج المعماري والطابع التاريخي العتيق لشكل ال

موافقتها   عن  اللجنة  عبرت  النقاش،  هذا  مع  يتعلق  علـى    وانسجاما  جماعي  تنظيمي  قرار  وضع 

  بالهندسة المعمارية بالمدينة العتيقة مع التماسها الموافقة  عليه عند عرضه على مداوالت المجلس الجماعي 

 . من طرف المصلحة الجماعية المختصة

       

 

 ر ظوقر واسع النولمجلسكم الم

                      

 رئيس اللجنة                      

 أحمد محفوظ              
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

بالمدينة  والواجهات  البناء  بطريقة  يتعلق  تنظيمي  قرار  على  المبدئية  بالموافقة  يتعلق  األمر    ان 

المدينة العتيقة من خالل فتح األبواب مما أثر في  العتيقة، فأنتم تعرفون اليوم العشوائية التي أصبحت تعرفها  

 لجمالي، حيث ليس هناك نسق عمراني. الجانب ا

المطلوب من المجلس اليوم هو الموافقة المبدئية، فالجماعة و الوكالة الحضرية وهيئة المهندسين   

م سيشتغلون  الهندسة  المعماريين  يهم  تنظيمي  قرار  مشروع  انجاز  أجل  وبعد  ن  العتيقة  للمدينة  المعمارية 

 انجازه سيتم عرضة على أنظار المجلس قصد المصادقة النهائية. 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة 

 عضو المجلس الجماعي   السيد محمد لكبار 

ف   األحيانفي بعض   النقط أنها عادية، لكن هي  ي الحقيقة من األهمية بما كان، فهذا  قد تبدو بعض 

حبذا لو لم يقتصر فقط على المدينة العتيقة، فمدينة مراكش هي مدينة سياحية بامتياز وحتى بدون    ضوعالمو

ذلك فهي مدينتنا ونرى أن هناك أمرين يساهمان في اندثار جمالية هذه المدينة، فاألمر األول يتعلق بطريقة  

أتقدم بخصوصه ملتمسا حيث أتمنى    البناء، أما األمر الثاني فيهم احتالل الملك العمومي وهو الموضوع الذي

المج قريبة على  دورة  في  يعرض  أكثر مأن  له  نبهت  الموضوع  فهذا  بالذات  لس،  المجال  هذا  ففي  مرة،  ن 

انتظار   البادرة في  أثمن هذه  اال أن  يمكنني  لذلك ال  المدينة،  تهمنا جمالية  بقدر ما  الجماعة  التهمنا مداخيل 

 تعميمها على مدينة مراكش ككل. 

 عضو المجلس الجماعي د خليل بولحسنالسي

وكما   ألنه  المعمارية،  الهندسة  يهم  تنظيمي  قرار  الى  تحتاج  العتيقة  المدينة  الرئيس  سيدي  فعال 

تعرفون فان اغتصاب هذا االرث المشترك للمغاربة بل وللعالم بأكمله باعتبار أن المدينة العتيقة هي مصنفة  

ى تغيير معالمها يؤكد الحاجة الى قرار  اغتصابات متكررة تهدف الضمن التراث العالمي، وما تتعرض له من  

تنظيمي وبشكل سريع، ألن عددا من طلبات مشاريع كبرى موضوعة بالوكالة الحضرية  وهي خطيرة جدا  

وتمس بجمالية والقيمة التاريخية للمدينة خصوصا ما يتعلق بساحة جامع الفنا، فاليوم سيدي الرئيس يجب  

ناقوس   ندق  قبل  أن  مراعاته  أمر البد من  هو  كبيرة و  تجارية  اقامة مشاريع  تهم  الطلبات  الخطر ألن هذه 

   اصدار هذا القرار و قبل أن تحصل الكارثة ويتم الترخيص لمركب تجاري سيغير معالم هذه الساحة.

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

تهيئ القرار موضوع النقطة بعد من طرف المصالح المختصة، فاني سأعرض عليكم    يتم مادام انه لم  

 .  العتيقة الهندسة المعمارية بالمدينة ب للتصويت الموافقة المبدئية على وضع قرار تنظيمي يتعلق
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 :(19/05/2016)جلسة تاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الخمسون  النقطة

ا التنقالت املو مخطط  تحيين  مع  مراكش  مدينة  داخل  والجوالن  للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  فقة 

         .الحضرية للمدينة

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش()                                                                

 

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي  رئيسالنائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

وسياس بالتعمير  المكلفة  اللجنة  رئيس  محفوظ  أحمد  للسيد  المدينة   الكلمة  المستدامة  ة  والتنمية 

 السير والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. و

 ية المستدامة والسير والجوالن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنم السيد أحمد محفوظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

152 
 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

153 
 

 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسيـر والجوالن  

 الثانية الجلسة  
 

اطا وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  ر بناء    تحضير 
بالتعمير وسياسة    اللجنة المكلفةواصلت    ،  2016ماي  المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر  المتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  صباحا   2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
رئيس اللجنة وذلك احمد محفوظ  ي بشارع محمد الخامس برئاسة السيدبقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلد

 كاالتي :   2016لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 

 العتيقة. بالهندسة املعمارية باملدينةوضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق .49

افقة على اعداد دراسة شامل.50 ة للسير والجوالن داخل مدينة مراكش مع تحيين مخطط التنقالت  املو

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(      .  الحضرية للمدينة

                                             

 وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش..51

املعاش وسيدي ميمون.  الدراسة وامل.52 وافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة 

 عامل عمالة مراكش(   )نقطة واردة من السيد الوالي                       

 الدراسة واملوافقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات والدراجات ب: .53

بالرج(  )طوالة  العافية  الى جنان  املؤدية  السابق    / الطريق  للمقر  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  قرب 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( لبنك املغرب من الواجهة الخلفية                         

ال.54 املركبات  دخول  بمنع  يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  من  وضع  أكثر  حمولتها  تتجاوز  لتراب    3.5تي  طن 

 مراكش املدينة.  مقاطعة

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 موالي احفيظ قضاوي عباسي، حسن بباوي.  ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . مجدارتلماضي، عادل المتصدق، موالي عبد الحفيظ المغراوي، حفيظة اعبد الهادي بن عال، عبد الهادي 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 
 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   الزرود عادل  

 ي رئيس قسم التعمير واعداد التراب المهندس المعمار :  عادل الشراط 
 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 عن والية امن مراكش ) هيئة المرور (  :  عبد الرحيم جالل

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  احسان التادلي 
 ممثل عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بالوالية  :  البازيمحمد 

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ  مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  شاكرا  وبعد  الحاضرين  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب 

اللجنة في النقطة المتعلقة بالتسميات خالل الجلسة السابقة،  ، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت  اياهم على تلبية الدعوة

 االعضاء على تدارسها على النحو االتي:   متفقا مع السادة 
 

التنقالت   -50 مخطط  تحيين  مع  مراكش  مدية  داخل  والجوالن  للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  افقة  املو

 الحضرية للمدينة       

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان ذكر ان الموضوع المطروح للدراسة مقترح من طرف السيد    

بالوالية    الوالي عامل عمالة  المختصة  المصلحة  وبحكم حضور  رئيس  مراكش،  السيد  اعطى  اللجنة،  ألشغال 

 اللجنة  الكلمة لممثل قسم التجهيزات بالوالية لتقديم التوضيحات. 

وفي هذا االطار، تطرق السيد ممثل الوالية للسياق العام والخاص لعرض مقترح دراسة شاملة للسير  

ا مسلطا  مراكش،  بمدينة  لما  والجوالن  بالنظر  استعجالي  طابع  ذات  الدراسة  هذه  اعداد  دواعي  على  لضوء 

يت مما  الدراسات  تقادم  على  مؤكدا  بإنجازها،  ومرهونة  معلقة  مشاريع  من  بها  بحكم يتعلق  تحيينها  طلب 

مجموعة من المشاريع التنموية االقتصادية ادخل على انجازها تغييرات  مستجدات الواقع الحالي اعتبارا ان   

 ية من مثل : محور 

تغيير موقع المحطة الطرقية الجديدة الذي كان مبرمجا تحويله في المخطط  القديم الى منطقة المسار   •
 قة العزوزية. قبل ان تقرر تحويل المشروع الى منط

( الذي كان مبرمجا انجازه بين باب دكالة ومنطقة المسار     BHNS خط الحافالت عالية الخدمة )   •

 لى شارع اسفي ومن المتوقع ان يصل الى تامنصورت في البرمجة الجديدة. قبل ان يتم تحويله ا
ومحط • ارضية  التحت  المعاش  عرصة  كمحطة  العصرية  السيارات  وقوف  محطات  بعض  ات  احداث 

 اخرى. 
جميع   لتستوعب  السابقة  الدراسة  تحيين  سيتم  وانما  بالكامل  تعاد  لن  الدراسة  هذه  ان  مضيفا 

تحيين   مع  الحاصلة  عنه  المتغيرات  سينبثق  الذي  المخطط  هذا  مراكش،  بمدينة  الحضرية  التنقالت  مخطط 

لتصامي باإلضافة  االهمية  ذات  والمناطق  المقاطعات  مقسمة حسب  سير وجوالن  والجوالن  تصاميم  السير  م 

 التي سيتم انجازها بحسب المناسبات واالحداث.  

الت  حول شق  االعضاء  السادة  واستفسار  النقاش  باب  فتح  ان  قسم  وبعد  ممثل  السيد  اوضح  مويل، 

 التجهيزات بالوالية ان التمويل سيبرمج كما جرت العادة بالشراكة بين جماعة مراكش ووزارة الداخلية . 

رفع التوصية للمجلس الجماعي بإعطاء تصور واقتراحات من خالل مشروع متكامل  وتبعا لذلك، تم   

 للمساهمة في انجاز هذه الدراسة .  

، عبرت اللجنة عن موافقتها على اعداد دراسة شاملة للسير والجوالن داخل مدينة  وتأسيسا على ذلك 

 ة في التمويل. مراكش مع تحيين مخطط التنقالت الحضرية للمدينة  وفق مقاربة تشاركي
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة          

 احمد محفوظ 
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 )رئيس الجلسة( لس الجماعي رئيس المجالنائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

شاملة للسير والجوالن داخل مدينة مراكش فقد خصص  ال  ا يتعلق بالدراسة هناك اضافة و هي أنه فيم

مبلغ   العر  2.000.000لها  طلبات  اطار  في  عرضها  يتم  لكي  االنجاز  اطار  في  هي  والصفقة  وض، درهم، 

 . فقط  تنقالت الحضرية على تحيين مخطط الوبالتالي فنحن اليوم مطالبون بالموافقة 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي   لكبار  السيد محمد 

وهو أن يراعى في    فإننا نعلن موافقتنا المبدئية عليها، ولدي طلب واحد  ،فيما يتعلق بهذه الدراسة

بعد  الدراسة  بعد ذلك في    النظر واال  هذه  نتخبط  أو سبع سنوات ثم  آليات  تهم فقط ست  المشكل، ألن  نفس 

 التنقل هي في تزايد و األماكن هي محددة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد أحمد عبيلة

 ان كل ما يأتي به السيد الوالي يكون مدروسا ومتقنا لذلك فنحن نؤيده. 

 الن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجو السيد أحمد محفوظ

في سنة   دراسات  هناك  كانت  أنه  المعروف  أن  2008من  ومعروف  انفجارا  ،  مراكش عرفت  مدينة 

تم   الدراسات  وهذه   ، سويسريا  دراسات  مكتب  هناك  كان  حيث  طالت  المدة  أن  اال  ومعماريا،  ديموغرافيا 

المدينة  تجاوزها عرفته  الذي  للتطور  بعيننظرا  أخذا  الدراسات  تحيين  األمر  اقتضى  لذلك  االعتبار    ، 

 الدراسة. على هذه المستجدات، لذلك ألتمس من الجميع الموافقة 

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

بقيمة    بمدينة مراكش  للسير والجوالن  الشاملة  الدراسة  اعد  له ان  قد سبق  الجماعة  مادام مجلس 

  التنقالت الحضرية فإننا سنعرض على التصويت فقط تحيين مخطط    درهم    2.000.000,00مالية وصلت ل  

PDU  . 
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الواحدة والخمسون   النقطة

 وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش. 

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

السير  المستدامة و  المدينة والتنميةة  الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياس

 والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 اسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجوالن اللجنة المكلفة بالتعمير وسيرئيس  السيد أحمد محفوظ 
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   51ة رقم : النقط                                     المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 المستدامة والسيـر والجوالن بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية  

 ة الجلسة  الثاني 
 

اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  بناء    تحضير 
بالتعمير وسياسة    اللجنة المكلفةواصلت    ،  2016ماي  المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر  المتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  صباحا   2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
رئيس اللجنة وذلك احمد محفوظ  بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي :   2016ول اعمال الدورة العادية لشهر ماي لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في جد

 العتيقة. الهندسة املعمارية باملدينة.وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق ب49

التنقالت  50 مخطط  تحيين  مع  مراكش  مدينة  داخل  والجوالن  للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  .املوافقة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( الحضرية للمدينة.                                      

 اكش. بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مر وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق .51

املعاش وسيدي ميمون.  52 .الدراسة واملوافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                       

 دراجات ب: .الدراسة واملوافقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات وال53

السابق   للمقر  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  بالرج(/ قرب  )طوالة  العافية  الى جنان  املؤدية  الطريق 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( لبنك املغرب من الواجهة الخلفية                        

امل54 دخول  بمنع  يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  الت.وضع  من  ركبات  أكثر  حمولتها  تتجاوز  لتراب    3.5ي  طن 

 مقاطعة مراكش املدينة. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 موالي احفيظ قضاوي عباسي، حسن بباوي.  ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . لماضي، عادل المتصدق، موالي عبد الحفيظ المغراوي، حفيظة امجدارتعبد الهادي بن عال، عبد الهادي 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 
 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   الزرود عادل  

 المهندس المعماري رئيس قسم التعمير واعداد التراب  :  عادل الشراط 
 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 عن والية امن مراكش ) هيئة المرور (  :  عبد الرحيم جالل

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  احسان التادلي 
 قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بالوالية  مثل عنم :  محمد البازي

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ   مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  شاكرا  وبعد  الحاضرين  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب 

المتعلقة بالتسميات خالل الجلسة السابقة، متفقا  ، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت اللجنة في النقطة  اياهم على تلبية الدعوة

 مع السادة االعضاء على تدارسها على النحو االتي:  

 .سير والجوالن بتراب جماعة مراكشوضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم ال. 51
المتعلق   التنظيمي  القرار  مشروع  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  نظيم  بت في 

، ولتقديم الموضوع واسباب النزول وطريقة االعداد، اعطى السيد رئيس  لسير والجوالن بتراب جماعة مراكشا

ليستعر  بالجماعة  والجوالن  السير  شرطة  مصلحة  رئيس  للسيد  الكلمة  قرار  اللجنة  تحضير  ودواعي  اسباب  ض 

تقع   التي  التغيرات  مختلف  مواكبة  في  والمتمثلة  النقطة  موضوع  بالمدينة  جماعي  والجوالن  السير  حركية  في 

وظهور نقط سوداء تتسبب  سواء في المس بانسيابية المرور وعرقلة السير  من جهة او وقوع حوادث السير  

ميعها من مختلف الفاعلين في القطاع من جهات رسمية كمديرية  من جهة اخرى، مضيفا ان المقترحات قد تم تج 

 المجتمع المدني. االمن والمقاطعات اضافة الى هيئات 

وفي معرض تدخله، اوضح السيد رئيس المصلحة منهجية العمل المتبعة في تحضير مشروع القرار وذلك  

مقاطعات جماعة مراكش  بكل  النقط  لمعاينة مختلف  زمنية  بمشاركة ممثلي والية مراكش اسفي    باعتماد جدولة 

االدارية   والملحقات  المقاطعات  وتقنيي  الوطني  االمن  على  ومديرية  بناء  قرار  مشروع  اصدار  عنها  وتمخض 

 محاضر المعاينات المرفقة بالتقرير. 

السادة   اهتمام  انصب  القرار حيث  العام من اصدار مشروع  المبدأ  مناقشة عامة  حول  باب  فتح  ذلك،  عقب 

 ضاء حول المحاور االتية: االع

تطلب تخصيص اعتماد مالي  وضعية المحذوذبات بصورة عشوائية بالشوارع وازقة ودروب جماعة مراكش ي  
 القتناء مخففات للسرعة بمواصفات تقنية متعارف عليها دوليا. 

ن طرف  ضرورة الزام المجزئين العقاريين بالقيام بوضع تشوير خاص بالتجزئة قبل منح التسليم المؤقت م 
 المصالح الجماعية. 

م  الجماعي  العام  الملك  لفائدة مستغلي  المسلمة  التراخيص  منطوق  مما  ضبابية  الجماعية  الممتلكات  ن قسم 
 يتسبب في تعريض الراجلين لمخاطر حوادث السير وعرقلة عمل لجن المعاينة. 

 عة خاصة المشكلة للخطر. رصد اعتمادات مالية للتشوير العصري عبر اضاءة جنبات المدارات بتراب الجما 
ا لجنة  ليثني على عمل  الوطني  االمن  السيد ممثل مديرية  تدخل  لمعاينة مقترحا ضرورة احداث  ومن جهته، 

بالمدينة   السير والجوالن  في واقع حركية  المستجدات  كل  للنظر ومواكبة  قانوني  ذات غطاء  لليقظة  دائمة  لجنة 

ملك العام الجماعي المتسببة في حوادث السير والمشوهة للمنظر العام والحد من كل اشكال االحتالالت العشوائية لل

 بالمدينة . 

تب لذلك،  للتعجيل  وتبعا  الجماعي  المجلس  لرئاسة  توصية  الباب  هذا  في  المذكور صادرة  المقترح  اللجنة  نت 

 بتكوين هذه اللجنة. 

القرار   مشروع  مقتضيات  على  االطالع  وبعد  ذلك،  بفصلعقب  السادفصال  سجل  االعضاء،  اثره    ة  على 

ومقترحات االتية  مالحظات  المحاور  مقاطع  همت  لكل  الترابي  المجال  او  ادناه وفق  االقتراح  او  بالحذف  ة سواء 

 التأجيل الى حين اجراء معاينة على النحو المضمن بالجدول المرفق. 

ابدت موافقتها على اللجنة  فان  المقدم،  المشروع  وبالنظر ألهمية  ذلك،  التنظيمي    وتأسيسا على  القرار  مشروع 

 خلة علية والمرفق بالتقرير. المتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش حسب التعديالت المد
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة                      

 أحمد محفوظ                
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        المملكة المغربية          
 وزارة الداخلية          

 والية جهة مراكش اسفي    
 جماعة مراكش         

 ح المديرية العامة للمصال    
 قسم أعمال المجلس       

 مصلحة شرطة السير والجوالن 

 )مقاطعة المنارة( محضر معاينة  
 (االولى) المعاينة 

بناء على الدعوة الموجهة من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش الى رؤساء المصالح الجماعية  

لمعاينة ميدانية تراب مقاطعة  في شأن اجراء لجنة السير والجوالن    2016فبراير    22والخارجية المؤرخة في  

ة المدينة والتنمية المستدامة والسير  المنارة ، وبناء على توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وسياس

 .  2016يناير  29والجوالن المنعقدة بتاريخ 

الثالثاء   يوم  والجوالن  بالسير  المكلفة  المختلطة  اللجنة  الساع  2016مارس    01قامت  العاشرة  على  ة 

 صباحا بمعاينتها الميدانية األولى المبرمجة بتراب مقاطعة المنارة بحضور السادة: 

 : رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن.  دين رشيد ضياء ال -
 : عن والية أمن مراكش.    حسن غيات  -
 : عن والية أمن مراكش.   عبد الرحيم جالل  -
 تيجية.: قسم التخطيط والدراسات االسترا  سفيان المتوكل  -
 : قسم الممتلكات الجماعية.  عبد العالي بومجدي  -
 مقاطعة المنارة.: مصلحة الشرطة االدارية    المصطفى مخشان  -

 وقد تغيب عن هذه المعاينة ممثلي المصالح التالية: 

 المديرية الجهوية لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.  •

 القسم التقني الجماعي.  •
 ماعات المحلية. جهة والية مراكش اسفي قسم الج •

م من  الزيارات  في مستهل المعاينة ، وفي اطار تسهيل عمل اللجنة تم وضع خطة عمل ترسم الهدف العا
 التي ستستهدف بعض النقط المرورية التابعة لتراب مقاطعة المنارة والتي تأخذ بعين االعتبار ما يلي: 

ياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن  : ما خلصت اليه اللجنة الدائمة المكلفة  بالتعمير وس   أوال  
 .   2016يناير   29الخامس بتاريخ  في اجتماعها المنعقد بالقصر البلدي شارع محمد 

 .  22: ما ستشهده مدينة مراكش من احتضان مناسبات رسمية ودولية السيما مؤتمر كوب   ثانيا 

تلطة لحل مشاكل السير والجوالن التي تعرفها المدينة  : الضرورات التي يقتضيها تشكيل لجنة تقنية مخ ثالثا   
جماعي المزمع عرضه على أنظار المجلس الجماعي في دورته العادية  تحضيرا إلعداد مشروع قرار تنظيمي  

 . 2016لشهر ماي 

 وقد تم التركيز على ما يلي: 

ر عليها من طرف السلطات  تنفيذ القرارات الجماعية المتخذة في شأن تنظيم السير والجوالن والمؤشضرورة   -
 المحلية المختصة. 

والتي أضحت معرقلة لعمليتي السير والجوالن بالمدينة : الممرات  اعادة النظر في بعض القرارات المتخذة  -
 المخصصة للدراجات ، قرارات منع الوقوف ببعض الشوارع الرئيسية. 

 اقتراح حلول لمشاكل السير والوقوف بنقط أخرى.  -
 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

163 
 

 ة تسلسليا الى المواقع التالية: وقد توجهت اللجن 

 ( تم اقتراح ما يلي: شارع األردن )المنارة •
المات منع الوقوف وصباغة الطوار من الجهتين بشارع األردن من ملتقاه بشارع الحسن الثاني الى  نصب ع -

 غاية ملتقاه بشارع أسني. 
 تعميم نظام األسبقية للمحور بجميع مدارات المدينة.  -
 ديد السرعة بمحاذاة المدارات. تعميم نصب عالمات تح -
 تعميم نصب عالمات االجبار بالدوران حول المدارة. -
 تعميم وضع مخففات للسرعة والتشوير األفقي والعمودي المرتبط بها.  -
 تعميم وضع ممرات للراجلين.  -
 وحدات. 8احداث موقف مؤقت لوقوف حافالت النقل السياحي بالجهة اليمنى لباب النعام في حدود  -
 ارة ضوئية على مستوى التقاطع الطرقي لشارع األردن وطريق أسني. نصب اش -
 راهيم: شارع عبد هللا اب •

المؤقت عدد   الجماعي  القرار  مقتضيات  تنفيذ  لها عدم  تبين  ابراهيم  بشارع عبد هللا  اللجنة  توقف    145بعد 

ة للممر الخاص بمرور  القاضي بإزالة الفواصل األرضية البالستيكية بالشارع المحدد   2015مارس     10بتاريخ  

استعمال معظم اصحاب الدراجات النارية للممر المذكور ،  الدراجات النارية والعادية ، كما عاينت اللجنة عدم  
 سنة حيث تم استنتاج ما يلي:  60و   19وبعد استفسار عينة من مستعملي الدراجات تتراوح أعمارهم بين 

 ضيق الممر المخصص للدراجات.  -

 كية ببعض الممرات.وضع حواجز بالستي -

 سرعة بعض الدراجات المارة بالممر.  -

 حافالت والشاحنات فوق الممر. توقف السيارات  وال -

 عدم امكانية مستعملي  الدراجات الدوران نحو اليسار ببعض الملتقيات الطرقية.  -

 تواجد حفر ببعض الممرات .  -

 تجمع مياه األمطار والمياه اآلسنة.  -

 تواجد حاويات األزبال.  -

 ض للسرقة. التعر -

 وعليه فقد اقترحت اللجنة ما يلي: 
 المشار اليه أعاله.  10/03/2015بتاريخ  145عي عدد التعجيل بتنفيذ القرار الجما ✓

اخذ المالحظات المذكورة أعاله  بعين االعتبار فيما يخص إحداث ممرات للدراجات النارية والعادية بتراب   ✓
 ث  السير في صفوف مستعملي الدراجات . جماعة مراكش لما لها من أثر في تسببها لحواد 

البوغاز يمتد من االشارة الضوئية المطلة على شارع عبد هللا ابراهيم الى أمام  احداث فاصل أرضي بشارع  ✓
 مقهى البوغاز. 

القرار عدد   ✓ بتنفيذ  الصنفين    2015مارس    24بتاريخ     29التعجيل  األجرة من  لسيارات  بخلق محطة  القاضي 

الموازية   ابالطريق  مقهى  الضوئية على مستوى  االشارة  ابراهيم من  الطريق  لشارع عبد هللا  الى غاية  لبوغاز 
 المطلة على الشارع . 

 وطريق الصويرة تم اقتراح ما يلي:   9الطريق المحورية الرابطة بين المحاميد  •
 احداث اشارة ضوئية على مستوى الطريق المحورية الطريق المؤدية الى فران التراب. -
 . ALSAارة بمحور عند ملتقى الطريق المحورية وترام  احداث مد  -

 طريق الصويرة وشارع الحسن الثاني:  •
اقتراح نصب عالمات منع الوقوف بالطريق المارة قرب مدرسة ابن تومرت من مخبزة األقصى الى حدود حائط   -

 السوق النموذجي أزلي من الجهتين. 
 . الجهتين  منع الوقوف من مرجان الى مدارة تافياللت من -
منع الوقوف والتوقف من مدارة المسيرة الى حدود مدخل زنقة خالد بن الوليد من الجهتين ويستثنى من عملية   -

 منع الوقوف والتوقف األماكن المحدثة لوقوف السيارات. 
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 الطريق المحورية الرباطة بين طريق الصويرة وطريق اسفي:  •
 رات بمحور بالملتقيات الخطيرة. وخلق مدااقتراح اعادة تهيئة الطريق المحورية المذكورة  -
 أزلي حي يوسف بن تاشفين: •
على اثر الشكايات الواردة على المصالح الجماعية في شأن نصب عالمة منع المرور بملتقى زنقة ابن الشين   -

 وشارع المحمدية ، توجهت اللجنة لعين المكان لمعاينة النقطة حيث تم اقتراح ما يلي:  
المتعلقة بنصب عالمة منع المرور بالملتقى الطرقي   03/08/2015بتاريخ   34ار رقم دة بالقرالغاء النقطة الوار ✓

 المذكور بإزالتها واقتراح نصبها بالجهة األخرى بمحاذاة مدرسة أبي هريرة. 
 نقل عالمة قف الى الوجهة األخرى من زنقة ابن الشين.  ✓

 
 وأنهت اللجنة أشغالها على الساعة الواحدة زواال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

165 
 

      

 )مقاطعة المنارة( محضر معاينة  
 (الثانية) المعاينة       

الجماعية   المصالح  رؤساء  الى  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  رئاسة  الموجهة من  الدعوة  على  بناء 
اطعة  في شأن اجراء لجنة السير والجوالن لمعاينة ميدانية تراب مق   2016فبراير    22والخارجية المؤرخة في  

 المنارة  
الخميس   يوم  والجوالن  بالسير  المكلفة  المختلطة  اللجنة  العاشرة    2016س  مار  03قامت  الساعة  على 

 صباحا بمعاينتها الميدانية الثانية المبرمجة بتراب مقاطعة المنارة بحضور السادة: 
 : رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن.   رشيد ضياء الدين  -
 مراكش.  : عن والية أمن    حسن غيات -
 : قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية.   سفيان المتوكل  -
 قسم التخطيط :   بلعرج ياسين  -
 : قسم الممتلكات الجماعية.   عبد العالي بومجدي  -
 : مصلحة الشرطة االدارية مقاطعة المنارة.   المصطفى مخشان -
 : قسم الشؤون التقنية.   فتيحة الشايب  -

 ة والية مراكش اسفي قسم الجماعات المحلية. وقد تغيب عن هذه المعاينة ممثل جه
 السيد توفيق بولجور عضو مجلس جماعة مراكش وعضو مجلس مقاطعة المنارة. وتميزت هذه المعاينة بمشاركة  
في مستهل هذه المعاينة وفي اطار البحث عن مواقف خاصة بحافالت النقل السياحي التحق باللجنة ممثلي جمعية   

موقف بالجهة  بزنقة بلقاضي حيث ، اقترحت اللجنة عليهم احداث     CTMة الواقعة أمام محطة  النقل السياحي بالنقط 

الجمعية عبر عن تحفظه على   أن موقف  الصغيرة ، غير  بمحاذاة سيارات األجرة  المحطة  لواجهة  المقابلة  اليمنى 
 رفهم بتراب الجماعة.  المقترح والمطالبة بتخصيص لجنة مختصة تقوم بمعاينة كافة المواقف المقترحة من ط

 ينة والمتمثل في زيارة المواقع التالية واقتراح ما يلي : بعد ذلك شرعت اللجنة في النظر في جدول أعمال المعا 

 مدارة االيخاء:  •
 اعادة تهيئة المدارة بمحور .  -
 لصدد. التعجيل بنصب العالمات التشويرية العمودية واألفقية وقف المقررات الحماعية المتخذة في هذا ا -
 المركب الحضري أمام البنك الشعبي:  •
مصالح الجماعية من جراء عرقلة المرور بالطريق المارة أمام المركب الحضري  على اثر الشكايات الواردة على ال -

بسبب تواجد محطة مكتراة لوقوف الدراجالت النارية العالدية من الجهتين. اقترحت اللجنة ضرورة التعجيل بتنفيذ  
 ذ في هذا الصدد القاضي بتنظيم المرور بالنقطة المذكورة بمنع الوقوف. القرارت المتخ

 ق المحاذية لمسجد حمزة بن عبد المطلب: الطر •
 التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ القرارات المتخذ في هذا الصدد القاضي بتنظيم المرور بالنقطة المذكورة.  -
 زرقطوني وعمر بن الخطاب.ملتقى شارع الداخلة بالطريق المؤدية الى ثانوية ال •
 اقتراح نصب اشارة ضوئية .  -
 اعادة تهيئة المدارة.  -
 شارع الداخلة على مستوى القنطرة )سابقا(  •
 نصب تذكير لإلشارة الضوئية عند الملتقى المذكور.  -
 تعميم الوقوف الطولي بجميع شوارع المقاطعة.  -
 وضع شريط أرضي متقطع يحدد حدود عملية الوقوف.  -
 كبير وعمالية الحارثي. امام المسجد ال •
 بيض واألحمر.  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األ -
 أبواب مراكش:  •
 وطريق اآلفاق.   16و  39إحداث إشارات ضوئية بملتقى منطقة  -

 وأنهت اللجنة أشغالها على الساعة الواحدة زواال. 
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 )مقاطعة المنارة(  محضر معاينة       
 (الثالثةالمعاينة )                      
في شأن    2016مايو    03الجماعي لمدينة مراكش المؤرخة في  بناء على الدعوة الموجهة من رئاسة المجلس  

اجراء معاينات ميدانية بالمقاطعات الخمس لتراب جماعة مراكش وذلك في اطار التحضير لنقطة مدرجة بجدول  
 والمتعلقة ب: للمجلس الجماعي   2016أعمال الدورة العادية لشهر ماي 

 والجوالن بتراب جماعة مراكش. وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير   •

يوم   والجوالن  السير  لجنة  نقط    2016مايو     13  الجمعة توجهت  شملت  لمعاينة  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

 .  المنارةمقترحة بتراب مقاطعة 

 وذلك بحضور السادة:

 المحلية.  عن قسم الجماعات :    احسان التادلي  -
 المنارة. والية امن مراكش منطقة :    عيسى بطاجي  -
 : عن والية أمن مراكش.   عبد الرحيم جالل  -
 : رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن بجماعة مراكش.   رشيد ضياء الدين  -
 : عن القسم التقني الجماعي.   فتيحة الشايب  -
 : مجلس مقاطعة المنارة.   المصطفى مخشان  -
 ة النظام المعلوماتي الجغرافي. مصلح :   ياسين بلعرج  -
 النخيل. مقاطعة مصلحة الشرطة االدارية  :    صالح حيدة  -

تعتبر طريق فاس منفذا رئيسيا للمرور في اتجاه وسط المدينة وذلك لوجود قنطرة تفصل شمال المدينة عن  
 جنوبها ، مما يفرض على كافة المركبات المرور عبرها الى مختلف االتجاهات. 

اينة وضعيتي المرور والوقوف مستهدفين  عضاء اللجنة الى عين المكان والى نقط أخرى لمعوقد انتقل أ
 النقط السوداء من جراء حوادث السير المميتة المتواجدة بالمقاطعة. 

 وبعد المعاينة وفتح باب المناقشة وإبداء الرأي حول كل نقطة تم التوقف عندها اقترحت اللجنة ما يلي: 

ألزقة الغير مزودة بإشارات ضوئية  مات اجبار الدوران نحو اليمين خروجا من جميع انصب عالمات قف وعال •
 بطريق اسفي. 

 رسم خط متصل خروجا من األزقة المذكورة.  •
 نصب عالمات منع مرور شاحنات الوزن الثقيل عند مدخلي اقامة دار السعادة بالعزوزية.  •
 الية:  باماكن الت    نصب عالمات منع مرور شاحنات الوزن الثقيل  •

 بمدخل حي الصفصاف.  6013ملتقى الطريق الوطنية رقم   ➢
 .CGIمادرة الطريق المحورية واقامة  ➢
 ملتقى طريق المدني في اتجاه اقامة ماريوس.  ➢

 نصب اشارة ضوئية بملتقى طريق المدني وطريق السويهلة )طريق سيدي الضو( .  •
 ين تاركة وشارع المقاومة. نصب اشارة ضوئية بملتقى طريق بين الجرادي والطريق الرابطة ب  •
 ئية بملتقى طريق بين الجرادي والطريق الى مؤسسة ماجوريل نصب اشارة ضو •

 
 

 وأنهت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية والنصف زواال                                                    
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 ز( )مقاطعتي مراكش المدينة وجلي محضر معاينة    

في شأن اجراء   2016مايو    03رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش المؤرخة في بناء على الدعوة الموجهة من  

معاينات ميدانية بالمقاطعات الخمس لتراب جماعة مراكش وذلك في اطار التحضير لنقطة مدرجة بجدول أعمال الدورة  
 للمجلس الجماعي والمتعلقة ب: 2016العادية لشهر ماي 

 يم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش. ع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظوض •
على الساعة العاشرة صباحا لمعاينة شملت في جزئها األول    2016مايو    10توجهت لجنة السير والجوالن يوم الثالثاء  

وداء بتراب مقاطعة  نقط مقترحة بتراب مقاطعة مراكش المدينة ، وفي جزئها الثاني تمت زيارة  مواقع تشكل نقط س 
 جليز. 

 بحضور السادة:وذلك  
 : عن قسم الجماعات المحلية.   مصطفى الدردابي -
 : عن والية أمن مراكش.   عبد الرحيم جالل  -
 : رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن بجماعة مراكش.   رشيد ضياء الدين  -
 : عن القسم التقني الجماعي.   فتيحة الشايب  -
 ة االدارية جامع الفنا. : الملحق   عبد الجليل باحو  -
 : مقاطعة المدينة:   العزيز المصتدي عبد  -
 : قسم الدراسات والتخطيط.   سفيان المتوكل  -
 : الملحقة االدارية باب دكالة.  صالح الضوء الحمري  -

 

 مقاطعة مراكش المدينة: 
 شملت المعاينة في جزئها األول بتراب مقاطعة مراكش المدينة النقط التالية: 

 للقباضة البلدية سابقا لزنقة الخلفية عرصة الحامض ا .1
 زنقة الكتبية )فحل الزفريتي(.  .2
 باب الفتوح.  .3
 ملتقى درب ضباشي وطريق الرحبة القديمة.  .4
 ساحة القنارية  وشارع األبناك. .5

 

 بعد توقف اللجنة بالنقط المذكورة ومناقشة وضعيا المرور والوقوف حسب كل حالة على حدة اتفقت على ما يلي: 
 فقد تم اقتراح ما يلي:  األزقة الواقعة خلف القباضة البلدية سابقا  صة الحامض خاصةبالنسبة لعر ✓

 نصب عالمة قف خروجا من الزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة جبل األخضر.  -
لدية في  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالزنقة المتواجدة خلف القباضة الب -

 اتجاه زنقة جبل األخضر الى حدود ملتقاها بالزنقة المؤدية الى زنقة العدالة. 
 نصب عالمة قف خروجا من الزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة العدالة. -
لدية في  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالزنقة المتواجدة خلف القباضة الب -

 اتجاه زنقة العدالة الى حدود ملتقاها بالزنقة المؤدية الى زنقة جبل الخضر. 
بالزنقة   - ملتقاها  حدود  الى  العدالة  زنقة  من  البلدية  القباضة  خلف  المتواجدة  بالزنقة  المرور  منع  عالمات  نصب 

 المؤدية الى زنقة جبل الخضر. 
 لي: فقد تم اقتراح ما ي: زنقة الكتبية )فحل الزفريتي( ✓

منع الوقوف بزنقة الكتبية من الجهتين من ملتقاها بشارع فاطمة الزهراء الى حدود الطريق المؤدية الى مدخل باب   -
 الفتوح. 

 اقتراح تخصيص زنقة الكتبية بفحل الزفريتي لمرور الراجلين .  -
 تحديد توقيت دخول عربات نقل البضائع الى الزنقة بما يناسب تخصيصها كممر للراجلين.  -
لغاء محطة الدراجات النارية والعادية عند مدخل زنقة الكتبية وكذا الغاء القرار الذي سبق اتخاذه في شأن  اح ااقتر -

 خلق موقف مؤقت لفائدة حافالت النقل السياحي المتواجدة بنفس النقطة. 
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حاليا كموقف  تغل  أمام الوضعية التي وصفها أعضاء اللجنة بالكارتية للبقعة األرضية المسماة "الشقوري "والتي تس -
بالبقعة   المحيطة  الجدران  ترميم  الى  المستغل  لحث  المعنية  الجهات  تدخل  تؤكد على ضرورة  اللجنة  فان   ، للسيارات 

 المذكورة أو اغالق الموقع طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال . 
بت  باب الفتوح ✓ موقف مؤقت لوقوف شاحنات    خصيص : بعد توقف اللجنة بعين المكان ، ومناقشة طلب تجار المنطقة 

تعتبر   الفتوح  باب  لكون ساحة  الذروة، ونظرا  أوقات  الساحة خالل  تعرفه  الذي  الضغط  أمام   ، البضائع  نقل  وعربات 
 ملتقى طرق رئيسي اتفقت اللجنة على ابقاء الوضع كما هو عليه وبدون تغيير. 

✓  : القديمة  الرحبة  ب  ملتقى درب ضباشي وطريق  اللجنة  توقف  المحالت  عين  بعد  المكان واستجواب عدد من أصحاب 
حول الحاجة الى تنظيم المرور بالمنطقة ، تم تأكيد المعنيين أنه ليس هنالك مشاكل تذكر من حيث نظام السير المعمول  
السياح   يزعج  مما  فائقة  بسرعة  و  متكررة  بصورة  النارية  الدراجات  بعض  المرور  عدا  ما  القديمة  الرحبة  بدرب  به 

 حالت، وعليه اقترح أعضاء اللجنة : الم وأرباب 
 نصب عالمات اضافية بجنبات درب الرحبة من الجهتين لمنع ركوب الدراجات .  -
األبناك ✓ وشارع  القنارية   المرور،     :ساحة  عرقلة  في  يتسبب  مما  السيارات  لوقوف  الزنقتين  جنبات  نظرا الستغالل 

مات منع الوقوف بكل من زنقة القنارية واألبناك من الجهتين  عال طالبت اللجنة بسرعة تنفيذ القرار المتخذ بإعادة نصب 
 الى حدود كل من درب ضباشي وبمحاذاة مقهى فرنسا. 

 

 مقاطعة جليز : 
شملت المعاينة في جزئها الثاني بعض النقط المرورية التابعة لتراب مقاطعة جليز ذات الطابع المعرقل للسير  

 ضيق الممر ويتعلق المر ب:  بسبب الوقوف العشوائي من الجهتين رغم 

 : تربط بين شارع الحسن الثاني وزنقة ابن القاضي . زنقة ابن سهل  •
بعد توقف اللجنة بعين المكان ، ونظرا لضيق زنقة ابن سهل واتخاذها كموقف مكترى لوقوف السيارات من الجهتين  

 مما يتسبب باختناقات مرورية خالل كافة األوقات اقترحت اللجنة ما يلي: 
 عالمة منع المرور بزنقة ابن سهل على مستوى شارع الحسن الثاني.   ب نص -
 نصب عالمة قف بزنقة ابن سهل على مستوى شارع الحسن الثاني.  -
 

 تربط بين شارع الحسن الثاني وزنقة ابن القاضي . زنقة الزبير بن العوام:  •
كموقف لوقوف السيارات والدراجات الزنقة  بعد توقف اللجنة بزنقة الزبير بن العوا م تبين لها سوء استغالل  

سيارات بشكل عرضي مما  ي اتجاه زنقة ابن القاضي لوقوف الالنارية حيث أن المكتري يستغل الجهة اليمنى للزنقة ف 
يعرقل السير ويعرض حياة الراجلين للخطر، كما يستغل الزنقة من الجهتين على مستوى مدخل الزنقة من جهة شارع  

دراجات النارية رغم تواجد عالمة قف دون ترك حيز أرضي للراجلين ، األمر الذي استنكرته  واقف للالحسن الثاني ك
 اللجنة وطالبت من المعني باألمر تصحيح وضعية وقوف السيارات والدراجات. 

ما  لكن أمام عدم استجابة المستغل لطلبات أعضاء اللجنة وتعريضه الراجلين للخطر المحدق،  اتفقت اللجنة على   
 يلي: 

بشكل طولي بالجهة اليمنى لزنقة الزبير بن العوام في اتجاه زنقة ابن القاضي مع افساح    ضرورة وقوف السيارات  -
 مجال فوق الرصيف لمرور الراجلين. 

  الغاء محطة وقوف الدراجات النارية من جهتي الزنقة.  -
 

 مرورا بزنقة درعة. مقاومة تربط الزنقة بين شارعي الشيخ الرابحي وشارع الزنقة الكابتن اريكي:   •
تعرفه   الذي  المروري  للضغط  ونظرا   ، الجهتين  من  السيارات  لوقوف  مكتراة  كمحطة  واستغاللها  الزنقة  أمام ضيق 

 كممر لكافة أنواع اآلليات ، وأمام الشكايات المتكررة للساكنة حول نفس الموضوع اتفقت اللجنة على ما يلي: 
الكا ✓ بزنقة  المرور  منع  عالمات  ارينصب  الشيخ  بتن  شارع  اتجاه  في  المقاومة  شارع  مستوى  على  كي 

 الرابحي مع نصب تذكير على مستوى زنقة درعة. 
 

 وأنهت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.                                     
 
 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

169 
 

            
 

 )مقاطعة النخيل(  محضر معاينة 

في شأن    2016مايو    03ئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش المؤرخة في  الموجهة من ر بناء على الدعوة  

اجراء معاينات ميدانية بالمقاطعات الخمس لتراب جماعة مراكش وذلك في اطار التحضير لنقطة مدرجة بجدول  
 للمجلس الجماعي والمتعلقة ب:  2016أعمال الدورة العادية لشهر ماي 

 م السير والجوالن بتراب جماعة مراكش. يتعلق بتنظي  وضع قرار تنظيمي جماعي  •
يوم   والجوالن  السير  لجنة  نقط    2016مايو    11  األربعاءتوجهت  شملت  لمعاينة  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

 .  النخيلمقترحة بتراب مقاطعة 
 وذلك بحضور السادة:

 عن قسم الجماعات المحلية. :    احسان التادلي  -
 محلية. قسم الجماعات ال: عن   مصطفى الدردابي -
 : عن الملحقة االدارية النخيل الشمالي.   محسن الحيري  -
 : والية أمن مراكش المنطقة الثانية   عبد الرحيم سراجي  -
 : عن والية أمن مراكش.   عبد الرحيم جالل  -
 : رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن بجماعة مراكش.   رشيد ضياء الدين  -
 قني الجماعي. : عن القسم الت  فتيحة الشايب  -
 : مصلحة تدبير مواقف السيارات والدراجات.    مد لواح مح -
 مصلحة تدبير مواقف السيارات والدراجات. :    خشال -
 النخيل. مقاطعة مصلحة الشرطة االدارية  :   صالح حيدة  -

يشكل   أصبح  الطريق  قارعة  السيما  العمومي  الملك  احتالل  موضوع  بأن  التذكير  تم  المعاينة  بداية  في 
اللجنة في معاينتها  ة عامة تعرقل جم ظاهر بمدينة مراكش ، وأن  لتنظيم السير والجوالن  المبذولة  المجهودات  يع 

الحالية ليس من مهامها تحرير الملك العام من االحتالل العشوائي ، لكن غايتها األساسية تتحدد في مهمة اقتراح  
 السير.  ين من آفة حوادث نظام مروري يستجيب لمعايير السالمة الطرقية وحماية الراجل

 استهدفت اللجنة في معاينتها ثالث مواقع أساسية: 
 طريق فاس.  -1
   1حي الزهور  -2

 

 طريق فاس.  •
 

الرئيسية  سباب  األعلى أن من بين    ة قرب محطة طوطال أكد أعضاء اللجن  بطريق فاسبعد توقف اللجنة  
السير  ل للمركبات من  بالطريق  وقوع حوادث  المتسرع  الخروج  الشهو  المتفرعة عن  الرئيسيةاألزقة  دون    وارع 

 ، وعليه فق تم اقتراح ما يلي: احترام حق األسبقية أو عالمات التشوير المنظمة للمرور بالمنطقة.

 نصب عالمات اجبار الدوران نحو اليمين خروجا من األزقة المطلة على طريق فاس.   •
 احداث ممرات للراجلين بجميع ملتقيات الطرق.  •
 د ايسيل الى غاية الجنان الكبير. بطريق فاس من قنطرة وا  مد خط متصل •

 : 1حي الزهور  •
 

ملتقاها   - من  المودن  بزنقة  واألحمر  البيض  باللونين  الطوار  صباغة  مع  الوقوف  منع  عالمات  نصب 
 بطريق فاس الى غاية ملتقاه بزنقة الوحدة. 

 اتجاه طريق فاس.  نصب عالمتي قف وإجبار الدوران نحو اليمين خروجا من زنقة المودن في  -
 الما قف بجميع األزقة المطلة على زنقة المودن. نصب ع -
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الفرابي   - لزنقة  اليمنى  بالجهة  باللونين األبيض واألحمر  الطوار  الوقوف وصباغة  نصب عالمات منع 
 من ملتقاها بشارع فاس في اتجاه زنقة المودن. 

 ازلة معرقالت المرور المتواجدة بزنقة الفرابي.  -
 . 1بتجزئة الزهور  النخيل المتواجد بقارعة الطريق ازالة  -
 نصب عالمات قف بجميع األزقة المطلة على شارع ابن تومرت.  -
 نصب عالمات قف بجميع األزقة المطلة على زنقة المدارس.  -
نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة المدارس   -

 بزنقة أنوال. ع ابن تومرت الى غاية ملتقاها  من ملتقاها بشار 
نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة أنوال من   -

 ملتقاها بطريق فاس الى غاية ملتقاها بزنقة البستان. 
 نصب عالمة قف بزنقة ابن الهيثم المطلة على زنقة البستان  -
 بزنقة أنوال المطلة على زنقة البستان نصب عالمة قف  -
صب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة البستان من  ن -

 ملتقاها بزنقة المدارس الى غاية زنقة ايسيل. 
ن  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بزنقة البستان من الجهتين م  -

 طريق المنصوبة به عالمة قف. ملتقاها بطريق فاس الى غاية ملتقى ال
نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليسرى لزنقة ايسيل من   -

 ملتقاها بطريق فاس الى غاية قنطرة بلحداد. 
   

 وأنهت اللجنة أشغالها على الساعة الواحدة زواال. 
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 ربيـة المملكـة المغ         
 وزارة الداخلية            

    والية جهة مراكش تانسيفت الحوز            
 جماعـة مراكـش             

    المديرية العامة للمصالح       
 فسم أعمال المجلس         

 مصلحـة شرطـة السير والجوالن  
 

 قرار تنظيمي جماعي عدد :.......... بتاريخ ...............  مشروع 
 السير والجوالن  بمدينة مراكش يتعلق بتنظيم 

 

 إن رئيس مجلس جماعة مراكش        

يوليـوز   07)الموافـق    1436رمضان    20الصادر فـي    1.15.85ر الشريـف رقم  ـاء على مقتضيات  الظهيـبن ▪

 منه. 100المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  113.14( بتنفيذ القانون رقم  2015

( بتنفيـذ القـانون 2010فبراير    11)  1431من صفر    26صادر في    1.10.07لشريف رقم  بناء على الظهير ا ▪

 المتعلق بمدونة السير على الطرق. 52.05رقم 

( المتعلق 1970يناير 31) 1389ذي القعــدة  23الصـادر في  1.69.89وبنــاء على الظهيـر الشريـــف رقـــم   ▪

 والجوالن.بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير 

( 1963نـونبر 12) 1383جمـادى الثانيــــــة  24الصـادر فـي   1.63.260وبنــاء على الظهيـر الشـريف رقـم   ▪

 المتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر الطرقات.

( في شأن شرطة السـير 1970أبريــل  16) 1390محرم  29الصادر في  2.69.198وبنــاء على المرسوم رقم  ▪

 والجوالن.

المتعلق بتحديد الشروط التي تنفذ بهـا  1980مايو  26الصادر بتاريخ  2.78.157المرسوم رقم   ـاء علىـوبن ▪

 .الرامية إلى استثباب األمن وضمان سالمة المرور والمحافظة على الصحة العموميـةتلقائيا التدابير 

 ق.المتعلق بإشارات الطر 1961مايو  18بتاريخ  61.291وبنــاء على القرار الوزيري رقم  ▪

 .2016مايو  17وبناء على محضر اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة المنعقدة بتاريخ  ▪

 )جلسة يوم( 2016 مايمداوالت المجلس الجماعي لمدينة مراكش في إطار دورته العادية لشهر ل وتبعا ▪

 ي:ـيلـ رر ماـيقـ

 مقتضيات عامة.  :الفصــل األول 
 ع األزقة المطلة على الشوارع الرئيسية. نصب عالمات قف بجمي -
 بجميع المدارات المحدثة بتراب جماعة مراكش.  " نصب عالمات "ليس لكم حق السبقية األسبقية للمحور -
كلم/س،  60وضع مخففات للسرعة حسب المعايير المعمول بها على مشارف ملتقيات الطرق ذات السرعة   -

 تعليمية واالستشفائية. وبمحاذاة ممرات الراجلين وأمام المؤسسات ال
ن جهة بجميع األزقة المنصوبة  م   نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر -

 بها عالمة منع المرور. 
 . جميع األزقة المطلة على الشوارع الرئيسية خروجا من نصب عالمات اجبار الدوران نحو اليمين  -
االجبا - وعالمة  المرور  منع  عالمتي  وصباغة  نصب  واألحمر ر  األبيض  باللونين  الشوارع    الطوار  بجميع 

 المجهزة بشريط مركزي فاصل لمنع المرور والوقوف في االتجاه المعاكس لحركة السير. 
 جماعة مراكش. بجميع شوارع   للسيارات وكافة المركبات  تعميم الوقوف الطولي  -
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 لحضرية لمراكش. تنظيم السير والجوالن بتراب الجماعة ا :الثاني  الفصــل 
 مقاطعة جليز: 

 :  سهل زنقة ابن  •
 نصب عالمة منع المرور بزنقة ابن سهل على مستوى شارع الحسن الثاني.  -
 زنقة الزبير بن العوام:   •
نصب عالمات منع الوقوف بالجهة اليمنى من زنقة الزبير بن العوام من ملتقاها بشارع الحسن الثاني   -

  الى حدود زنقة ابن القاضي. 

 كابتن اريكي:  زنقة ال •
المرور بزنقة الكابتن اريكي على مستوى شارع المقاومة في اتجاه شارع الشيخ  نصب عالمات منع  -

 الرابحي. 
 مستوى زنقة درعة.  بزنقة اريكي على  على   نصب تذكير لعالمة منع المرور  ✓

 شارع محمد الخامس:  •

جزء من شارع محمد  نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر ب -
 . د من زنقة أحمد أوقال الى حدود مدارة الحريةالخامس الممت

 نصب عالمتي منع الدوران نحو اليسار خروجا من زنقة االمام مالك في اتجاه شارع محمد الخامس.  -
 طريق الكزا:  •

كزا  بالجهة اليمنى لطريق ال  نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر -
 يناير.  11من ملتقاها بطريق بوطويل الى حدود شارع 

 امتداد شارع محمد السادس: •
بالجهة اليمنى من امتداد    نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر -

 شارع محمد السادس من ملتقاه بمدارة المسيرة الى حدود شارع المقاومة. 
من الجهة اليسرى بامتداد   اغة الطوار باللونين األبيض واألحمرعالمات منع الوقوف مع صب نصب   -

 شارع محمد السادس من ملتقاه بشارع المقاومة الى حدود زنقة درعة. 
 شارع الحسن الثاني:  •
منع الوقوف والتوقف من مدارة المسيرة الى حدود مدخل زنقة خالد بن الوليد من الجهتين ويستثنى من   -

 األماكن المحدثة لوقوف السيارات.  ملية منع الوقوف والتوقف ع

 :  زنقة الزاهية  •

 نصب عالمة منع المرور بزنقة الزاهية على مستوى ملتقاها بزنقة الهدهد.  -

 مقاطعة المنارة : 

 ملتقى شارع الداخلة بالطريق المؤدية الى ثانوية الزرقطوني وعمر بن الخطاب. •
 نصب اشارة ضوئية .  -
 تهيئة المدارة. اعادة   -
 على مستوى القنطرة )سابقا( شارع الداخلة  •
 المذكور.  الطرقي  نصب تذكير لإلشارة الضوئية عند الملتقى  -
 أبواب مراكش:  •
 وطريق اآلفاق.   16و  39إشارات ضوئية بملتقى منطقة  نصب  -

 نصب عالمات منع مرور شاحنات الوزن الثقيل: تنصب العالمات المذكورة بكل من:  •
 اقامة دار السعادة بالعزوزية. مدخلي  ➢
 مدخل حي الصفصاف. و 6013الطريق الوطنية رقم   ملتقى  ➢
 .CGI وإقامةرة الطريق المحورية  مدا ➢
 ملتقى طريق المدني في اتجاه اقامة ماريوس.  ➢
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 (: شارع األردن )المنارة •
بشارع الحسن  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار من الجهتين بشارع األردن من ملتقاه   -

 ني. الثاني الى غاية ملتقاه بشارع أس 
 وحدات.   8احداث موقف مؤقت لوقوف حافالت النقل السياحي بالجهة اليمنى لباب النعام في حدود  -
 نصب اشارة ضوئية على مستوى التقاطع الطرقي لشارع األردن وطريق أسني.  -
 وطريق الصويرة:   9الطريق المحورية الرابطة بين المحاميد  •

 طريق المؤدية الى فران التراب.اث اشارة ضوئية على مستوى الطريق المحورية ال احد  -

 . ALSAاحداث مدارة بمحور عند ملتقى الطريق المحورية وترام   -

 طريق الصويرة وشارع الحسن الثاني:  •

نصب عالمات منع الوقوف بالطريق المارة قرب مدرسة ابن تومرت من مخبزة األقصى الى حدود   -
 لنموذجي أزلي من الجهتين. حائط السوق ا

 ن الى مدارة تافياللت من الجهتين. منع الوقوف من مرجا  -
 الطريق المحورية الرباطة بين طريق الصويرة وطريق اسفي:  •
 اعادة تهيئة الطريق المحورية المذكورة وخلق مدارات بمحور بالملتقيات الخطيرة.  -
 أزلي حي يوسف بن تاشفين: •
مة منع المرور بالملتقى  المتعلقة بنصب عال 03/08/2015بتاريخ   34بالقرار رقم الغاء النقطة الواردة   ✓

 الطرقي المذكور بإزالتها واقتراح نصبها بالجهة األخرى بمحاذاة مدرسة أبي هريرة. 
 نقل عالمة قف الى الوجهة األخرى من زنقة ابن الشين.  ✓
 مدارة االيخاء:  •
 اعادة تهيئة المدارة بمحور .  -
 :  شارع المحمدية  •
 لمحاذية لسور المطار. نصب اشارة ضوئية بملتقى شارع المحمدية و الطريق ا -

 مقاطعة النخيل : 

 : 1حي الزهور  •
بيض واألحمر بزنقة المودن من ملتقاها  نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األ -

 بطريق فاس إلى غاية ملتقاه بزنقة الوحدة. 
 الدوران نحو اليمين خروجا من زنقة المودن في اتجاه طريق فاس. نصب عالمتي قف وإجبار  -
 نصب عالما قف بجميع األزقة المطلة على زنقة المودن.  -
نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة الفرابي   -

 من ملتقاها بشارع فاس في اتجاه زنقة المودن. 
 المتواجدة بزنقة الفرابي.  )المحدودبات(مرور ال لة معرقالت ااز -
بالجهة اليمنى من زنقة   لوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر نصب عالمات منع ا -

 الوحدة من ملتقاها بزنقة أنوال الى حدود زنقة المودن. 
 نصب عالمات قف بجميع األزقة المطلة على شارع ابن تومرت.  -
 ة المطلة على زنقة المدارس. نصب عالمات قف بجميع األزق -
وار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة المدارس  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الط -

 من ملتقاها بشارع ابن تومرت الى غاية ملتقاها بزنقة أنوال. 
ل من  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة أنوا -

 ملتقاها بطريق فاس الى غاية ملتقاها بزنقة البستان. 
 عالمة قف بزنقة ابن الهيثم المطلة على زنقة البستان نصب   -
 نصب عالمة قف بزنقة أنوال المطلة على زنقة البستان  -
نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة اليمنى لزنقة البستان   -

 بزنقة المدارس الى غاية زنقة ايسيل.   من ملتقاها
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صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بزنقة البستان من الجهتين من  نصب عالمات منع الوقوف و -
 ملتقاها بطريق فاس الى غاية ملتقى الطريق المنصوبة به عالمة قف. 

سرى لزنقة ايسيل  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالجهة الي -
 من ملتقاها بطريق فاس الى غاية قنطرة بلحداد. 

 مقاطعة مراكش المدينة : 
 عرصة الحامض األزقة الواقعة خلف القباضة البلدية سابقا :  ✓

 نصب عالمة قف خروجا من الزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة جبل األخضر.  -
وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر بالزنقة المتواجدة خلف  نصب عالمات منع الوقوف  -

 بلدية في اتجاه زنقة جبل األخضر الى حدود ملتقاها بالزنقة المؤدية الى زنقة العدالة. القباضة ال
 نصب عالمة قف خروجا من الزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة العدالة. -
بالزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة العدالة الزنقة   المرور  منع  ة نصب عالم -

 ؤدية الى زنقة جبل الخضر. الم
   زنقة الكتبية )فحل الزفريتي(: ✓

منع الوقوف بزنقة الكتبية من الجهتين من ملتقاها بشارع فاطمة الزهراء الى حدود الطريق   -
 المؤدية الى مدخل باب الفتوح. 

 راجلين . للمر كمبفحل الزفريتي زنقة الكتبية تخصيص  -
 مقاطعة سيدي يوسف بن علي : 

 مقبرة باب اغمات:   شارع الصور قرب -1

ازالة عالمات منع الوقوف المنصوية بالجهة اليمنى لشارع الصور في اتجاه باب اغمات مع   -

 صباغة الطوار باللون البرتقالي. 

 ارع الصور. على مستوى ش الغاء المحطة المكتراة المحاذية لسور باب غمات   -

الجهة اليمنى لشارع  نصب عالمات خاص بحافالت النقل الحضري ألزا بالموقف المتواجد ب -

 الصور بمحاذاة حائط مقبرة باب غمات. 

 مدارة سوق الربيع وشارع الكولف. -2
متر من   22بع على مسافة رمنع الوقوف بمحيط مدارة سوق الربيع باتجاهاتها األنصب عالمات  •

 مركزها. 
 متصل بشارع الكولف من شارع المدارس والصور الى حدود سوق بيع الدراجات.رسم خط  •
 زقة المطلة على شارع الكولف. الدوران نحور اليمين خروجا من األ اجبار •
 منع الوقوف من الجهتين خروجا من شارع الخشاب في اتجاه مدارة سوق الربيع.  •

 

 مدخل تجزئة رياض أكدال:    -3
 ي المدخل وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر. نصب عالمات منع الوقوف بجهت -

 

  احنات:نصب عالمات منع مرور الش  -4
 منع مرور الشاحنات دخوال الى شارع حمان الفطواكي عبر شارع الكولف. نصب عالمة  -
 منع مرور الشاحنات دخوال الى زنقة مبارك بن بوبكر عبر شارع الكولف. نصب عالمة  -

      التنفيذ: الثالث الفصــل 
يس  ية المحلية ووالي األمن رئ يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد الصادقة عليه إلى كل من السلطة اإلدار

 جماعة مراكش كل فيما يخصه. األمن الجهوي بمراكش ومصالح 

 مراكش في :            
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد بن بال 

ف المشاكل  فعال  العديد من  المقاطعات يخلق  الطرقي في مدينة مراكش وفي مجوعة من  التشوير  ان 

 للمواطنين، فمجموعة من األماكن تعرف حوادث السير. 

الى   من  بالرجوع  المقترحة  المقترحات  من  مجموعة  تجميع  "تم  أنه   على  ينص  أنه  نجد  التقرير 

ي ' ومن خالل الجدول يتضح أنه تم اقصاء مجموعة من  مختلف الفاعلين سواء المقاطعات أو المجتمع المدن 

األماكن التي تعرف مشكال كبيرا، وسأتحدث عن المنطقة التي أمثلها وهي " الحي العسكري"، ف "شارع  

التقرير   هذا  في  النظر  اعادة  أقترح  لذلك  مميتة،  سير  حوادث  في  يتسبب  خطيرا  مشكال  يعرف  المقاومة" 

    ي من المشاكل. ليشمل كل المناطق التي تعان

 عضو المجلس الجماعي  السيد حسن بباوي

وم  ث لجنة دائمة تق، لكننا نؤكد دائما على موضوع احدا ا على هذه النقطة في اطار اللجنةلقد وافقن

 الجوالن بالمدينة. بتتبع السير و

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود

، ففي المجالس السابقة يكون دائما هناك قرار تنظيمي  لنقطة أهمية قصوى من حيث التنظيمان لهذه ا

دينة  هي مى السير والجوالن بمدينة مراكش ودون أن يتم تنفيذه، فهذا المشروع سيكون جد مؤثر على مستو

الجوالن، فجمالية مراكش تأثرت  الزوار يعانون من مشاكل السير و  سياحية تستقبل زوارا بالماليين، هؤالء 

غزو   نتيجة  المسير سلبيا  المكتب  ومن  الرئاسة  من  ألتمس  لذلك  الملك،  احتالل  الى  باإلضافة    االسمنت 

 السلطة المحلية أن يكون هناك حزم لمحاربة هذا االحتالل. والمجلس و

ن مشكل القرارات التنظيمية يكمن في التنفيذ مما يجعل مدينة مراكش ال تعرف أي تغيير، فالزوار  ا

ا في  يحز  ما  وهو  دائما  المرتبطة  يشتكون  المعاناة  على  سيقف  طفيل"  "ابن  مستشفى  يزور  ومن  لنفس، 

ة لهذا المجال، فنحن بالسير و الجوالن ، فهناك جدية في هذا المجلس نتمنى أن تنفذ على أرض الواقع بالنسب

   مع التنظيم ومع اصدار مثل هذه القرارات على أن تخرج الى حيز الوجود حتى توفر الراحة للزوار. 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   ونس بن سليمانالسيد ي

نشكركم على مالحظاتكم وسنتدارس امكانية احداث هذه اللجنة الدائمة على أساس أنه حينما ستنجز  

القرار   هذا  بتحيين  سنقوم  فيه  الدراسة  ندخل  أن  ويمكن  األعضاء  التنظيمي  السيدات  و  السادة  مالحظات 

   تي يرون أنها ضرورية .المحترمين وال

 على التصويت. نظيمي موضوع النقطة قاش، فاني أعرض القرار التبعد استنفاذ الن
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 قرار تنظيمي جماعي عدد :.......... بتاريخ ............... 

 يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش
 

 إن رئيس مجلس جماعة مراكش        

 07)الموافــق  1436رمضــان  20الصــادر فـــي  1.15.85ر الشريـــف رقــم ـاء علــى مقتضــيات  الظهيـــبنــ ▪

 منه. 100المتعلق بالجماعات وخاصة المادة  113.14( بتنفيذ القانون رقم  2015يوليوز 

( بتنفيــذ 2010فبرايــر  11) 1431مــن صــفر  26صــادر فــي  1.10.07بنــاء علــى الظهيــر الشــريف رقــم  ▪

 المتعلق بمدونة السير على الطرق. 52.05القانون رقم 

( 1970ينـاير  31)  1389ذي القعـــدة    23الصــادر فـي    1.69.89وبنــاء علـى الظهيــر الشريــــف رقــــم   ▪

 المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والجوالن.

( 1963نـونبر 12) 1383ـة جمـادى الثانيـ 24الصـادر فـي  1.63.260الشـريف رقـم  على الظهيـر  وبنــاء ▪

 المتعلق بالنقل بواسطة العربات عبر الطرقات.

( فـي شـأن شـرطة 1970أبريــل  16) 1390محـرم  29الصـادر فـي   2.69.198وبنــاء على المرسوم رقـم   ▪

 السير والجوالن.

المتعلق بتحديد الشـروط التـي تنفـذ  1980مايو  26يخ الصادر بتار 2.78.157ـاء على المرسوم رقم  ـوبن ▪

 .ن سالمة المرور والمحافظة على الصحة العموميةبها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثباب األمن وضما

 ت الطرق.المتعلق بإشارا 1961مايو  18بتاريخ  61.291وبنــاء على القرار الوزيري رقم  ▪

 وسياسـة المدينـة والتنميـة المسـتدامة والسـير والجـوالن  كلفة بـالتعميراللجنة الدائمة الموتبعا لتقرير   ▪

 .2016مايو  17المنعقدة بتاريخ 

 )جلسـة  2016  مـايمداوالت المجلس الجماعي لمدينة مـراكش فـي إطـار دورتـه العاديـة لشـهر  ل  وتبعا ▪

 (19/05/2016بتاريخ 

 يقــرر ما يلــي:
 

 مقتضيات عامة.  :الفصــل األول 
 قف بجميع األزقة المطلة على الشوارع الرئيسية. نصب عالمات  -
للمحور - األسبقية  السبقية  حق  لكم  "ليس  عالمات  جماعة    " نصب  بتراب  المحدثة  المدارات  بجميع 

 مراكش. 
السرعة   - ذات  الطرق  ملتقيات  مشارف  على  بها  المعمول  المعايير  حسب  للسرعة  مخففات  وضع 

 سسات التعليمية واالستشفائية. كلم/س، وبمحاذاة ممرات الراجلين وأمام المؤ60
باللونين األبيض واألحمر  - الوقوف مع صباغة الطوار  ن جهة بجميع األزقة  م  نصب عالمات منع 

 المنصوبة بها عالمة منع المرور. 
 . جميع األزقة المطلة على الشوارع الرئيسية خروجا من نصب عالمات اجبار الدوران نحو اليمين  -
وعالمة  - المرور  منع  عالمتي  وصباغة    نصب  واألحمر االجبار  األبيض  باللونين  بجميع    الطوار 

 لمرور والوقوف في االتجاه المعاكس لحركة السير. الشوارع المجهزة بشريط مركزي فاصل لمنع ا
 جماعة مراكش. بجميع شوارع   للسيارات وكافة المركبات  تعميم الوقوف الطولي  -
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 اعة مراكش. تنظيم السير والجوالن بتراب جم :الثاني  الفصــل 
 

 ز:ــــة جليــمقاطع
 

 :  زنقة ابن سهل  •
 مستوى شارع الحسن الثاني. نصب عالمة منع المرور بزنقة ابن سهل على  -

 

 زنقة الزبير بن العوام:   •
الحسن   - بشارع  ملتقاها  من  العوام  بن  الزبير  زنقة  من  اليمنى  بالجهة  الوقوف  منع  عالمات  نصب 

  الثاني الى حدود زنقة ابن القاضي. 
 

 نقة الكابتن اريكي:  ز •
المقاومة في اتجاه شارع الشيخ  نصب عالمات منع المرور بزنقة الكابتن اريكي على مستوى شارع   -

 الرابحي. 
 مستوى زنقة درعة.  بزنقة اريكي على  على   نصب تذكير لعالمة منع المرور  ✓
 

 شارع محمد الخامس:  •

باللونين األبيض وا - ألحمر بجزء من شارع محمد  نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار 
 . الحريةالخامس الممتد من زنقة أحمد أوقال الى حدود مدارة 

محمد   - شارع  اتجاه  في  مالك  االمام  زنقة  من  خروجا  اليسار  نحو  الدوران  منع  عالمتي  نصب 
 الخامس. 

 
 طريق الكزا:  •

واألحمر  - األبيض  باللونين  الطوار  مع صباغة  الوقوف  منع  عالمات  اليمنى    نصب  لطريق  بالجهة 
 يناير.   11الكزا من ملتقاها بطريق بوطويل الى حدود شارع 

 
 امتداد شارع محمد السادس: •
بالجهة اليمنى من امتداد    نصب عالمات منع الوقوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر -

 شارع محمد السادس من ملتقاه بمدارة المسيرة الى حدود شارع المقاومة. 
من الجهة اليسرى بامتداد   قوف مع صباغة الطوار باللونين األبيض واألحمرعالمات منع الو  نصب  -

 شارع محمد السادس من ملتقاه بشارع المقاومة الى حدود زنقة درعة. 
 

 شارع الحسن الثاني:  •
منع الوقوف والتوقف من مدارة المسيرة الى حدود مدخل زنقة خالد بن الوليد من الجهتين ويستثنى   -

 وف والتوقف األماكن المحدثة لوقوف السيارات. عملية منع الوق  من

 

 :  زنقة الزاهية  •

 نصب عالمة منع المرور بزنقة الزاهية على مستوى ملتقاها بزنقة الهدهد.  -
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 ارة :ـــــة املنــمقاطع
 

 ملتقى شارع الداخلة بالطريق المؤدية الى ثانوية الزرقطوني وعمر بن الخطاب. •
 اشارة ضوئية . نصب  -
 ة المدارة. اعادة تهيئ -
 

 شارع الداخلة على مستوى القنطرة )سابقا(  •
 المذكور.  الطرقي  نصب تذكير لإلشارة الضوئية عند الملتقى  -
 

 أبواب مراكش:  •
 وطريق اآلفاق.   16و  39إشارات ضوئية بملتقى منطقة  نصب  -

 المذكورة بكل من: نصب عالمات منع مرور شاحنات الوزن الثقيل: تنصب العالمات  •
 ر السعادة بالعزوزية. مدخلي اقامة دا ➢
 مدخل حي الصفصاف. و 6013ملتقى الطريق الوطنية رقم   ➢
 .CGI وإقامةرة الطريق المحورية  مدا ➢
 ملتقى طريق المدني في اتجاه اقامة ماريوس.  ➢

 
 

 (: شارع األردن )المنارة •
الجهتين   - من  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  بشارع  نصب  ملتقاه  من  األردن  بشارع 

 ي الى غاية ملتقاه بشارع أسني. الحسن الثان
حدود   - في  النعام  لباب  اليمنى  بالجهة  السياحي  النقل  حافالت  لوقوف  مؤقت  موقف    8احداث 

 وحدات. 
 نصب اشارة ضوئية على مستوى التقاطع الطرقي لشارع األردن وطريق أسني.  -

 

 وطريق الصويرة:   9المحاميد الطريق المحورية الرابطة بين  •

 لى مستوى الطريق المحورية الطريق المؤدية الى فران التراب.احداث اشارة ضوئية ع -

 . ALSAاحداث مدارة بمحور عند ملتقى الطريق المحورية وترام   -
 

 طريق الصويرة وشارع الحسن الثاني:  •

مخبزة األقصى الى  نصب عالمات منع الوقوف بالطريق المارة قرب مدرسة ابن تومرت من   -
 الجهتين.  حدود حائط السوق النموذجي أزلي من 

 منع الوقوف من مرجان الى مدارة تافياللت من الجهتين.  -
 

 الطريق المحورية الرباطة بين طريق الصويرة وطريق اسفي:  •
 اعادة تهيئة الطريق المحورية المذكورة وخلق مدارات بمحور بالملتقيات الخطيرة.  -

 

 تاشفين:أزلي حي يوسف بن  •
المتعلقة بنصب عالمة منع    03/08/2015خ  بتاري  34الغاء النقطة الواردة بالقرار رقم   ✓

بمحاذاة  األخرى  بالجهة  نصبها  واقتراح  بإزالتها  المذكور  الطرقي  بالملتقى  المرور 
 مدرسة أبي هريرة. 

 نقل عالمة قف الى الوجهة األخرى من زنقة ابن الشين.  ✓
 

 مدارة االيخاء:  •
 تهيئة المدارة بمحور . اعادة   -

 

 شارع المحمدية :  •
 بملتقى شارع المحمدية و الطريق المحاذية لسور المطار.  نصب اشارة ضوئية  -
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 ل :ــــة النخيــــمقاطع
 

 : 1حي الزهور  •
األ  - باللونين  الطوار  صباغة  مع  الوقوف  منع  عالمات  من  نصب  المودن  بزنقة  واألحمر  بيض 

 ملتقاه بزنقة الوحدة. ملتقاها بطريق فاس إلى غاية 
 
 ين خروجا من زنقة المودن في اتجاه طريق فاس. نصب عالمتي قف وإجبار الدوران نحو اليم  -
 نصب عالما قف بجميع األزقة المطلة على زنقة المودن.  -
لزنقة   - اليمنى  بالجهة  واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  نصب 

 فاس في اتجاه زنقة المودن.  الفرابي من ملتقاها بشارع 
 المتواجدة بزنقة الفرابي.  )المحدودبات(المرور   ازلة معرقالت  -
بالجهة اليمنى من زنقة    نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األبيض واألحمر -

 الوحدة من ملتقاها بزنقة أنوال الى حدود زنقة المودن. 
 نصب عالمات قف بجميع األزقة المطلة على شارع ابن تومرت.  -
 المدارس.  نصب عالمات قف بجميع األزقة المطلة على زنقة  -
ل - اليمنى  بالجهة  واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  زنقة  نصب 

 المدارس من ملتقاها بشارع ابن تومرت الى غاية ملتقاها بزنقة أنوال. 
لزنقة   - اليمنى  بالجهة  واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  نصب 

 ق فاس الى غاية ملتقاها بزنقة البستان. أنوال من ملتقاها بطري
 لبستان نصب عالمة قف بزنقة ابن الهيثم المطلة على زنقة ا -
 نصب عالمة قف بزنقة أنوال المطلة على زنقة البستان  -
لزنقة   - اليمنى  بالجهة  واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  نصب 

 ى غاية زنقة ايسيل. البستان من ملتقاها بزنقة المدارس ال
بزنقة   - واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  وصباغة  الوقوف  منع  عالمات  من  نصب  البستان 

 الجهتين من ملتقاها بطريق فاس الى غاية ملتقى الطريق المنصوبة به عالمة قف. 
لزنقة   - اليسرى  بالجهة  واألحمر  األبيض  باللونين  الطوار  الوقوف وصباغة  منع  نصب عالمات 

 . ن ملتقاها بطريق فاس الى غاية قنطرة بلحداد.ايسيل م 
 

 مقاطعة مراكش املدينة :
 

 الحامض األزقة الواقعة خلف القباضة البلدية سابقا : عرصة  ✓
جبل   - زنقة  اتجاه  في  البلدية  القباضة  خلف  المتواجدة  الزنقة  من  خروجا  قف  عالمة  نصب 

 األخضر. 
بيض واألحمر بالزنقة المتواجدة خلف  نصب عالمات منع الوقوف وصباغة الطوار باللونين األ -

 األخضر الى حدود ملتقاها بالزنقة المؤدية الى زنقة العدالة. القباضة البلدية في اتجاه زنقة جبل 
 نصب عالمة قف خروجا من الزنقة المتواجدة خلف القباضة البلدية في اتجاه زنقة العدالة. -
باضة البلدية في اتجاه زنقة العدالة الزنقة  بالزنقة المتواجدة خلف الق   المرور  منع    ة نصب عالم -

 المؤدية الى زنقة جبل الخضر. 
 
   زنقة الكتبية )فحل الزفريتي(: ✓
الطريق   - الى حدود  الزهراء  فاطمة  بشارع  ملتقاها  الجهتين من  الكتبية من  بزنقة  الوقوف  منع 

 المؤدية الى مدخل باب الفتوح. 
 لين . راجللمر كمزنقة الكتبية بفحل الزفريتي تخصيص  -
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثانية والخمسون   النقطة

افقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة املعاش وسيدي ميمون.                  الدراسة واملو

 نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش()                                                            

 

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

السير  المستدامة و  المدينة والتنميةة  الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياس

 ته اللجنة بخصوص هذه النقطة. والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعد

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجوالن  السيد أحمد محفوظ 
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   52ة رقم : النقط                                     المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسيـر والجوالن  

 الثانية  الجلسة  
 

اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  بناء    تحضير 
لتعمير وسياسة  با  اللجنة المكلفةواصلت    ،  2016ماي  المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر  المتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  صباحا   2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
رئيس اللجنة وذلك احمد محفوظ  حمد الخامس برئاسة السيدبقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع م

 كاالتي :   2016اعمال الدورة العادية لشهر ماي لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في جدول 

 العتيقة. .وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالهندسة املعمارية باملدينة49

و 50 للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  التنقالت  .املوافقة  مخطط  تحيين  مع  مراكش  مدينة  داخل  الجوالن 

 الحضرية للمدينة.   

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                              

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش.51

وسيدي  الدراسة  .52 املعاش  بعرصة  املتواجدة  االجرة  سيارات  وقوف  محطات  تحويل  على  افقة  واملو

 سيد الوالي عامل عمالة مراكش( )نقطة واردة من ال                         ميمون.

 .الدراسة واملوافقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات والدراجات ب: 53

بال  )طوالة  العافية  الى جنان  املؤدية  السابق  الطريق  للمقر  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  رج(/ قرب 

 قطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( )نلبنك املغرب من الواجهة الخلفية                         

من  54 أكثر  حمولتها  تتجاوز  التي  املركبات  دخول  بمنع  يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  لتراب    3.5.وضع  طن 

 طعة مراكش املدينة. مقا 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 سن بباوي. موالي احفيظ قضاوي عباسي، ح ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن

 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . المغراوي، حفيظة امجدارعبد الهادي بن عال، عبد الهادي تلماضي، عادل المتصدق، موالي عبد الحفيظ 
 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 
 مصلحة شرطة السير والجوالن رئيس  : رشيد ضياء الدين 

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 المهندس المعماري رئيس قسم التعمير واعداد التراب  :  الشراط عادل  
 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 يئة المرور ( عن والية امن مراكش ) ه :  عبد الرحيم جالل

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  احسان التادلي 
 ق بالوالية ممثل عن قسم الشؤون االقتصادية والتنسي :  محمد البازي

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ  مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  اوبعد  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  شاكرا  رحب  لحاضرين 

، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت اللجنة في النقطة المتعلقة بالتسميات خالل الجلسة السابقة،  اياهم على تلبية الدعوة

 متفقا مع السادة االعضاء على تدارسها على النحو االتي:  

افقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة املع52  اش وسيدي ميمون  .الدراسة واملو

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان ذكر ان الموضوع المطروح للدراسة مقترح من طرف السيد الوالي   

اللجنة، بالوالية ألشغال  المختصة  المصلحة  وبحكم حضور  مراكش،  عمالة  السيد    عامل  اللجنة   اعطى  رئيس 

 الكلمة لممثل قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق بوالية مراكش لتقديم التوضيحات. 

وفي هذا االطار، اوضح ممثل الوالية بان الغاية من تحويل محطات وقوف سيارات االجرة من عرصة المعاش  

والجوالن  السير  عملية  تخفيف  هو  البقر  صهريج  محطة  الى  ميمون  الضغط بالمنطقتين    وسيدي  وتخفيف 

العالمية وال سيما السياحية منها اال ان هذا  القيام به كبريات المدن  المروري عليهما وهو اجراء دأبت على 

التالميذ   مع  معنوي  بعقد  مرتبطة  النها  الحاضر  الوقت  في  الزا  العمومي  النقل  حافلة  به  تلتزم  لم  االقتراح 

ة وبداية االمتحانات وانها من الممكن ا تنتقل قريبا الى محطة  لسنة الدراسي والطلبة وال سيما واننا في نهاية ا

 صهريج البقر.  

 بعد ذلك فتح باب النقاش حيث تم تسجيل  استفسارات ومالحظات ومقترحات انصبت على مايلي:  

الصنف   ✓ االجرة  ان سيارة  اعتبارا  الجديدة  المحطة  الو  والتحويل  بالترحيل  المعني  االول   االستفسار حول 

 من نوعين : نوع يتنقل بين احياء المدينة ونوع اخر يربط المدينة بالنواحي .   تتكون

 ترتيب تكاليف مادية واتعاب على المواطن  من جراء التنقل الى المحطة الجديدة صهريج البقر.   ✓

المحطة    ✓ بموقع  اسفي  مراكش  لجهة  جديد  مقر  احداث  مشروع  اشكال  وفك  التوضيحات  تقديم  ضرورة 

 ل اليها . لمقرر التنقي ا

المطالبة بالتدخل لدى الجهة قصد البحث عن مكان اخر إلقامة مقرها الرئيسي ال سيما وان هذا هو البديل   ✓

 الوحيد لمحطتي عرصة المعاش وسيدي ميمون. 

النقل    ✓ تقديم التوضيحات بخصوص وجود قرار جماعي مؤقت بدأت اجرأته  بخصوص اسطول  ضرورة 

 كة الزا العمومي التابع لشر

 ة البحث عن بديل لمحطة صهريج البقر في حالة تم تخصيصها كمقر رئيسي لجهة مراكش اسفي. ضرور ✓
 

البيئي   بعدها  في  العملية  هذه  ألهمية  وبالنظر  التحويل،  عملية  بخصوص  االستفسارات  طرح  وبعد 

اماكن بعض   ادة النظر فيوالجمالي والتأثيث الحضري، واعتبارا لمكانة مدينة مراكش العالمية والتي تتطلب اع

المدينة وما يخلفه ذلك  البين حضري بحكم تموقعها االستراتيجي في وسط  النقل الحضري و  محطات وسائل 

المصاحبة  وبعض   الهامشية  المهن  وتزايد  السير من جهة   لسيولة حركية  تترتب عليها عرقلة  فوضى  من 

قرا موافقتها على  اللجنة  ابدت  فقد  المشينة،  المتواجدة  تحويل محطر   السلوكيات  االجرة  سيارات  وقوف  ات 

ميمون  وسيدي  المعاش  المزدوج،    بعرصة  النقل   ( بالمدينة  الحضري  النقل  ثالوث  العملية  تشمل  ان  شريطة 

   النقل العمومي الزا، سيارات االجرة ( 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة                      

  أحمد محفوظ             
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

 تجدر االشارة الى أنه تم تحويل هذه المحطات بناء على طلب السيد الوالي. 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. بعد تمكينكم من مشروع القرار، ف

 المجلس الجماعي عضو   السيد عبد الهادي تلماضي

أن أشرنا  سيارات األجرة من داخل المدينة الى خارجها يطرح اشكال سبق    محطات  طار تحويل في ا

 منها مقرا للجهة .   التي سيشيد فيها أو بالقرباليه في أشغال اللجنة ويتعلق بمحطة الصهريج و

 هو ما هو االجراء الذي ستقوم به الجماعة بالنسبة لهذا التحويل؟  والسؤال

 يس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجوالن رئ السيد أحمد محفوظ 

يتعلق فيما  اللجنة  أعضاء  قبل  من  اشارات  هناك  كانت  صادقت    فعال  والجهة  المالحظات،  بهذه 

النقطةاو هذه  أورد  قد  يكن  لم  بالنسبة  لمجلس  اقترحوا  اللجنة  فأعضاء  المزدوج  ،  النقل  يشمل  أن  للتحويل 

من المكان فان النقل المزدوج و النقل    صنف سيارات األجرة، و اذا كان مقر الجهة قريبالنقل العمومي  و

"،  22العمومي سيقرب سكان الجهة من عين المكان، خصوصا و أن المدينة اآلن مقبلة على تنظيم "كوب  

وطنيا بعد مدينة    تبة الثانية من مراعاة الجانب المتعلق بالتلوث ألن مدينة مراكش مصنفة في المر   لذلك البد

 . من خطورة االمر    ، وهذه االجراءات كلها هي من أجل التخفيفالدار البيضاء في هذا المجال

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

سنأخذ وبالتالي  القطاعات،  جميع  مع  تشاركية  هي  فعالقاتنا  كمكتب  لنا  ممثلي    بالنسبة  جميع  رأي 

، مزدوج على أساس تحسين ظروف عملهمالقطاعات بالنسبة لسيارات األجرة الكبيرة والصغيرة وكذا النقل ال

فاظ على مدينة مراكش  تنا هي الحوهذا سيتم بناء على لقاءات وحوار ستنتج عنه شراكة ان شاء هللا فغاي

 ة المرور. وجماليتها وكذا سالم 

   فاني أعرضها على التصويت.  ،هذه النقطة بعد استنفاذ النقاش حول 
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الثالثة والخمسون   النقطة

افقة على حذف بعض محطات   وقوف السيارات والدراجات ب: الدراسة واملو

o (الرجالطريق املؤدية اىل جنان العافية )طوالة ب 
o ار الباشا )الستينية(قرب د 
o احملطات اجملاورة للمقر السابق لبنك املغرب من الواجهة اخللفية 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                  

 

 الجلسة(  )رئيسرئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

وسياس بالتعمير  المكلفة  اللجنة  رئيس  محفوظ  أحمد  للسيد  المستدامة  ة  الكلمة  والتنمية  المدينة  

 السير والجوالن لتالوة نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. و

 الجوالن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير و السيد أحمد محفوظ 
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                              53النقطة رقم:                                    المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنــة المكلفـة عن اجتماع تقريـــر 
 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسيـر والجوالن  

 الثانية  الجلسة  
 

المقتض على  اطار بناء  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  النقـط     استكمال  يات    تحضير 
بالتعمير وسياسة    اللجنة المكلفةواصلت    ،  2016ماي  المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر  المتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  العاشرة  2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  الساعة  صباحا   على  والنصف 
رئيس اللجنة وذلك احمد محفوظ  بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي :   2016لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي 

 العتيقة. باملدينةبالهندسة املعمارية  .وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق 49

التنقالت  50 مخطط  تحيين  مع  مراكش  مدينة  داخل  والجوالن  للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  .املوافقة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  الحضرية للمدينة.                                   

 بتراب جماعة مراكش. نظيم السير والجوالن.وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بت51

املعاش وسيدي ميمون.  52 .الدراسة واملوافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                       

افقة على حذف بعض محطات وقوف 53  السيارات والدراجات ب:.الدراسة واملو

املؤ  للمقر  الطريق  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  قرب  بالرج(/  )طوالة  العافية  جنان  الى  دية 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                 السابق لبنك املغرب من الواجهة الخلفية

بمنع  54 يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  أكث.وضع  حمولتها  تتجاوز  التي  املركبات  من  دخول  لتراب    3.5ر  طن 

 مقاطعة مراكش املدينة. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 موالي احفيظ قضاوي عباسي، حسن بباوي.  ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . الحفيظ المغراوي، حفيظة امجدار عبد الهادي تلماضي، عادل المتصدق، موالي عبدعبد الهادي بن عال،  

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 

 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 
 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 

 اجتماعات اللجن رئيس مصلحة تنظيم   :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 المهندس المعماري رئيس قسم التعمير واعداد التراب  :  الشراط   عادل
 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 عن والية امن مراكش ) هيئة المرور (  :  عبد الرحيم جالل

 يةعن قسم الجماعات المحلية بالوال :  احسان التادلي 
 يق بالوالية ممثل عن قسم الشؤون االقتصادية والتنس  :  محمد البازي

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ  مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  شاكرا  وبعد  الحاضرين  االعضاء  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب 

ة السابقة،  ، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت اللجنة في النقطة المتعلقة بالتسميات خالل الجلساياهم على تلبية الدعوة

 متفقا مع السادة االعضاء على تدارسها على النحو االتي:  

  

افقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات والدراجات ب :53  .الدراسة واملو

o  ( الطريق المؤدية الى جنان العافية ) طوالة بالرج 

o  ) قرب دار الباشا ) الستينية 

o لواجهة الخلفية المحطات المجاورة للمقر السابق لبنك المغرب من ا 

 

حذف     مقترح  االعضاء  السادة  ثمن  الموضوع  معطيات  على  االطالع  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 

المحطات المشار اليها في محله والسيما انها تشكل نقط سوداء داخل المدينة العتيقة وان هذا االقتراح قد اتى  

 التاليـــة :  المالحظات والتساؤالت  في توقيت جد مهم مسجلين في هذا الصدد 

 طات المجاورة للمقر السابق لبنك المغرب من الجهة الخلفية ملغية وغير مستغلة حاليا. المح -

التي   - الفوضى  في   يتسبب  الجماعي  الملك  احتالل  مصلحة  طرف  من  المرخصة  المساحات  تحديد  عدم 

 تعرفها محطات وقوف السيارات والدراجات. 

بم - اليها  يعهد  مختلطة  لجنة  تكوين  استغالل  ضرورة  طرق  والدراجات  تابعة  السيارات  وقوف  محطات 

 ومدى احترام المساحات المرخص لهم بها . 

 ضرورة اعادة هيكلة مصلحة احتالل الملك العمومي وكذا في طريقة عملها .   -

محطتين   حذف  قرار  على  موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  الموضوع،  ألهمية  ونظرا  لذلك،  وقوف  لوتبعا 

على   الستينية ( وكذا قرب دار الباشا )  الى جنان العافية ) طوالة بالرج (الطريق المؤدية ت بالسيارات والدراجا

ان   الخلفية اساس  الواجهة  من  المغرب  لبنك  السابق  للمقر  المجاورة  رفع    المحطات  مع  سابقا  الغاؤها  تم  قد 

ب  المجلس  لرئاسة  ممتوصية  الوطني،  االمن  المحلية،  السلطة  من  مكونة  لجنة  مجالس  تشكيل  عن  ثلين 

وقوف السيارات    اطعات وممثلين عن المجلس الجماعي لمتابعة ملف السير والجوالن والمحطات بشقيهاالمق

 .  والدراجات

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 رئيس اللجنة          

 احمد محفوظ 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

مع  ففي   أن اتصال  تبين  الوالي  يتعلق   هالسيد  المحطات  ب  فيما  الى  إلغاء  المؤدية  بالطريق  المتواجدة 

و الباشا"  "دار  و  العافية"  للبنك"جنان  المجاورة  فقد  المحطات  لهذه    رئيس  استجاب ،  الجماعي  المجلس 

 . بالفعلالطلبات وتم الحذف  

النقطة   فموضوع  اطار  وبالتالي  في  التدبيريدخل  والشرطة االختصاص  المجلس    االدارية  ي  لرئيس 

 ال يحتاج الى موافقة المجلس. و   المجال المعروض  في الجماعي
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الرابعة والخمسون   النقطة

طن لتراب مقاطعة   3.5تتجاوز حمولتها أكثر من  تي  وضع قرار تنظيمي جماعي يقض ي بمنع دخول املركبات ال  

 مراكش املدينة.

 

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

السير  المستدامة و  المدينة والتنميةة  الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياس

 ذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. التقرير الوالجوالن لتالوة نص 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة  والتنمية المستدامة والسير والجوالن  السيد أحمد محفوظ 
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   54ة رقم : النقط                                     المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 كلفـة اللجنــة المعن اجتماع تقريـــر 
 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسيـر والجوالن  

 الثانية  الجلسة  
 

اطار  وفي  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  النقـط     استكمال  بناء    تحضير 
بالتعمير وسياسة    فةاللجنة المكلواصلت    ،  2016ماي  المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهـر  المتبقية  

ثاني   والجوالن  والسير  يومياجتماعالمدينة  صباحا   2016/ 05/ 17الثالثاء    ها  والنصف  العاشرة  الساعة  على 
رئيس اللجنة وذلك حمد محفوظ ا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 كاالتي :   2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي لدراسة نقط مدرجة في جدول اعمالها والمرقمة في 

 العتيقة. .وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بالهندسة املعمارية باملدينة49

مراكش  50 مدينة  داخل  والجوالن  للسير  شاملة  دراسة  اعداد  على  التنقالت  .املوافقة  مخطط  تحيين  مع 

 الحضرية للمدينة.   

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             

 .وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم السير والجوالن بتراب جماعة مراكش.51

املعاش وسيدي ميمون.  52 .الدراسة واملوافقة على تحويل محطات وقوف سيارات االجرة املتواجدة بعرصة 

 من السيد الوالي عامل عمالة مراكش( )نقطة واردة                       

 .الدراسة واملوافقة على حذف بعض محطات وقوف السيارات والدراجات ب: 53

العافية الى جنان  املؤدية  السابق    الطريق  للمقر  املجاورة  املحطات  )الستينية(/  الباشا  دار  بالرج(/ قرب  )طوالة 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(    لبنك املغرب من الواجهة الخلفية                      

من  .54 أكثر  حمولتها  تتجاوز  التي  املركبات  دخول  بمنع  يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  لتراب  ط  3.5وضع  ن 

 مقاطعة مراكش املدينة. 
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 

 اسي، حسن بباوي. موالي احفيظ قضاوي عب ، محمد بنلعروسي،سليمان  يونس بن
 

 شارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس السـادة:  ▪

 . الحفيظ المغراوي، حفيظة امجدارعبد الهادي بن عال، عبد الهادي تلماضي، عادل المتصدق، موالي عبد 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪

 قسم الشؤون التقنيــة  نع :  فتيحة الشايب 
 رئيس مصلحة شرطة السير والجوالن  : رشيد ضياء الدين 

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم اعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 المهندس المعماري رئيس قسم التعمير واعداد التراب  :  عادل الشراط 

 

 :  السادة  ةوشــارك مـن المصالـح الخارجيــ ▪
 كش ) هيئة المرور ( عن والية امن مرا :  عبد الرحيم جالل

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  احسان التادلي 
 لتنسيق بالوالية ممثل عن قسم الشؤون االقتصادية وا :  محمد البازي

 ممثل عن قسم التجهيزات بالوالية : المصطفى بولمان 
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هذ مستهل  الثانيةفــي  الجلسة  ان    ،  ه  االعضاوبعد  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  شاكرا  رحب  الحاضرين  ء 

، ذكر بالنقط المتبقية بعد ان بثت اللجنة في النقطة المتعلقة بالتسميات خالل الجلسة السابقة،  اياهم على تلبية الدعوة

 متفقا مع السادة االعضاء على تدارسها على النحو االتي:  

أكثر 54 حمولتها  تتجاوز  التي  املركبات  دخول  بمنع  يقض ي  جماعي  تنظيمي  قرار  لتراب   3.5من    .وضع  طن 

 مقاطعة مراكش املدينة. 

 

في بداية مناقشة هذه النقطة، وبحكم حضور السيد رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة ألشغال اللجنة،  

ونظرا الرتباط مشروع القرار بالمجال التدبيري الترابي للمقاطعة، فقد اعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد  

 يم التوضيحات في الموضوع.رئيس مجلس المقاطعة لتقد 

  3.5، اوضح السيد رئيس مجلس المقاطعة ان من شأن ولوج مركبات الوزن الثقيل اكثر من وفي هذا االطار

طن لتراب المقاطعة تشكيل خطر على الشبكة التحت ارضية المتعلقة بالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف  

 ض وعرقلة السير. الصحي اضافة الى ضيق االزقة والتسبب في االكتضا 

لسادة االعضاء مشيرين إلمكانية ترتيب تداعيات سلبية بسبب وجود تجار بعرصة  وتعقيبا على ذلك، تدخل ا

 المعاش وباب اغمات وباب الخميس قد تمس تجارتهم من جراء المنع. 

خارج    وردا على ذلك، تدخل السيد رئيس مجلس المقاطعة مشيرا الى امكانية توقف مركبات الوزن الثقيل 

النفعية اقل من  السور وتنقيل البضائع والسلع عبر ا المقاطعة وذلك لتفادي   3.5لعربات  طن والولوج لتراب 

 منح االستثناء. 

لولوج   المنظمة  القرارات  بتسلسل  ليذكر  والجوالن  السير  مصلحة شرطة  رئيس  السيد  تدخل  جهته،  ومن 

المقاطعة، منوها با لتراب  الثقيل  المقدم اذ سيمكن من التخفيف في االختناقات  المركبات ذات الوزن  لمشروع 

 المرورية باألزقة والشوارع بالمقاطعة.   

يحات وحيث تبين للسادة االعضاء جدوى اصدار قرار تنظيمي يمنع من  وتبعا لذلك، وبعد االستماع للتوض

ت اللجنة موافقتها عليه  طن لتراب مقاطعة المدينة، فقد ابد  3.5ولوج المركبات ذات الوزن الثقيل ال كثر من  

 والمرفق بالتقرير. 

 وبه تكون اللجنة قد انهت اشغالها على الساعة الثانية والنصف زواال. 

 

 موقر واسع النظر ولمجلسكم ال

 

 رئيس اللجنة          

 احمد محفوظ 
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 المملكـة المغربيـة           
 وزارة الداخلية            

             والية جهة مراكش تانسيفت الحوز   
 جماعـة مراكـش             

    المديرية العامة للمصالح       
 فسم أعمال المجلس         

 مصلحـة شرطـة السير والجوالن  
 

 مشروع  قرار تنظيمي جماعي عدد :.......... بتاريخ ............... 
طن   3.5يقضي بمنع دخول المركبات التي تتجاوز حمولتها أكثر من   

 تراب مقاطعة مراكش المدينة ل    

 ان رئيس مجلس جماعة مراكش                                     

 (    2015يوليوز    07)الموافق    1436رمضان    20الصادر فـي    1.15.85ر الشريـف رقم  ـ اء على مقتضيات  الظهيـبن

 منه.  100المتعلق بالجماعات وخاصة المادة   113.14بتنفيذ القانون رقم 
   ( بتنفيـذ القـانون رقـم 2010فبرايـر   11)  1431مـن صـفر    26صـادر فـي    1.10.07على الظهير الشـريف رقـم  بناء

 المتعلق بمدونة السير على الطرق. 52.05

   رقـــم الشريـــف  الظهيـر  على  في    1.69.89وبنــاء  القعــدة    23الصـادر  المتعلق  1970يناير  31)  1389ذي   )

 وشرطة السير والجوالن. بالمحافظة على الطريق العمومية  
 رقم  وبنـ الشريف  الظهيـر  على  في    1.63.260ـاء  الثانيـــــة    24الصادر  المتعلق  1963نونبر  12)  1383جمادى   )

 بالنقل بواسطة العربات عبر الطرقات. 
   رقم المرسوم  على  في    2.69.198وبنــاء  السير  1970أبريل    16)  1390محرم    29الصادر  شرطة  شأن  في   )

 والجوالن. 
 رقم  ـوبن المرسوم  على  بتاريخ    2.78.157ـاء  تلقائيا    1980مايو    26الصادر  بها  تنفذ  التي  الشروط  بتحديد  المتعلق 

 . التدابير الرامية إلى استثباب األمن وضمان سالمة المرور والمحافظة على الصحة العموميـة 
  بإشارات الطرق. المتعلق 1961مايو   18بتاريخ   61.291وبنــاء على القرار الوزيري رقم 

ا بتاريخ    96.9لقانون رقم  بناء على  تاريخ    1997ماي    15الصادر  الصادر في  الشريف  الظهير  بتتميم    30القاضي 

 في شان االحتالل المؤقت للملك العمومي .  1998نونبر 

   رقم في    1.10.07ظهير شريف  رقم  2010فبراير    11)   1431من صفر    26صادر  القانون  بتنفيذ  علق المت  52.05( 

 . بمدونة السير على الطرق
  2016مايو  17وبناء على محضر اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة المنعقدة بتاريخ  . 
 شهر ... المنعقدة بتاريخ  لس الجماعي لمدينة  مراكش خالل الجلسة . جوبناء على محضر مداوالت الم .. 

 يقـــــرر مــــــا يلـــــــــــي :                                       

 الفصل االول : 
 طن لتراب مقاطعة مراكش المدينة .  3.5يمنع منعا كليا دخول المركبات التي تتجاوز حمولتها أكثر من 

 الثاني: الفصل 
ب  فصله السابع الفقرة الثانية المتعلقة  في    2013فبراير    26بتاريخ    18يلغى القرار التنظيمي الجماعي عدد  

بتنظيم المرور بالمجال الترابي لمقاطعة مراكش المدينة لفائدة الشاحنات وسيارات نقل البضائع ومواد البناء  
 أطنان.  8التي يقل وزنها وحمولتها عن 

  الثالث:الفصل 
 بواب الرئيسية لمراكش المدينة. طن بالمداخل واأل 3.5تنصب عالمات منع ولوج الشاحنات األكثر حمولة من  

 الرابع: الفصل 
يعهد بتنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد التأشير عليه إلى كل من السلطة اإلدارية المحليــــة و والي األمن رئيس  

 األمن الجهوي بمراكش والمصالح التقنية لجماعة مراكش كل في مجال اختصاصه. 
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 سة( )رئيس الجلرئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

طن لتراب مقاطعة المدينة الن من    3.5ان االمر يتعلق بقرار تنظيمي  بمنع المركبات المتجاوزة حمولتها   

تشكيل خطر على الشبكة التحت ارضية المتعلقة بالماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي  شأن ولوجها  

 ة والتسبب في االكتضاض وعرقلة السير. اضافة الى ضيق االزق

توقف مركبات الوزن الثقيل خارج السور وتنقيل البضائع والسلع عبر العربات النفعية  يمكن    غير انه  

 . طن والولوج لتراب المقاطعة 3.5اقل من 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

   على التصويت. نظرا لعدم وجود اي تدخل ، فاني أعرض القرار موضوع النقطة 
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 2016ماي  19بتاريخ  90/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الرابعة والخمسون  النقطـة      

 

 المركباتدخول  يقضي بمنع وضع قرار تنظيمي جماعي ب 

 .لتراب مقاطعة مراكش المدينة طن 3.5أكثر من  التي تتجاوز حمولتها 
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الخامسة والخمسون  النقطة

   .2017نة املالية تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم الس 

 

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

، اقترح    2017االجمالي للتسيير المرصود للمقاطعات برسم السنة المالية  نظرا لعدم تهيئ المخصص  

الموضوع   في  التداول  تأجيل 

2016 
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

 وجبة الغذاء. لتناول  ألداء فريضة الصالة و بعد اذنكم، سنرفع الجلسة مؤقتا  

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   س بن سليمانالسيد يون

 . بالتداول في النقط المؤجلة من الجلسة السابقةنستأنف جلستنا هاته 
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  التاسعة والعشرون   النقطة

عقا  معاوضة  في  التابعة  البث  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  رية 

للرسم العقاري رقم   املنتمية  الجماعي  السادس وطريق   TF7807/Mللملك الخاص  املتواجدة بملتقى شارع محمد 

   تحناوت.

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

ة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  الكلم

 النقطة. التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             ينة مراكشالمجلس الجماعي لمد

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 
 

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

  13/05/2016  بتاريخ  11320  وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد،  2016  مايأعمال الدورة العادية لشهـر  

اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،يزانية والشؤون المالية والبرمجةللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالم

عشية الساعلى    17/05/2016  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    عة  محمد  الكبرى  بقاعة  بشارع  البلدي  بالقصر 

النائب االول لرئيس المجلس    سليمان  يونس بن  وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  اعمال الدورة والمرقمة في جدول مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

حدود الطرق العامة ال حداث موقف   . املوافقة على مبالغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيط28

وكذا   املدينة  بمقاطعة  الضوء  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقى  املعاش  بعرصة  طبقات  على  مبنى  السيارات 

 ها . الحقوق العينية العقارية املرتبطة ب

ية التابعة للملك  . البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرض29

رقم   العقاري   للرسم  املنتمية  الجماعي  وطريق    TF 7807/Mالخاص  السادس  محمد  شارع  بملتقى  املتواجدة 

 تحناوت.

شتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة  .البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص امل30

 بالحي الشتوي.  

املوافقة على  33 املشيد  .  االرضية  القطعة   ) الخاص  امللك   ( الدولة  من  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اقتناء  عملية 

 عليها السوق الجماعي ازلي .

 ارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.. املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العق34

 . 2016امليزانية برسم السنة املالية . تحويل اعتمادات بعض فصول 38

 . البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور 45

 سوق السيارات املستعملة . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك ب46

 2017اطعات برسم السنة املالية . تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمق55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 م. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري

 ادة : ـء المجلس الس شارك في االجتماع مـن اعضا  ▪
 الرحيم الفيرامي، م. البشير طوباابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد 

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  وفاء منياتي 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االسترتيجية :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  لمحير محمد ا

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة  في مستهل
المجلس   لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12الجماعي في جلسته الثانية المنعقد بتاريخ 
 

 المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب وعليه،

. البث يف معاوضة عقارية بمدرك: بناية املقر الحايل لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية 29

ع املتواجدة بملتقى شار  TF 7807/Mالتابعة للملك الخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم  

 محمد السادس وطريق تحناوت.

الن     هذه  في  بخصوص  الجماعي  المجلس  مداوالت  ان  اللجنة  رئيس  السيد  اوضح  ان  وبعد  قطة، 
 افضت الى عدم البث في موضوع المعاوضة لغياب المعطيات.  12/05/2016جلسته الثانية بتاريخ 

اعطيت الكلمة للسيد النائب االول لرئيس المجلس الذي اوضح  ولتقديم التوضيحات في الموضوع،    
ة المتواجد بمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي تملكه هذه االخيرة اصبح غير مالئم  ان المقر الحالي للجه

كمقر لها في ظل االختصاصات الجديدة التي اصبحت ممنوحة للجهة في اطار الجهوية الموسعة، مشيرا انه  
السادس    س الجهة تقرر نقل هذا المقر الى العقار المتواجد بملتقى طريق تحناوت شارع محمد باتفاق مع رئي

، مشيرا انه بالمقابل ستمنح   2م  7770م والذي تقدر مساحته ب  /7807موضوع جزء من الصك العقاري عدد  

 الجهة للجماعة المقر الحالي للجهة المتواجد بسيدي يوسف بن علي. 
ا   احد  تدخل  ان  المكان  وبعد  الى  االجرة  سيارات  نقل محطة  تأثير  مدى  متسائال حول  االعضاء  لسادة 

المعاوضة المذك على  سيارات    ور  محطة  ان  على  مؤكدا  المجلس  لرئيس  االول  النائب  السيد  جديد  من  تدخل 
على    االجرة في كافة االحوال ستقام بعيدا عن مقر الجهة بتنسيق مع نقابة ارباب هذا النوع من سيارات النقل

 . ان اي مستجد سيفرض ايجاد الحلول لكل المشاكل المتوقعة 
ذلك   على  بحجم  وتأسيسا  يليق  المعاوضة  موضوع  الموقع  في  الجهة  مقر  تشييد  ألهمية  ونظرا   ،

المعاوضة موضوع  المبدئية على  موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  تنتظرها،  التي  والتحديات  المؤسسة ولالنتظارات 
للتقييم    يتم موافاة المجلس بكل المستجدات التي سيعرفها بعد عقد اجتماع للجنة االدارية   النقطة على اساس ان 

  لتحديد المدرك. 

 بعد تحديد المدرك  بطاقة تقنية حول موضوع المعاوضة
 

باقي   غرار  على  اسفي  مراكش  جهة  بها  تضطلع  باتت  التي  التنموية  لألدوار  االستجابة  اطار  في 
دورته   خالل  المتخذ  المقرر  خالل  من  الجهة  مجلس  طرف  من  عنها  المعبر  للحاجة  ونظرا  المملكة  جهات 

ل مارس  العادية  الجم  2016شهر  الخاص  للملك  المنتمية  االرضية  القطعة  على  جديد  مقر  اعي  إلحداث 

والمتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت، تم اجراء اجتماعات ولقاءات مع ادارة الجهة تم  
ي ضم الى  التوصل من خاللها الى اعداد تصور تقني مضمن بتقرير اللجنة وكذا اعداد التصميم الطوبوغراف 

درهم للمتر    1600ارية للتقييم مبلغ  جانب قطعة ارضية تنتمي الى الملك الخاص للدولة وقد حددت اللجنة االد
المربع الواحد للعقار الجماعي على اساس قيام جهة مراكش اسفي باداء مدرك لفائدة جماعة مراكش يتمثل  

مبلغ   الك  932.000في  الجماعي  العقار  قيمة  والبالغ  درهم كمدرك بين  تحناوت    12.432.000,00ائن بطريق 

الحا اسفي  مراكش  جهة  مقر  بناية  قيمتها  وقيمة  والبالغ  علي  بن  يوسف  سيدي  مقاطعة  بتراب  الكائن  لي 
درهم والمقرر التخلي عنه لفائدة هذه الجماعة، كما يضاف الى ذلك اداء الجهة للمبلغ المتبقي    11.500.000

درهم التي تمثل قيمة االشغال غير    106.559,57ابقة والمتمثل فيما قيمته  في ذمتها عن عملية التفويت الس

 ة الى حدود اجراء هذه العملية. المنجز

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

   رئيس اللجنة نائب                              
 عبد االله الغلف                                
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي االول لالنائب  السيد يونس بن سليمان  

للتقييم   االدارية  اللجنة  أن  كما  المعاوضة  المبدئية على  أبدت موافقتها  اللجنة  أن  الى  االشارة  تجدر 

مبلغ   بأداء    1600حددت  أسفي  مراكش  قيام جهة  أساس  الجماعي على  للعقار  الواحد  المربع  للمتر  درهم  

 درهم وهو الفرق بين قيمة العقارين .  932.000في مدرك لفائدة جماعة مراكش يتمثل  

ان األمر يتعلق بالمقر الجديد الذي سيشيد عليه بإذن هللا مقر جهة مراكش أسفي ليكون في مستوى  

مق في  للجهة  القديم  للمقر  الجماعة  استرجاع  اقتراح  تم  وبالتالي  المتقدمة،  بالجهوية  التعويض   االئق  بل 

المق لبناء  كافية  غير  وبأرض  الجديد  الخاص    ر  للملك  تابعة  مجاورة  أرضية  بقطعة  استكمالها  سيتم  التي 

 للدولة.

   باب النقاش مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

ا لدفي  يكون  أن  على  متفقون  نحن  جهة لبداية  والمعمارية    ى  الثقافية  بحمولتها  أسفي  مراكش 

، لكن لدي مالحظة بسيطة تتعلق بعدم ظهور التركيبة المالية، يشرف الجهةوالتاريخية مقر في المستوى و

فالجماعة أدت ثمن مقر الجهة القديم و اآلن ستسترجعه، سؤالي هو ماهي المبالغ المرتبطة بهذا الموضوع؟  

يبة  وحتى اذا كان هناك فائض لدى الجهة فهذا ال يهمنا و ال يطرح لنا أي مشكل، لكن ينبغي أن نفهم الترك

االجمالي  المالي المبلغ  وبالتالي  األخرى  األرضية  البقعة  وثمن  األرضية  البقعة  وثمن  المقر  ثمن  حيث  من  ة 

 للمشروع ونحن متفقون وليس لدينا أي مشكل. 

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

ات الجماعية لإلجابة عن موضوع التركيبة المالية  الممتلكحوتي رئيس قسم  ال  الكلمة للسيد هشام بل 

 وكيفية المعاوضة. 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية السيد هشام بل الحوتي

فيما يتعلق بموضوع المعاوضة العقارية ما بين جماعة مراكش وجهة مراكش أسفي، فمن المعلوم  

في   للجهة  الحالي  المقر  بتفويت  قامت  أن  لها  سبق  مراكش  جماعة  بين  أن  ما  االنتدابية  و    2003الفترة 

رهم وسوف يتم  د   11.500.000، وكان هذا التفويت بموجب اتفاقية على أساسه حددت قيمة البناية في  2009

صرف هذا المبلغ المالي على شكل أشغال لتزليج وتبليط أزقة وشوارع مقاطعة سيدي يوسف بن علي، فهذا  

 هم في ذمة الجهة . در 106.000المبلغ تم صرفه وبقي منه مبلغ  

أما فيما يتعلق بالتقويم الحالي للقطعة األرضية موضوع المعاوضة، فان الفكرة التي طرحت هي أن  

"تحناوت   طريق ستتخلى عن عملية التفويت السابقة مقابل أن تعطيها الجماعة قطعة أرضية في ملتقى  الجهة

العقاري   للصك  منتمية  هي  التي  و  السادس"  محمد  وقد    7770مساحتها    7807عدد"و"شارع  مربع،  متر 

م للمتر المربع، أي ما رهد 1600حددت اللجنة االدارية للتقييم المنعقدة باألمس مبلغ هذه القطعة األرضية في 

ما    12.432.000  مجموعه المدرك  أن  بمعنى  ودرهم  حاليا  األرضية  القطعة  قيمة  بملتقى  بين  المتواجدة 

البناء السابق المحددة سابقا في  "شارع محمد السادس" وطريق "تحناوت قيمة    11.500.000" و ما بين 
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يقدر   لفائدة جماعة مراك  930.000  بدرهم سيخلق مدركا  يتم  درهم  لم  الذي  المالي  المبلغ  اليه  ش مضاف 

 درهم.  106.000التزليج ألزقة ودروب مقاطعة يسدي يوسف بن علي المحدد في ط وصرفه في أشغال التبلي

 عضو المجلس الجماعي ل بنسعودالسيد عبد الجلي

مقر   نصف  على  الجماعي  المجلس  بمقتضاها  يتخلى  معاوضة  اتفاقية  هناك  كانت  معلوم  هو  كما 

فترة   الجهة بأشغال، وقد كان هناك مقرر خالل  قيام  مقابل    2009و    2003مقاطعة سيدي يوسف بن علي 

ل اذا ه لي هو ما مصير هذا المقرر؟ ووسؤا،  ة ببناء مقر جديد لمجلس المقاطعةبموجبه يتعهد مجلس الجه 

لمجلس   مخصصة  أرضية  قطعة  وهناك  انجازه  تم  فالتصميم  البناء،  عن  التخلي  سيتم  المعاوضة  هذه  تمت 

ماهي االجراءات التي يمكن أن تواكب هذه  األمر يدخل في اطار االتفاقية؟ و المقاطعة، وسؤالي هو هل هذا  

 العملية. 

 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي االول لالنائب    السيد يونس بن سليمان

ال أن مقر  تعرفون  فإنكم  النقطة  بهذه  يتعلق  مقاطعة  فيما  أن  و  بناياته،  بجميع  ملكيتها  جهة هو في 

تقيم   علي  بن  يوسف  دوراتها  سيدي  و أن  للجهة،  تابعة  أعضاء بقاعة  يعانينها  حقيقية  معاناة  هناك    بالتالي 

تحتاج الى مقر    هو أن جهة مراكش أسفي ية، وار بغض النظر عن قيمته المالتي، اليوم نحن أمام اخالمقاطعة

بالجهة   النهوض  هو  أساسي  هدف  لها  سيكون  والتي  المتقدمة  بالجهوية  الالئق  المستوى  في  يكون 

بالتالي فاليوم مسألة المعاوضة هي فقط شكلية من حيث المبلغ ومن  ازية الى غير ذلك، وبالديبلوماسية الموو

ب أال نحقق فقط في المبالغ مادام أن لجنة التقويم قامت بهذه التركيبة  طريقة الى غير ذلك، اذ ال يجحيث ال

المالية التي طلبها السيد العضو المحترم محمد الحر و التي شرحها السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية  

ة  قابل ستتخلى الجمعة عن القطع باله سيصبح في ملك المجلس الجماعي وعلى أساس أن المقر الحالي ببنايات 

األرضية التي هي غير كافية لمقر الجهة وفقا لتصور ممثلي الجهة، لذلك ستتم اضافة جزء من عقار تابع  

الى   تقريبا  الوصول  بغرض  للدولة  الخاص  المقر فكونوا على    9000للملك  بهذا  يتعلق  فيما  أما  متر مربع، 

اطعة بجميع مكاتبه ومرافقه، هذا علي ألنه يتواجد بتراب المق  يقين أنه ستستفيد منه منطقة سيدي يوسف بن

رئيس   السيد  مع  األمر  تداول  سيتم  آخر  لمقر  أخرى  بنايات  الى  حاجة  في  كنا  اذا  و  الحالي  التصور  هو 

 المقاطعة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود

، ومعلوم  للمقاطعةوضة ستبني مقرا  كان هناك مقرر يشير الى أن الجهة بغض النظر عن هذه المعا

ملزمة  تكون  المقررات  اأن  المقر  عن  ستتخلى  الجهة  كانت  واذا  تسمى  ،  أرضية  قطعة  هناك  فان  لحالي 

الى  "  مساحتها  تصل  هذه    3800بولعظام"  في  "الحرية"،  تجزئة  في  تدخل  الجماعة   ملكية  في  مربع  متر 

المقاط لمجلس  يمكن  االحالة  جدول  في  نقطة  ادراج  وعة  مثال القيام  ألعمال  يخصص  كأن  للمشروع  بتغيير 

   للمسرح أو ألي مرفق تحتاجه ساكنة سيدي يوسف بن علي. 

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

 أشكر السيد العضو المحترم عبد الجليل بنسعود على مالحظته. 

ال استنفاذ  النقطة،  بعد  أعرضنقاش حول هذه  التصويت  فاني  العقارية  على  بين    المعاوضة  بمدرك 

مجلس جماعة مراكش ومجلس جهة مراكش اسفي على النحو االتي: تعطي جماعة مراكش لجهة مراكش  

العقاري عدد   الصك  من  السادس موضوع جزء  تحناوت شارع محمد  بملتقى طريق  المتواجد  العقار  اسفي 
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ب  /7807 مساحته  تقدر  والذي  المقر    وبالمقابل   2م  7770م  مراكش   لجماعة  اسفي  مراكش  جهة  تمنح 

العقاري   الصك  ذات  علي  بن  يوسف  بسيدي  المتواجد  للجهة  هذه  /15141الحالي  تتم  ان  اساس  على  م  

 لجنة االدارية للتقييم كالتالي:  المعاوضة العقارية بمدرك  وفق المبالغ التي حددتها ال

للعقار الجماعي على اساس قيام جهة مراكش اسفي بأداء  درهم للمتر المربع الواحد    1600مبلغ    -

مبلغ   في  يتمثل  مراكش  جماعة  لفائدة  الكائن   932.000,00مدرك  الجماعي  العقار  قيمة  بين  كمدرك  درهم 

طعة  وقيمة بناية مقر جهة مراكش اسفي الحالي الكائن بتراب مقا  12.432.000,00بطريق تحناوت والبالغ  

 .درهم والمقرر التخلي عنه لفائدة هذه الجماعة 11.500.000,00لغ قيمتها سيدي يوسف بن علي والبا

قيمته    -  فيما  والمتمثل  السابقة  التفويت  عملية  عن  ذمتها  في  المتبقي  للمبلغ  الجهة  اداء 

 درهم التي تمثل قيمة االشغال غير المنجزة الى حدود اجراء هذه العملية.  106.559,57
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 2016ماي  19بتاريخ  92/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي التاسعة والعشرون  النقطـة      

 

البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية المقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة ب 

المتواجدة   TF7807/Mالجماعي المنتمية للرسم العقاري رقم االرضية التابعة للملك الخاص 

 بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.   
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  :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016دية لشهر ماي  من جدول اعمال الدورة العاالثامنة والعشرون   النقطة

التعويض    مبالغ  على  افقة  ال املو العامة  الطرق  حدود  تخطيط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة 

حداث موقف السيارات مبنى على طبقات بعرصة املعاش ملتقى شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضوء بمقاطعة 

 . العقارية املرتبطة بهاملدينة وكذا الحقوق العينية 

 

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

الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 

 والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية  فالسيد عبد االله الغل
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

تحضير النقـط  المدرجة في جدول استكمال  اء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار  بن

  13/05/2016  بتاريخ  11320  وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد،  2016  مايأعمال الدورة العادية لشهـر  

اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،نية والشؤون المالية والبرمجةيزا المكلفة بالمللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة  

عشية على    17/05/2016  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    الساعة  محمد  الكبرى  بقاعة  بشارع  البلدي  بالقصر 

ب االول لرئيس المجلس  النائ  سليمان  يونس بن  وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

افقة على مبالغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيط حدود الطرق العامة ال حداث  .  28 املو

ال املعاشموقف  بعرصة  طبقات  على  مبنى  بمقاطعة   سيارات  الضوء  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقى 

 املدينة وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

للملك  29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث   .

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت. TF 7807/Mنتمية للرسم العقاري  رقم الخاص الجماعي امل

.البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة  30

 بالحي الشتوي.  

مراك 33 ملدينة  الجماعي  املجلس  اقتناء  املوافقة على عملية  القطعة .   ) الخاص  امللك   ( الدولة  من  املشيد    ش  االرضية 

 عليها السوق الجماعي ازلي .

 . املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.34

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 حالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى وم. البث في 45

 . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق السيارات املستعملة 46

 2017. تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : اعضـاء اللجنـة السـادة   حضر االجتماع مـن ▪
 فيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاريم. عبد الح

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوبا

 

 الجماعة بصفة استشارية السادة: اطر  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  تي وفاء منيا

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االسترتيجية :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 لتربية ، الرياضة وارئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
المجلس   لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12نعقد بتاريخ الجماعي في جلسته الثانية الم
 

 ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  وعليه،

. املوافقة عىل مبال  التعويض الخاصة بالقطعتني االرضيتني موضوع تخطيط حدود الطرق 28

ت بعرصة املعاش ملتقى شارع حمان الفطواكي العامة ال حداث موقف السيارات مبنى عىل طبقا

 ضوء بمقاطعة املدينة وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها .وطريق دار ال

دورته   خالل  وافق  ان  مراكش  لمدينة  الجماعي  للمجلس  سبق  انه  وحيث  النقطة،  هذه  بخصوص 

امة إلحـداث موقف للسيـارات مبنـى  بتخطيـط حدود الطـرق الععلى مقرر يقضي    2016العادية لشهر فبراير  

المدينة بمقاطعـة  الضو  دار  الفطواكي وطريق  حمان  شارع  ملتقـى  المعـاش  بعرصـة  طبقـات  ونـزع    على 

تستلزمـه   لما  بها  المرتبطة  العينيـة  والحقـوق  لذلك  الالزمتين  االرضيتين  القطعتين  عن  والتخلي  الملكية 

ضمـن في الجدول ادناه في انتظـار استكمال االجـراءات القانونيـة  هو مما    العمليـة من منفعـة عامـة حسب

 الخاصة بتحديـد مبالـغ التعويضـات. 

رقم 

 القطعة

 املوقع مشموالت العقار املساحة املالك ونوعية امللك املرجع العقاري

1
 صك عقاري

/م 9047عدد 
 قطعة أرضية يف ملكية 
 الدولة )امللك اخلاص( 

 

 سنتيار  96آر  12
و    به متقاعدون  يقطنها موظفون  منازل 

حمل جتاري مغلق.
تراب   بنفوذ  املعاش  عرصة 

 مقاطعة املدينة 

2

 صك عقاري
/م 7848عدد  

 قطعة أرضية يف ملكية 
 شركة كهرابء مراكش

الوكالة  سنتيار  09آر  16 لفائدة  لآلليات  مستودع  به 
املستقلة لتوزيع املاء والكهرابء 

تراب   بنفوذ  املعاش  عرصة 
 اطعة املدينة مق

 

التعويض المستحق  ومن اجل استكمال االجراءات المسطرية المتعلقة بهذا الموضوع، تم تحديد مبلغ    
 كما يلي : 

 درهم للمتر المربع الواحد والبنايات المشيد عليها 2500 :      القطعتين االرضيتين*

 الواحددرهم للمتر المربع  500 : راء المرتبط بالقطعتين االرضيتينحق الك*

طرف   من  المقترحة  التعويضات  مبالغ  على  المبدئية  موافقتها  اللجنة  ابدت  للتقييم  وعليه،  االدارية  اللجنة 
 لتعرضها على انظار المجلس الجماعي للتداول والبث فيهما. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة                             

 عبد االله الغلف                             
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

ان الجماعة هي في حاجة الى هاتين القطعتين من أجل موقف السيارات  بعد االستماع لتقرير اللجنة، ف

أو   للتجار  بالنسبة  كبير سواء  له دور  الفنا ومالذي سيكون  دائما  حيطهابالنسبة لساحة جامع  نقول  ، وكما 

ى  من رفض يمكنه اللجوء ال أوليا فقط، فمن قبل به فله ذلك و فحينما تكون هناك لجنة التقييم فان الثمن يكون  

 المحكمة االدارية التي تقضي عادة بالرفع من مبلغ التعويض. 

 باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة . 

 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد الحر

ح سيدي الرئيس اذا تدخلت عدة مرات لكنني أريد أن أفهم بعض المواضيع، فبالقرب من هذه  استسم

تستغلها   بقعة  هناك  كانت  البالبقعة  هذه  مصير  معرفة  ونريد  هذا "الراديما"  في  مدمجة  هي  وهل  قعة 

؟ فاذا كانت  ؟ وهل تم استرجاعها؟ وهل تم التخلي عنها من قبل "الراديما" أم أنها مازالت تستغلهاالمشروع

 أتساءل بأية صفة؟   كانت "الراديما" مازالت تستغلهامستغلة أتساءل لماذا ؟ و اذا 

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

التوضيحات   من  المزيد  لتقديم  الجماعية  الممتلكات  قسم  رئيس  بلحوتي  هشام  للسيد  الكلمة  أعطي 

 نقطة. بخصوص هذه ال

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية السيد هشام بل الحوتي

  الجدير باإلشارة أنه بالنسبة لجدول نزع الملكية فان السادة المستشارين يالحظون أن عملية تحديد  

الطرق العامة تشمل قطعتين أرضيتين، األولى تنتمي الى الملك الخاص للدولة موضوع الصك العقاري حدود  

الوكالة المستقلة  تقوم "   كانت مسجلة في اسم  شركة "كهرباء مراكش" قبل أن  7848ة هي م و الثاني/9047

لحسابها اعتمادا على مجموعة من الوثائق التي تثبت أن الوكالة  لتوزيع الماء والكهرباء" بتسجيله باسمها و

الملكية إلحداث   نزع  بعملية  الثانية هي مشمولة  القطعة  هذه  أن  كما  الشركة،  محل  السيارات،  حلت  موقف 

مستغل من طرفها ولكن مقيد في اسم جماعة مراكش،  وكالة و من مستودع آليات ال  بطبيعة الحال هناك جزء 

مقيدة األجزاء التي ال تعود ملكيتها للجماعة هي م عقارات تابعة لملكية الجماعة ووبالتالي فان العملية ككل ته 

   متر مربع.   11000الذي سيبلغ تقريبا العقاري االجمالي وتكمال الوعاء الس في الجدول من أجل نزع ملكيتها

 عضو المجلس الجماعي سيد محمد الحرال

 سيدي الرئيس هل قبلتم هذا الجواب؟ 

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

للغير، أما كل صك عقاري أو    سأشرح لكم، فبالنسبة لنزع الملكية فانه يتعلق بالصك العقاري المملوك 

كانت مستغلة من طرف ادارة أو أي شخص آخر فإننا ال نحتاج الى نزع الملكية  أرض مملوكة للجماعة اذا  

   ألنها هي أصال ملك أصيل للجماعة . 

للجواب بالنسبة  "   ،أما  بكون  يتعلق  األول  توضيحين،  ضم  الماء  فانه  لتوزيع  المستقلة  الوكالة 

لوكالة  هناك جزء أخر تستغله ان "ارثها" بقعة أرضية كانت مسجلة باسم شركة سابقة، والكهرباء " من بيو
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الجماعة باسم  العقاري  نزع   وصكه  الى مسطرة  اللجوء  وبدون  تعويض  أي  بدون  باسترجاعه  التي ستقوم 

 الملكية. 

صليين التعويض األولي على أساس أن المالكين األألمر يتعلق بمسطرة نزع الملكية و، فان اوعليه

الملكية  هم ال العقاري، وذين وردوا في مقرر نزع  التقويم حددت  والمسجلين في الصك    2500بالتالي لجنة 

 درهم.  500درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للبنايات المشيدة  في حق الكراء 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

ة  اذ أن هناك عقارا كان في ملك الجماعة وبقدر   أريد منكم سيدي الرئيس أن تتكلفوا بهذا الموضوع،

قادر أصبح في ملكية شركة تسمى "كهرباء مراكش" و أتساءل هل قامت هذه الشركة بتوريث هذا العقار ل  

بالتالي يجب  ومند البداية ألن "الراديما" هي جزء من المجلس الجماعي    "الراديما"؟ أم أنها قامت بشرائه 

تبق األرضية  أن  البقعة  وى  تحولت؟  كيف  وبالتالي  الجماعة،  اسم  كفي  دفوعات  متى  وماهي  الدعوى؟  انت 

ضيع بهذه  ضرورة هيكلة القسم القانوني، ألن عقار في "عرصة المعاش "  يالجماعة؟ لذلك فأنا أركز على  

ببحث  قار أن تقوم  الغرابة أمر ال يقبله العقل، لذلك ألتمس منكم سيدي الرئيس باعتباركم خبيرا في مجال الع

رة المتواجدة أمام الجماعة هي األخرى و أال يتم تحويلها مستقبال ، وأتمنى أال تضيع االدافي هذا الموضوع

   الى مكان آخر فهي في ملكية الجماعة.  

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

العقار  المحافظة تتوفر على تاريخ  ار محفظ، وأمام صكوك عقارية فأننا نتحدث عن عقحينما نكون  

من تاريخ تحفيظه و جميع العمليات المرتبطة به والمالك في الشهادة العقارية التي وقع عليها المحافظ هو  

 المالك األصل. 

الملف   هذا  الحر وسنبحث في  السيد محمد  االعتبار مالحظات  بعين  في  سنأخذ  التفاصيل  وسنعرض 

مقبلة   أبوجلسة  أن  فهو  األعضاء،  لجميع  مفتوحة  االدارة  هو  اب  همنا  ألن  مشروعة   هي  التساؤالت  ذه 

 الحفاظ على المال العام و تطبيق القانون. 

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

 حسب تدخلكم األخير سيدي الرئيس أتساءل هل سنؤجل هذه النقطة أم أننا سنناقشها؟

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

، فهي أوال مرتبطة بالتجار الذين يعانون  مية بما كان ألنها مرتبطة بأمرينان هذه النقطة هي من األه 

المتواجدة في "ساحة القزادرية"،  اآلن من انعدام موقف للسيارات ما دام أنه تم حذف العديد من المواقف  

، كما أنها مرتبطة كذلك بالمجهود  قرب موقف سيتم احداثه موجود هناكفنا ألن ألكذلك مرتبطة بساحة جامع ا

بالتابقة ومجهود السيد الوالي وة السالذي قامت به االدار النقابة  أقنعت  التي  خلي عن ذلك  السلطة المحلية 

التوسعة بالموافقة على هذاالمقر من أجل  نتوجه نحن  المجهود يجب أن  فان كل هذا  اذا    ، وبالتالي  القرار 

الوا السيد  فيه  اشتغل  الموضوع  هذا  ألن  ذلك،  على  المحترمين  األعضاء  الوافق  رئيس  والسيد  مجلس  لي 

 كذلك الجميع من أجل توفير موقف للسيارات يكون في مستوى مدينة مراكش . الجماعي و
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 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

، وتساؤلي من خالل  لك أية جهة شاركت في هذا المشروعكذولمجهود يشكر عليه السيد الوالي  هذا ا

 ع للملكية السيما ملك الغير. حوتي الذي قال أن هناك نزال تدخل السيد هشام بل

ان تدخلي كان واضحا و كنت قد قلت في اللجنة أن هناك الدائرة األمنية الرابعة التابعة لألمن الوطني  

تر مربع وقد كنت قد طلبت أن يشملها هذا الموقف وأن يتم بناء  م  1400أو    1300تضم بقعة تبلغ مساحتها  

بالنسبة لألمن الوطني، وأن نحافظ على واجهة الشارع على أساس   الدائرة بمواصفات متعارف عليها  تلك 

 المحافظة على الهندسة المعمارية لمدينة مراكش. لذلك فتساؤلي هو ما مآل اقتراحي؟ 

 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي االول لب النائ السيد يونس بن سليمان  

في   كنتم  أنكم  بحكم  عليكم  يخفى  ال  أمر  وهذا  بمراحل  تمر  فإنها  الملكية  نزع  بمسطرة  يتعلق  فيما 

كين عقاريين هما في ملك المجالس السابقة الى غير ذلك، والمرحلة التي تتواجد عليها اآلن هي أن هناك ص

لكية هو حق دستوري و االستثناء الموجود هو "مسطرة نزع الملكية  كما هو معروف فان حق المالغير، و

العضو   السيد  ومالحظات  البقعتين،  هاتين  الى  يحتاج  اآلن  الموجود  والتصميم  العامة"  المنفعة  أجل  من 

أ ال  فأنا  أخرى  بناء  واعادة  األمنية  الدائرة  بهدم  المتعلقة  الوجداني  المصطفى  التفاصيل  المحترم  على  توفر 

لكن  لألسف و،  األعضاء  السادة  أن  يقين  في  كن على  المقترح  بهذا  تقدمت  قد  كنت  اذا  اللجنة  رئيس  السيد 

سنخرج بخالصة وتوصيات وحبذا لو تتصل بالرئاسة مباشرة و أن تطرح عليها  سنتدارسه كمكتب و اللجنة  

ه فمرحبا، ولكن اليوم  الوالي واذا تبينت نجاعتهذا المقترح الذي يجب أن نتدارسه مع األمن الوطني والسيد  

   نحن ملزمين بالبث في هذه النقطة. 

هذه   حول  النقاش  استنفاذ  التصويت  بعد  على  أعرضها  فاني  النقطة، 

 

 درهم للمتر المربع الواحد والبنايات المشيد عليها 2500 :      القطعتين االرضيتين*

 تر المربع الواحددرهم للم 500 : بالقطعتين االرضيتينراء المرتبط حق الك*
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 2016ماي  19بتاريخ  93/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والعشرون  النقطـة      

 

طـرق بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيـط حدود الالموافقة على مبالـغ التعويض الخاصة ب 

العامة إلحـداث موقف للسيـارات مبنـى على طبقـات بعرصـة المعـاش ملتقـى شارع حمان 

 .الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعـة المدينة وكذا الحقوق العينية العقارية المرتبطة بها
 

⬧ 2016

192016

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

 للجنة االدارية للتقييممبالغ التعويضات المقترحة من طرف ا ⬧

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

44

44 

وهـم الســـادة44

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

217 
 

 



 ( 19/05/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثالثة بتاريخ  2016محضر الدورة العادية لشهر ماي 

218 
 

 

  :(19/05/2016)جلسة تاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثالثون  النقطة

وزارة    مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي  املشتل  الخاص بخصوص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  الشبيبة البث 

 بالحي الشتوي. والرياضة

 

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

الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 

 ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب ر االله الغلفالسيد عبد 
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

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

  13/05/2016  بتاريخ  11320  وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد،  2016  مايأعمال الدورة العادية لشهـر  

اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،شؤون المالية والبرمجةيزانية والللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالم

عشية على    17/05/2016  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    الساعة  محمد  الكبرى  بقاعة  بشارع  البلدي  بالقصر 

لرئيس المجلس    النائب االول  سليمان  يونس بن  وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

تخطيط28 االرضيتين موضوع  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالغ  على  املوافقة  العامة ال حداث    .  الطرق  حدود 

شارع حمان الفطواكي وطريق دار الضوء بمقاطعة املدينة موقف السيارات مبنى على طبقات بعرصة املعاش ملتقى  

 وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

. البث في معاوضة عقارية بمدرك: بناية املقر الحالي لجهة مراكش اسفي مقابل القطعة االرضية التابعة للملك  29

 جدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.املتوا TF 7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم 

املشتل  .30 بخصوص  الخاص  امللك  الدولة  مع  معاوضة  في  الشبيبة البث  وزارة  مندوبية  مقر  مقابل  الجماعي 

   والرياضة بالحي الشتوي. 

ة املشيد  . املوافقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة ) امللك الخاص ( القطعة االرضي33

 عليها السوق الجماعي ازلي .

 املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.. املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات 34

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 ارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور . البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تج 45

 بسوق السيارات املستعملة . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك  46

 2017. تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 غراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاريم. عبد الحفيظ الم

 ادة : ـاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن اعض ▪
 ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوبا

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة ئيسة قسم ر :  وفاء منياتي 

 االسترتيجيةرئيس قسم التخطيط والدراسات   :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
المجلس   لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12بتاريخ الجماعي في جلسته الثانية المنعقد 
 

 ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  وعليه،

البث يف معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة .30

 الشبيبة والرياضة بالحي الشتوي.  

 

م  بداية  للجنة  في  السابق  االجتماع  بخالصة  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  ان  وبعد  النقطة،  هذه  ناقشة 

المجلس   لرئيس  الرابع  النائب  السيد  خالله  سلط  العقار  والذي  على  اقامته  المزمع  المشروع  على  الضوء 

سيد  موضوع المعاوضة، وحيث ان المجلس اجل البث في النقطة لغياب رؤية واضحة، فقد أعطيت الكلمة لل

أبواب   بمنطقة  المتواجد  الجماعي  بالمشتل  يتعلق  األمر  أن  على  بين  الذي  المجلس  لرئيس  األول  النائب 

ر للصيانة والتكوين خاص بمشروع الحافالت عالية الجودة، مشيرا أنه  مراكش حيث ان الجماعة تحتاج لمق

ك الخاص للدولة وتستغله الجماعة  تم اختيار هذا المكان لقربه من نقطة وصول هذه الحافالت، وهو تابع للمل

اضة  على وجه الكراء، لذلك تم التفكير في اقتناءه في إطار معاوضة مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والري

بالحي الشتوي لكن الطرف المقابل رفض المعاوضة بدعوى اختالف المساحة بين العقارين، مطالبا الجماعة  

ه لتحقيق التوازن بين المساحتين تم اقتراح إضافة مدرستين ابتدائيتين  بالتخلي عن عقارات أخرى، مضيفا أن

 بتراب مقاطعة المدينة. 

 

الملحة للعقار موضوع المعاوضة لتكلمة مشروع الحافالت  وحيث تبين للسادة أعضاء اللجنة الحاجة  

عضاء بكافة المعطيات خالل  ذات الجودة العالية، وفي انتظار اجتماع اللجنة االدارية للتقييم لموافاة السادة األ

جلسة الدورة تم تجديد الموافقة المبدئية على المعاوضة مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بالحي  

 لشتوي ومدرستين ابتدائيتين بتراب مقاطعة المدينة.  ا

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 

   رئيس اللجنة نائب                              
 عبد االله الغلف                                                        
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

الدولة   أمالك  ادارة  مع  اتفاق  الى  التوصل  يتم  لم  الساعة  لحد  ألنه  جاهزة  غير  النقطة  هذه  ان 

 . سيتم تأجيلهابخصوص هذه المعاوضة، وبالتالي 
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   :(19/05/2016)جلسة تاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي الثالثة والثالثون   النقطة

افقة على عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة ) امللك الخاص ( القطعة االرضية   املو

 . ازلياملشيد عليها السوق الجماعي 

 

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

الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. 

 

 والبرمجةنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية نائب رئيس اللج السيد عبد االله الغلف
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 
 

تحضير النقـط  المدرجة في  استكمال  ت القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار  بناء على المقتضيا

لشهـر   العادية  الدورة  أعمال  عدد،  2016  مايجدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على   بتاريخ   11320  وبناء 

اللجنة    13/05/2016 اشغال  في  والمشاركة  بالم للحضور  الم المكلفة  والشؤون  والبرمجةيزانية  اللجنة   استأنفت  ،الية 

بالقصر  الكبرى  بقاعة االجتماعات    الساعة الثالثة والنصف عشيةعلى    17/05/2016  الثالثاء  اجتماعاتها يوم المذكورة  

السيد  الخامس برئاسة  بشارع محمد  نائب    البلدي  الغلف  االله  اللجنة  عبد  السيد   رئيس    سليمان  بنيونس    وبحضور 

ا  لرئيس  االول  الجماعي  النائب  لمناقشة  لمجلس  اعمالهاال  المتبقية  نقطالوذلك  في جدول  في جدول   مدرجة  والمرقمة 

 كاالتي:  اعمال الدورة

حداث 28 ال  العامة  الطرق  حدود  تخطيط  موضوع  االرضيتين  بالقطعتين  الخاصة  التعويض  مبالغ  على  املوافقة   .

ن الفطواكي وطريق دار الضوء بمقاطعة املدينة طبقات بعرصة املعاش ملتقى شارع حماموقف السيارات مبنى على  

 وكذا الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

للملك 29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث   .

 قى شارع محمد السادس وطريق تحناوت.املتواجدة بملت TF 7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم 

الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة  .البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل  30

 بالحي الشتوي.  

القطعة االرضية .  33  ) الخاص  امللك   ( الدولة  ملدينة مراكش من  الجماعي  املجلس  اقتناء  افقة على عملية  املو

 عليها السوق الجماعي ازلي .  املشيد

 املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.. املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات 34

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38

 لين للتبريد باملركب التجاري الزهور . البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومح45

 لسيارات املستعملة . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق ا46

 2017. تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 بد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاريم. عبد الحفيظ المغراوي، ع

 ادة : ـاعضاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن   ▪
 ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوبا

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  وفاء منياتي 

 االسترتيجيةرئيس قسم التخطيط والدراسات   :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  اي سعد نجـــ
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سيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم  هذا االجتماع، وبعد ان قدم ال  في مستهل
جلسته   في  الجماعي  المجلس  لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية 

  نظرا لعدم جاهزيتها . 2016/ 12/05 الثانية المنعقد بتاريخ
 

 االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط 

املوافقة عىل عملية اقتناء املجلس الجماعي ملدينة مراكش من الدولة ) امللك الخاص ( القطعة .  33

 .  االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازيل

للتقييم لم تنعقد بعد فان اللجنة تبنت من  مناقشة هذه النقطة، وحيث لن اللجنة االدارية    في مستهل 
 جديد تقريرها الذي هيئته الجتماع المجلس الجماعي في جلسته الثانية وهو كاالتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 النظر ولمجلسكم الموقر واسع                                                            

 نائب رئيس اللجنة                                         
 عبد االله الغلف                                           

الى   المشار  تقنية  بطاقة  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 
على   االعضاء  السادة  والطالع  ادناه،  للسيد  معطياتها  الكلمة  الجلسة  رئيس  السيد  اعطى  حيثياتها، 

 عد. رئيس قسم الممتلكات الجماعية موضحا أن اللجنة االدارية للتقييم لم تنعقد ب

اتباعها   المقرر  المسطرة  اهمية  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  المعطيات،  االطالع على  وبعد 
لم السوق  عليه  المتواجد  للعقار  القانونية  الوضعية  او  لتسوية  للتجار  سواء  عامة  من مصلحة  فيه  ا 

من الدولة )  اقتناء المجلس الجماعي لمدينة مراكش  للجماعة، فقد ابدت اللجنة موافقتها المبدئية على  
ازلي الجماعي  السوق  عليها  المشيد  االرضية  القطعة   ) الخاص  في    الملك  الواردة  المعطيات  وفق 

ستح الذي  المبلغ  عرض  اساس  على  ادناه  المجلس  البطاقة  انظار  على  للتقييم  االدارية  اللجنة  دده 
 الجماعي مطالبين بالتعجيل لعقد هذه اللجنة. 

 

 ة ـــــة تقنيـــبطاق 

 

   /م  93172العقارية          :     جزء من الصك العقاري عدد  المراجع
 سنتيار  50ار   82المساحة                   :      
 حي ازلي بتراب نفوذ مقاطعة المنارة   الموقع                     :    

 المالك                      :     الدولة )الملك الخاص(
ار محتضن للسوق الجماعي ازلي مشيد على طابق سفلي، احدث  التخصيص             :    عق

 . 1998بموجب مقرر مجلس بلدية المنارة جليز متخذ خالل الدورة العادية لشهر ابريل 
 
المطلوب      :     البث في عملية اقتناء العقار المذكور من الدولة )الملك الخاص( قصد    التدخل 

 تسوية وضعية استغالل هذا السوق.  
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

مراكش   لمدينة  الجماعي  المجلس  اقتناء  مسطرة  على  الموافقة  جاءت  المشيد  لللقد  األرضية  قطعة 

عليها السوق الجماعي "أزلي" وفق المعطيات المضمنة في البطاقة المرفقة على أساس عرض األثمنة التي  

   حددتها اللجنة االدارية للتقويم. 

حوتي رئيس قسم الممتلكات الجماعية لتقديم المزيد من التوضيحات  ال  أعطي الكلمة للسيد هشام بل

 بخصوص هذه النقطة.  

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية هشام بل الحوتييد لسا

  ، فانه ومن خالل االجتماع الذي عقد أمس من طرف اللجنة للتوضيح فانه وفيما يتعلق بهذه النقطة

ة عن المدير العام  لمديرية أمالك الدولة نصت على أنه البد وأن يستصدر  االدارية للتقييم فان دورية صادر

مبدئية   موافقة  المتعلمسالمجلس  المبالغ  في  الدولة  ألمالك  الجهوية  المصالح  بث  قبل  باالقتناء، بقة  قة 

القطعة األرضية   وتأسيسا على ذلك و اقتناء هذه  مبدئيا على  المجلس  يوافق  المسطرية البد أن  الناحية  من 

لتحديد  ق  على أن يعرض مقرر المجلس على أنظار المديرية الجهوية ألمالك الدولة و أن ينعقد اجتماع الح 

 مبلغ االقتناء. 

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

، فهذا الموضوع مهم و سيحل  بدئية في انتظار استكمال المسطرةان األمر يتعلق بمقرر الموافقة الم 

 المبدئية. موافقتنا انتظار استكمال المسطرة البد ابداء  اشكال "سوق أزلي "، وبالتالي في 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

فاني أعرض على التصويت الموافقة المبدئية على   نظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة ،

 عملية االقتناء. 
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 2016ماي  19بتاريخ  95/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثالثة والثالثون  النقطـة      

  

بالموافقة على عملية اقتناء المجلس الجماعي لمدينة مراكش من الدولة )الملك الخاص(  

 القطعة االرضية المشيد عليها السوق الجماعي ازلي.   
 

⬧ 2016

192016

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

 يم لم تقترح بعد ثمن اقتناء القطعة االرضية موضوع النقطة االدارية للتقي ⬧

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

46

46 

وهـم الســـادة46
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  :(2016/ 05/ 19  )جلسة تاريخ 2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  الرابعة والثالثون   النقطة

التعويض    مبالـغ  على  افقة  والفواكه املو الخضر  لتوسيع سوق  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة 

 بالجملة. 

 

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

ن المالية والبرمجة لتالوة  الكلمة للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤو

 أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة. التقرير الذي 

 

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد عبد االله الغلف
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 .  55  – 46 –  45  – 83  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اجتمـاع اللجنة المكلفـة تقريــر 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

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

  13/05/2016  بتاريخ  11320  للسادة االعضاء عدد  وبناء على الدعوة الموجهة،  2016  مايأعمال الدورة العادية لشهـر  

اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،يزانية والشؤون المالية والبرمجةللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالم

عشية على    17/05/2016  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    الساعة  بشارع  الكبرى  بقاعة  البلدي  محمد  بالقصر 

النائب االول لرئيس المجلس    سليمان  يونس بن  وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    لسيدالخامس برئاسة ا 

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

االرضيتين موضوع تخطيط حدود الطرق العامة ال حداث موقف  ين  . املوافقة على مبالغ التعويض الخاصة بالقطعت28

وكذا   املدينة  بمقاطعة  الضوء  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقى  املعاش  بعرصة  طبقات  على  مبنى  السيارات 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

مراكش29 لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث  للملك  اس  .  التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  في 

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت. TF 7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم 

.البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة  30

   بالحي الشتوي.

املشيد  33 االرضية  القطعة   ) الخاص  امللك   ( الدولة  من  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اقتناء  املوافقة على عملية   .

 عليها السوق الجماعي ازلي .

والفواكه  .  34 الخضر  سوق  لتوسيع  املخصصة  العقارات  ملكية  بنزع  الخاصة  التعويض  مبالـغ  على  افقة  املو

 بالجملة. 

 . 2016بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية اعتمادات . تحويل 38

 . البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور 45

 . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق السيارات املستعملة 46

 2017رصود للمقاطعات برسم السنة املالية االجمالي للتسيير امل . تحديد وتوزيع املخصص 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 م. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري

 ادة : ـشارك في االجتماع مـن اعضاء المجلس الس  ▪
 عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوباعبد الهادي بن عال،   ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق،

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  وفاء منياتي 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االسترتيجية :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية باب، الثقافةرئيس قسم الش عن :  الجليل بلخير عبد 
 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
بالنشاك مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  المجلس  را  لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  قط 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12الجماعي في جلسته الثانية المنعقد بتاريخ 
 

 كاالتي: وعليه، ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة 

سيع سوق الخرض الخاصة بنزع ملكية العقارات املخصصة لتو   املوافقة عىل مبالـ  التعويض  .33

 والفواكه بالجملة. 

وتمت المطالبة  بعد ان تداول المجلس الجماعي لمدينة مراكش خالل جلسته الثانية موضوع النقطة،  

  درهم   120في  مبلغ    26/10/2006بتاريخ    بتحيين مبلغ التعويض الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم بتاريخ 

المربع الواحد والتي ستهم القطع  درهم للمتر   250.00، فان اللجنة المذكورة انعقدت وحددت مبلغ  للمتر المربع

 االرضية االتية ادناه. 

وافقة على مبالغ التعويض اخلاصة بنزع ملكية العقارات املتعلقة بتوسيع سوق اخلضر بطاقة تقنية تتعلق ابمل
 .والفواكه ابجلملة مبنطقة املسار

 احملتملنياملالكني أو املالكني  املساحــة  املراجع العقارية  قم القطعة ر 
 صك عقاري عدد   1

38907/04 
 شركة إقامة دار السعادة  س 85ار و  10

 صك عقاري عدد   2
38906/04 

مجيعة بنت عبد الرمحان/ املصطفى بن عبد احلمان/ عبد هللا بن عبد الرمحان/ احملجوب  - س 58ار و  78
 الرمحان/ احملجوب املرابطي/ الشقوري زهرة/ احملافظي هدى/ حتوم أمحد بن ابراهيم.  بن عبد

 ورثة رحال بن عالل س 00ار و  26 غيــــر حمفظ  3
 مجيعة املعطي  س 10ار و  12 غيــــر حمفظ  4
 احملجوب بن املكي املناين  س 66ار و  15 غيــــر حمفظ  5
 ــزة املعطيأيـــ س 18ار و  03 غيــــر حمفظ  6
 ورثة رحال بن عالل س 78ار و  05 غيــــر حمفظ  7
 ورثة بن امحيدة  س 91ار و  00 غري حمفظ 8
 صك عقاري عدد   9

75618/04 
 للتجهيز والبناء ملراكش اتنسيفت املؤسسة اجلهوية  - س 33ار و  11

    
   س 56آر  64هكتار  01 اجملمـــوع العام 

 
          

 موقر واسع النظر ولمجلسكم ال     

 نائب رئيس اللجنة                                
 عبد االله الغلف                               
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان  

اعها الى لجنة  وكان قرار السيد الرئيس هو ارج  في الجلسة السابقة  لقد سبق أن نوقشت هذه النقطة

 . 2006درهم المحددة سنة   120درهم للمتر المربع عوض  250التقييم التي حددت المبلغ في  

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي الفتاح رزكي السيد عبد 
متخ هو  القرار  أن  أم  توافقي؟  اطار  هناك  وهل  باألمر؟  المعنيين  مع  االجتماع  تم  هل  من  اتساءل  ذ 

   المجلس؟
 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد أيت المحجوب 

 أريد معرفة مستجدات هذا الموضوع. 

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

النقاش الذيبالنسبة لمستجدات هذا الموضوع و تمسك  كان قد دار في الجلسة السابقة و   بناء على 

 مبلغ من ضمنهم السيد السعيد أيت المحجوب على أساس أن اللجنة كانت قد حددت  عضاء واألمجموعة من  

هي  ذه النقطة الى الجلسة الموالية و، وتقرر بناء على قرار من الرئيس تأجيل ه2006درهم في سنة    120

لثمن  ة ورفعت اجلسة اليوم مع عرض الملف على لجنة التقييم، وبالفعل فقد اجتمعت لجنة التقييم في الوالي

من   الى    120األولي  بزيادة    250درهم  بمعنى  الموضوع  في  الجديد  هو  فهذا  المتر    130درهم،  في  درهم 

يتم  كما سبق لنا أن ناقشنا فان هذا المبلغ هو أولي، فاذا قبل به المعنيون باألمر كان بها و اال سالمربع، و

يطالبوا بمبالغ اضافية، لكن هذه النقطة  و أن    يمكنهم سحبه كتعويض أولي وضع هذا المبلغ في المحكمة و 

الفواكه بالجملة" ومعرفة  ا من حل مشكل توسعة "سوق الخضر وكما قلنا هي مهمة ألنها هي التي ستمكنن

 مصير هؤالء الناس. 

وبناء عليه فان هذه النقطة قد استوفت جميع المساطر االدارية المتعلقة بالرفع من مبلغ التعويض،  

   مون بالتصويت عليها. حن ملزوبالتالي فن

 عضو المجلس الجماعي   السيد المصطفى الوجداني

مبلغ   بأنها حددت  قلتم  الذي  التقويم  لجنة  أريد نسخة من محضر  أنني  درهم،    250طلبي األول هو 

حة  سنحكم على هؤالء الناس باإلعدام، فهناك من يتوفر على مسا درهم هو جد هزيل فهل 250ثانيا فان مبلغ 

 50، لكن يجب األخذ بعين االعتبار األشخاص الذين يتوفرون  مربع  متر  2000وكذلك    1000  و    100ب  تقدر  

يسكن فيها، لذلك أرى أن مبلغ التعويض هو هزيل جدا، وكما يعرف السيد الرئيس    مربع  متر   100أو    60  أو

ا معقوال يمكن للمواطن  والسادة االعضاء فنحن هنا من أجل الدفاع عن المواطنين ومن واجبنا أن نضع مبلغ

تقويم لكي  أن يستفيد منه لكي يشتري بقعة أرضية أو شقة أو غيرها، لذلك فأنا أريد نسخة من محضر لجنة ال

   درهم للمتر وهو مبلغ ضئيل جدا. 250مبلغ على الحيثيات التي تم على أساسها اقتراح  أطلع 

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد أيت المحجوب 

د الرئيس على قبوله لطلبنا، كما نشكر لجنة التقويم التي قامت بإعادة التقويم ورفعت مبلغ  أشكر السي

 بالرغم من أنه ضئيل لكنه يبقى أفضل من المبلغ السابق. التعويض الذي و 
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 رئيس الجلسة( )رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل   السيد يونس بن سليمان

ا المحترم  العضو  السيد  لطلب  االدارية  بالنسبة  المصالح  على  سنحيله  فإننا  الوجداني  لمصطفى 
 تراه مناسبا في الموضوع. بخصوص الحصول على نسخة من محضر التقويم التخاذ ما 

 ، فاني اعرضها على التصويت. د استنفاد النقاش حول هذه النقطةبع
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 2016ماي  19بتاريخ  96/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الرابعة والثالثون  النقطـة      

  

 الموافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات المخصصة ب

 لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.
 

⬧ 2016

192016

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

الملكية   ⬧ التعويض الخاصة بنزع  للتقييم في تحديدها لمبالغ  االدارية 

 موضوع النقطة.  

⬧  

⬧  . 

⬧  
 

39

39 

وهـم الســـادة34

ـم الســـادةوه05
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  السادسة والثالثون   النقطة

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش    ين.تدبير مرفق نقل االموات املسلماملو

 

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

النقطة هذه  نوقشت  أن  سبق  السابقة   لقد  الجلسة  يتوفر   خالل  لم  الجلسة    آنذاك   و  في  الكافي  العدد 

مسطرة    ، وبالتالي فان هذه الجلسة ال تتطلباي  موافقة االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم االولى

 التصويت هاته . 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

المقرر السابق القاضي    على التصويت   فاني أعرض نظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة،  

 .   
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  السابعة والثالثون   النقطة

افقة على استرجاع مجلس جماعة مراكش تدبير مرفق    . املرض ى والجرحى نقلاملو

 

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

النقطة هذه  نوقشت  أن  سبق  السابقة   لقد  الجلسة  يتوفر   خالل  لم  الجلسة    آنذاك   و  في  الكافي  العدد 

مسطرة   جلسة ال تتطلب ، وبالتالي فان هذه الاي  موافقة االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم االولى

 التصويت هاته . 

 باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه النقطة. 

المقرر السابق القاضي    على التصويت   اني أعرض فنظرا لعدم وجود أي تدخل بخصوص هذه النقطة،  

 .   
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 :(2016/ 05/ 19)جلسة تاريخ   2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي    الثامنة والثالثونالنقطة 

  

 .2016م السنة املالية تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برس - 

 

 

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

البرمجة لتالوة  ئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية واالله الغلف نائب ر الكلمة للسيد عبد  

 . نص التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص هذه النقطة

 نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةلغلف عبد االله االسيد 
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 .  55  – 46 –  45  – 38  –  34  – 33 –  30   – 29 – 28 :ذات االرقام النقط             مراكشالمجلس الجماعي لمدينة 

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 

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

  13/05/2016  بتاريخ  11320  وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد،  2016  مايأعمال الدورة العادية لشهـر  

اجتماعاتها  اللجنة المذكورة    استأنفت  ،زانية والشؤون المالية والبرمجةيللحضور والمشاركة في اشغال اللجنة المكلفة بالم

عشية على    17/05/2016  الثالثاء  يوم والنصف  الثالثة  االجتماعات    الساعة  محمد  الكبرى  بقاعة  بشارع  البلدي  بالقصر 

نائب االول لرئيس المجلس  ال   سليمان  يونس بن  وبحضور السيد  رئيس اللجنة  عبد االله الغلف نائب    الخامس برئاسة السيد

 كاالتي:  والمرقمة في جدول اعمال الدورة مدرجة في جدول اعمالهاال  المتبقية نقط ال وذلك لمناقشة  الجماعي 

. املوافقة على مبالغ التعويض الخاصة بالقطعتين االرضيتين موضوع تخطيط حدود الطرق العامة ال حداث موقف  28

على   مبنى  املالسيارات  بعرصة  وكذا  طبقات  املدينة  بمقاطعة  الضوء  دار  وطريق  الفطواكي  حمان  شارع  ملتقى  عاش 

 الحقوق العينية العقارية املرتبطة بها . 

للملك  29 التابعة  االرضية  القطعة  مقابل  اسفي  مراكش  لجهة  الحالي  املقر  بناية  بمدرك:  عقارية  معاوضة  في  البث   .

 املتواجدة بملتقى شارع محمد السادس وطريق تحناوت. TF 7807/Mالخاص الجماعي املنتمية للرسم العقاري  رقم 

الجماعي مقابل مقر مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة  .البث في معاوضة مع الدولة امللك الخاص بخصوص املشتل  30

 بالحي الشتوي.  

الق33  ) الخاص  امللك   ( الدولة  من  ملدينة مراكش  الجماعي  املجلس  اقتناء  املوافقة على عملية  املشيد  .  االرضية  طعة 

 عليها السوق الجماعي ازلي .

 املخصصة لتوسيع سوق الخضر والفواكه بالجملة.. املوافقة على مبالـغ التعويض الخاصة بنزع ملكية العقارات 34

 . 2016تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية . 38

 ومحالت تجارية ومحلين للتبريد باملركب التجاري الزهور  . البث في كناش التحمالت املتعلق بإنجاز مقهى45

 لسيارات املستعملة . البث في كناش التحمالت متعلق باستغالل ككشك بسوق ا46

 2017. تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 55
 

 : حضر االجتماع مـن اعضـاء اللجنـة السـادة   ▪
 الحفيظ المغراوي، عبد الهادي التلماضي، عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاريم. عبد 

 ادة : ـاعضاء المجلس الس شارك في االجتماع مـن   ▪
 ابراهيم بوحنش، عادل المتصدق، عبد الهادي بن عال، عبد الرحيم الفيرامي، م. البشير طوبا

 

 اطر الجماعة بصفة استشارية السادة:  كما شارك من ▪
 الميزانية والمحاسبة رئيسة قسم  :  نياتي وفاء م

 االسترتيجيةرئيس قسم التخطيط والدراسات   :  سمير لعريبية
 رئيس قسم اعمال المجلس :  محمد المحير 

 ، الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة عن :  عبد الجليل بلخير 
 والتربية  ، الرياضةرئيس قسم الشباب، الثقافة  عن  : عبد الجليل بلكشيري 

 قسم اعمال المجلسعن  :  سعد نجـــاي 
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هذا االجتماع، وبعد ان قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور    في مستهل
المجلس   لمداوالت  تبعا  او  للجنة  السابقة  االجتماعات  من  المتبقية  بالنقط  مذكرا  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا 

 نظرا لعدم جاهزيتها .   2016/ 05/ 12المنعقد بتاريخ الجماعي في جلسته الثانية  
 

 ناقشت اللجنة النقط االتية ادناه وفق الترتيب المضمن في جدول اعمال الدورة كاالتي:  وعليه،

 . 2016. تحويل اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم السنة املالية 38
 

قترحين سابقين تداولت بشأنهما  بخصوص هذه النقطة، وبعد ان ذكر السيد رئيس الجلسة بوجود م

 سيتم تبنيهما في الجلسة الحالية في اطار هذا التقرير.   10/05/2016اللجنة بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10/05/2016تقرير اللجنة بتاريخ  

بعض اعتمادات  مقترحي تحويل    في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من
المرفقين بالتقرير، اعطى السيد رئيس الجلسة الكلمة    2016التسيير بميزانية جماعة مراكش برسم سنة  

 يحات في موضوع النقطة. للسيدة رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة لتقديم التوض

األول   التحويل  مقترح  أن  والمحاسبة  الميزانية  قسم  رئيسة  السيدة  أوضحت  االطار،  هذا  وفي 
تدريب   يخص  التدريب  بمصاريف  تكوي  4المتعلق  تابعو  لإلدارة  موظفين  الوطنية  المدرسة  من  بكل  نهم 

لجماعي من أجل تعويضهم عن فترة  ومدرسة علوم اإلعالم منذ مدة، مشيرة أنه تم إرسال ملفاتهم للخازن ا
( ستة  لمدة  التدريب  تجاوز  بداعي  بالرفض  قوبلت  ملفاتهم  لكن  مع  6التدريب  يتنافى  ما  وهو  أشهر   )

المستم بالتكوين  المتعلق  المرسوم  أحكام  مقتضيات  وجود  على  مؤكدة  الدولة،  واعوان  موظفي  لفائدة  ر 
ال باستحقاق  قضت  أخرى  مدن  في  مشابهة  لحاالت  فترة  قضائية  تجاوزت  لو  حتى  التدريب  عن  تعويض 

 أشهر، مقترحة امكانية اتخاذ قرار بالموافقة على مقترح التحويل من عدمه.  6التدريب 

ت وحيث  الموضوع،  في  للتوضيحات  االستماع  بين  وبعد  تناقض  هناك  ان  االعضاء  للسادة  بين 
التكوين المستمر لفائدة موظفي  المتعلق ب  2005دجنبر    2الصادر في    2.05.1366مقتضيات المرسوم رقم  

واعوان الدولة والذي ينص في مادته الثامنة انه " يتقاضون في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية  
يوميا عن م تعويضا  مجانا،  المدينة  واالقامة  بالمغرب وخارج  منظما  التكوين  كان هذا  اذا  التنقل  صاريف 

مدة  كانت  واذا  عملهم،  مقر  بها  يوجد  االحكام    التي  بعض  وكذا  اشهر"  ستة  تتعدى  ال  المستمر  التكوين 
 القضائية كما جاء على لسان السيدة رئيسة القسم.  

فان    انوني او االجتهاد القضائي،وتأسيسا على ذلك، ولتوضيح هذا اللبس في مدى االخذ بالنص الق
البث في مقترح التحويل الى ان تتم استشارة ذوي االخ تصاص ومنهم قسم الشؤون  اللجنة ارتأت تأجيل 

 . القانونية والمنازعات القضائية في الموضوع 

الفصول   بدعم  االمر  يتعلق  اذ  بشأنه  التوضيحات  تقديم  تم  ان  وبعد  الثاني،  المقترح  وبخصوص 
" حتى يتسنى للجماعة تغطية  22التحضيرات الخاصة للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية "كوب  المرتبطة ب

 إلنجاح المؤتمر المذكور. مختلف تدخالتها 

وبناء عليه، وبعد ايضاح الرؤية للسادة االعضاء، وحيث يتعلق االمر بحدث ذو اهمية بالغة يستدعي تظافر  
كل الجهود إلنجاحه، فان اللجنة ابدت موافقتها على مقترح الثاني لتحويل بعض اعتمادات التسيير بميزانية  

 جماعة مراكش برسم السنة المالية  2016 كما هو معروض ادناه. 
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 2016تحويل بعض اعتمادات التسيير بميزانية جماعة مراكش برسم سنة    : االولالمقترح 

 المحول منه  الفصل

 المجموع    المبلغ المحول مفتوح االعتماد ال الفصل  رمز الميزانية 

    2.550.000,00   - 450.000,00   3.000.000,00 تعويضات عن االشغال االضافية  10.20  21/20

    2.550.000,00   - 450.000,00   3.000.000,00 المجموع  

 

 الفصل المحول اليه 

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
44/40  10.20 

 

 مصاريف التدريب 
 

50.000,00   
 

450.000,00   
 

500.000,00   

 
 50.000,00 المجموع 

 

450.000,00   
 

500.000,00   

 

 

 2016تحويل بعض اعتمادات التسيير بميزانية جماعة مراكش برسم سنة    : الثانيالمقترح 

 المحول منها الفصول 

 المجموع    محولالمبلغ ال االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

   70.000,00   - 80.000,00 150.000,00 شراء عتاد صغير للتزيين  10.10  21/20

 00   -50.000,00    50.000,00 وثائق مختلفة شراء   10.10  54/50

   216.000,00   - 84.000,00   300.000,00 لوازم ومنتوجات النشر  10.30  33/30

   716.300,00   - 83.700,00 800.000,00 مصاريف نقل االطفال للمخيمات  20.10  22/20

    920.000,00   - 80.000,00    1.000.000,00 شراء لوازم الرياضة   20.20  24/20

    1.922.300,00   - 377.700,00   2.300.000,00 المجموع  

 

 ما المحول اليه نالفصال

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
62/60  10.10 

 

 مصاريف االيواء واالطعام 
 

1.000.000,00    
 

197.700,00    
 

1.197.700,00   

 
64/60  10.10 

 

 لوازم ومطبوعات 
 

350.000,00   
 

180.000,00   
 

530.000,00   

   1.727.700,00 377.700,00   1.350.000,00 المجموع 
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الجلسة ان سبق  ان تدارست    وبعد ان اوضح السيد رئيس  2016/ 17/05وخالل جلسة اللجنة بتاريخ  

وتبعا لمداوالت المجلس الجماعي في جلسته الثانية بتاريخ    10/05/2016اللجنة مقترحي تحويل في جلسة  

والتي تم تأجيل البث في مقترحي التحويل  نظرا لظهور معطيات جديدة تفرض تقديم مقترحات    12/05/2016

 تحويل جاءت مناقشتها كاالتي:  المر يتعلق بثالث مقترحات تحويل اخرى ، اذ ان ا

 

 2016تحويل بعض اعتمادات التسيير بميزانية جماعة مراكش برسم سنة    :الثالثالمقترح  

 المحول منه  الفصل

 المجموع    المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

    12.643.315,00   - 3.500.000,00 16.143.315,00 دفعات اخرى  50.40  61/60

    12.643.315,00   - 3.500.000,00 16.143.315,00 المجموع  

 

 ما المحول اليه الفصول

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
61/60  10.10 

 

 مصاريف االستقبال 
 

500.000,00     
 

398.700,00     

 

898.700,00   

 
62/60  10.10 

 
 ام مصاريف االيواء واالطع 

 
1.000.000,00   

 
1.881.000,00    

 
2.881.000,00    

63/60  10.10   
 مصاريف النقل 

 
200.000,00   

 
307.800,00   

 
507.800,00   

64/60  10.10   
 لوازم ومطبوعات 

 
350.000,00   

 
437.300,00   

 
787.300,00   

23/20  10.10   
شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم  

 الجوائز 

 
600.000,00   

 
324.000,00   

 
924.000,00    

66/60  10.10   
 مصاريف االتعاب 

 
100.000,00 

 
151.200,00 

 

251.200,00   

   6.250.000,00   3.500.000,00    2.750.000,00 المجموع 
 

الميزانية   قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  أعطيت  اعاله،  اليه  المشار  التحويل  مقترح  يخص  ففيما 

م تنظيم قمة عمداء المدن بمناسبة احتضان مدينة مراكش لمؤتمر المناخ  والمحاسبة موضحة أن التحويل يه

مختلف COP22العالمي   لتكلفة  توقعات  أعد  والتربية  الرياضة  الثقافة،  القسم  أن  مشيرة  إيواء    ،  مصاريف 

 ضيوف المدينة وهي المضمنة في الجدول أعاله. 

مع تنظيمها بمدينة مراكش باعتبارها  وحيث تبين للسادة أعضاء اللجنة أهمية قمة عمداء المدن المز 

التحويل   على  اللجنة  وافقت  فقد  التنظيم،  في  صعوبات  أية  ولتفادي  عالميا  المدينة  صورة  لترسيخ  فرصة 

 . COP22بمناسبة احتضان المؤتمر العالمي للمناخ يم هذه القمة المقترح الخاص بتنظ
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 2016نية جماعة مراكش برسم سنة بميزا التجهيز تحويل بعض اعتمادات    : الرابع المقترح 

 

 ا المحول منه  الفصول

 المجموع    المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
12/10  10.13 

AS 9441   
 موقف للسيارات بعرصة المعاش بناء 

 

 
 

5.143.910,23 

 
5.143.910,23  - 

 
0,00 

 
12/10  10.13 

AS 9441   
 اش بناء موقف للسيارات بعرصة المع 

 

 
9.585.390,00   

 
- 9.585.390,00 

 
0,00 

 0,00  - 23, 14.729.300 14.729.300,23 المجموع  

 

 ما المحول اليه الفصول

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
14/10  10.12 

 

 اقتناء العتاد المعلوماتي 
 

3.023.470,76     
 

2.000.000,00 

 

5.023.470,76 

 
31/30  30.21 

 
اشغال كبرى لصيانة وتهيئة الطرق  

 الحضرية 

 
23.158.958,34   

 
7.229.300,23    

 
30.388.258,57   

13.1310.   
 الطاقية للبنايات الجماعية النجاعة 

 
 

 
500.000,00 

 
 

13.1310.   
كاميرات المرقبة ولتأهيل البنايات  

 الجماعية 

    
5.000.000,00 

 
 

    14.729.300,00  المجموع 

 

أما فيما يتعلق بمقترح التحويل الرابع، فقد أعطى السيد نائب رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم  

االعتمادات  الدراسات   تحويل  سيتم  اذ  التجهيز  ميزانية  يهم  التحويل  أن  بين  الذي  والتخطيط  االستراتيجية 

واجد نقطة بدورة المجلس الحالية تهم  المرصودة لبناء  موقف للسيارات بعرصة المعاش، مشيرا أنه مع ت 

التنم  أو شركة  المفوض  التدبير  باعتماد  المذكور  الموقف  بناء  طريقة  في  البث  يكلف  إعادة  فلن  المحلية  ية 

الجماعة اعتمادات مالية لذلك تقرر نقل هذا االعتماد لتغطية مصاريف إدارية وأخرى تهم تهيئة الطرق كما  

 هو مبين في الجدول أعاله 

أن اتضح للسادة أعضاء اللجنة الغاية الهامة من هذا التحويل خاصة وأنه يندرج في إطار تأهيل   وبعد

عتبر عصب التدبير الجماعي، كما أنه يدخل في طار تهيئة طرقات المدينة المقبلة على  اإلدارة الجماعية التي ت

الموافقة على هذا تحويل   COP22تظاهرة عالمية ك   تمت  التجه   فقد  بميزانية جماعة مراكش  اعتمادات  يز 

 . أعالهكما هي معروضة  2016برسم سنة 
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 2016بميزانية جماعة مراكش برسم سنة  التسيير تحويل بعض اعتمادات    : الخامس المقترح

 ا المحول منه  الفصول

 المجموع    المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
10.30.51 

 
 لع شراء المواد الخام من المقا

 

 
 

20.000,00 

 
20.000,00 - 

 
0,00 

 
10.30.52 

 
 والزليج شراء االسمنت  واالرصفة  

 

 
30.000,00    

 
- 30.000,00 

 
0,00 

 
10.30.57 

 

شراء اللوازم الصحية ومواد  
 الترصيص 

 

50.000,00   
 

- 50.000,00  
0,00 

 
10.30.58 

 
 شراء العتاد الكهربائي الصغير 

 
400.000,00   

 

- 400.000,00 
0,00 

 0,00   - 500.000,00  500.000,00 المجموع  

 

 المحول اليه  الفصل

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
30.10.23 

 

 صيانة الشواطئ والمسابح 
 

0,00 
 

500.000,00 

 

500.000,00 

  500.000,00  المجموع 
 

وتجهيز المسابح الجماعية مع اقتراب فصل الصيف،  بخصوص المقترح الخامس والذي يهم صيانة  
خاصة وأن بعض هذه المسابح تحتاج إلصالحات ضرورية ولم تكن مبرمجة في ميزانية الجماعة، ويشمل  

 درهم وذلك لتتمكن الجماعة من فتح هذه المسابح في الوقت المناسب.  500.000هذا التحويل مبلغ  

النائ السيد  تدخل  التوضيح،  من  كانت  وللمزيد  المسابح  أن  على  ليوضح  المجلس  لرئيس  األول  ب 
يفعل، ولتفادي  لم  المسابح ومنها من  مبلغ لصيانة  المقاطعات، حيث منها من رصد  موضوعة رهن إشارة 

ابح التي تتوفر  تأخر فتح المسابح تم اقتراح هذا التحويل، مشيرا أن مكتب المجلس اتخذ قرار بتخصيص المس
سنة، أما المسابح المتوفرة على أكثر من صهريج فيخصص فيها    16إلى    6من    على صهريج واحد لألطفال 

صهريج للصغار وآخر للكبار مع وضع فاصل بينهما مع توفير معلمي سباحة معتمدين ورجال حراسة للحفاظ  
 ة بتنظيم هذه المسابح.األمن الالزم للمسابح الجماعية، مضيفا أن المقاطعات هي المكلف

ت اللجنة موافقتها على المقترح الخامس من تحويل اعتمادات التسيير وذلك لصيانة  وتبعا لذلك، ابد
 المسابح الجماعية. 

والذي يهم مصاريف التدريب الخاصة بأربع اطر جماعية، وحيث ان    1وعالقة بمقترح التحويل رقم  
اجرا حين  الى  معلقا  بقي  المقترح  في  الشؤالبث  قسم  ومنهم  االختصاص  ذوي  استشارة  القانونية  ء  ون 

االول لرئيس المجلس   السيد النائب، وبعد اثارة هذا االشكال من جديد، اكد  والمنازعات القضائية في الموضوع
على  مبدأ نسبية القانون بمعنى ان االحكام الصادرة ال تسري اثارها اال على اصحابها وامكنة صدورها، مقترحا  

 قى هو اللجوء للقضاء للحصول على مطالبهم. الخيار االمثل امام المعنيين باألمر يب ان 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 نائب رئيس اللجنة 

 عبد االله الغلف  
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 الجلسة(رئيس ) النائب االول لرئيس المجلس الجماعي   لسيد يونس بن سليمانا

  فيها   ، المهم صاص فيهاأخرى من أجل سد الخان األمر يتعلق بتحويل بعض المبالغ من فصول الى   

كان مخصصا لبناء موقف السيارات ب "عرصة المعاش" كجزء من    14.729.300  هو أن المبلغ المتعلق ب 

"أفلمار" أو أن    تقوم ببنائه شركةالمبلغ المخصص، فالطريقة التي عمدها المكتب هي أن هذا الموقف اما أن  

عن   االعالن  على    طلب عروضيتم  بناء  شركة  تبنيه  تحمالتدلكي  نعرض  فتر  أن  ارتأينا  وبالتالي  على  ، 

 . مجلسكم الموقر هذه التحويالت

المصالح االدارية المركزية لوجود خصاص  ماتي فيما يخص تجهيز المقاطعات وبالنسبة للعتاد المعلو

  رهم تهم كاميرات المراقبة و المسائل التي تهم المواطنين في الملحقات د  2.000.000تم اقتراح تحويل مبلغ  

االدارية نظرا لوجود اعتداءات متكررة على بعض المرافق الرياضية باإلضافة الى المشاكل التي تقع و التي  

 تحتاج الى دليل مادي يبين مرتكبي هذه األفعال. 

الحد  بالوسائل  يتعلق  ما  هناك  اكذلك  تهم  التي  ويثة  والتنظيم  مبلغ  لترقيم  لها  خصص  التي 

 درهم .  5.000.000

الطرقات التي    اخصوص  لى مستوى الشوارع تستوجب صيانتهاان هناك حفرا كثيرة عاذا الحظتم ف 

تزفيتها مبالغ مهمة لصيانتهافا  ،يتم  اقترحنا مبلغ  لشركات تطلب  لذلك  الى    7.000.000،  درهم لكي تضاف 

 ئة الطرق . االشغال الكبرى لصيانة وتهي

في هذا  ، ودرهم  300.000ترح يتعلق بمبلغ  تلك اذا كانت أهم األمور التي نقترها عليكم اضافة الى مق

قسم   رئيس  الزواق  للسيد حسن  الكلمة  أعطي  والتربية االطار  الرياضة  الثقافة،  من   الشباب،  المزيد  لتقديم 

 . مقترح اضافيالتوضيحات بخصوص  

 الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية رئيس قسم  السيد حسن  الزواق

اال بين  من  أنه  على  العادة  جرت  الثقافية  لقد  الشؤون  قسم  يدبرها  التي  االعتمادات  عتمادات  هي 

، ففي السابق فان االعتمادات الخاصة باإلشهار التي تتم بموجبها الخاصة بالطباعة والنشر ولوازم االشهار

يج ألنشطة ثقافية و رياضية و اجتماعية التي تنظمها الجماعة أو الجمعيات  طباعة الالفتات المخصصة للترو

ت االعت التي  هذه  ببرمجة  نقوم  فإننا  أنشطتها،  لتنظيم  الجماعة  ب دعمها  الخاص  الميزانية  فصل  في    مادات 

فصل  في  اقترح ادراج هذه االعتمادات    تم   نه بعد استشارة الخازن االقليمي لوازم و منتوجات النشر " ، اال أ" 

الخاص ب "  بتحويل هذا االعتما  الميزانية  لذلك قمنا   ، الفصل لوازم و مطبوعات "  الى هذا  المالي  على    د 

 . اساس تصحيح مبالغ االعتمادات في التحويل االخر

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

 النقطة. باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه 

 عضو المجلس الجماعي    السيد عبد الغني الدريوش

لمالحظ أنه هذه  ، اال أن انظرا للحدث التي ستعرفه المدينة  ا مهمةان مجموعة من التحويالت تبدو أنه

كان أولى أن تكون هناك دراسة مقننة تتحدث عن  ار الشمولية و انما جاءت مجزئة وفي اط التحويالت لم تأت

 تحدد الحاجيات الحقيقية . الحدث و أن  
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اءنا مجموعة من الفصول التي  ، كان من األحرى لو تم اعطة للفصول التي سيتم التحويل منهابالنسب

 . اخر  تتضمن امكانيات التحويل، فنحن اآلن ال نتوفر على خيار

يما  التجهيزات ف   فيما يخص العتاد المعلوماتي، فقد تم تبرير أن الهدف منه هو اقتناء مجموعة من

دراسة أولية  جماعي كان البد من  ، ففيما يخص المقاطعات و المجلس الوالملحقات االدارية  يخص المقاطعات

التو عملية  أن  علما  حاجياتهم،  لتحديد  توافقيتشخيص  حل  اطار  في  جارية  هي  األقل  شخيص  على  لذلك   ،

أس على  لكن  المبلغ  هذا  على  الحقيقيةنحتفظ  الحاجيات  تحديد  ا،  اس  انه  الجماعي    ذا  على  المجلس  قام 

 في األغراض المخصصة لها. مشكورا بهذه العملية فالبد من اضافة بعض الشروط الستخدام الحواسيب 

المتابعة من أجل مواكبة هذه  كفي شرائها بل البد من التكوين والنزاهة وفيما يتعلق بالكاميرات، فال ي

 العملية التي تستحق التنويه. 

 المجلس الجماعي  عضو  السيد خليل بولحسن

ن مصاريف التدريب  ان تدخلي يتعلق بتأجيل البث في مقترح تحويل االعتماد المتعلق بالتعويضات ع

حي بعدم  يتضمن تناقضا مما يو  1366-05-02والتكوين المستمر للموظفين بدعوى أن المرسوم تحت عدد  

التعويضات هذه  في  األولالوضوح  المعطى  المعطيات،  من  مجموعة  فهناك  التابعين    ،  بالموظفين  يتعلق 

موظ ثالث  باستثناء  تعويضهم  تم  فقد  مراكش  لمدينة  الحضرية  هو  للجماعة  الذي  الثاني  المعطى  أما  فين، 

سندنا القانوني في طلب االلحاح على تعويض هؤالء الموظفين هي مراسلة السيد وزير الداخلية للسيد عامل  

، فبعد الديباجة و المرجعيات القانونية و االشارة الى المرسوم يقول السيد  1832تحت عدد    2013  فيطاطا  

من   26ني باألمر االستفادة من هذه التعويضات وفق ما نص عليه الفصل الوزير " وبناء عليه فانه يحق للمع

فأن..."   المرسوم هذا  ا،  الداخلية غاب عنها  وزارة  أن  أعتقد  المرسو  ال  هذا  في  الموجود  كذلك  مالتناقض   ،

خر مستحقات  بأداء  بالرباط  االدارية  المحكمة  قرار  ويهناك  لإلدارة،  الوطنية  المدرسة  أرى  جي  عليه  بناء 

لذلك س مستحقاتهم،  الموظفون على  يحصل  أن  من  البد  أنه  و  النقطة  هذه  لتأجيل  المجال  أنه  الرئيس  يدي 

عل القادمة  الدورة  في  النقطة  هذه  برمجة  الموقر  المجلس  على  يحصل  أقترح  أن  أو  االستعجال  وجه  ى 

 المعنيون باألمر على مستحقاتهم دون انتظار انعقاد الدورة. 

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

تدخل   أن  الغني  أرى  عبد  المحترم  العضو  الذيالسيد  المعلوماتية    دريوش  بالتجهيزات  يتعلق 

راقبة تقتضي  من أجل كاميرات الم   هاالكاميرات سيؤخذ بعين االعتبار على أساس أن المبالغ التي سيتم انفاق و

و  تكوينا،  هناك  يكون  الدريوش  السأن  الغني  عبد  يقوم  يد  ان  المكلفين  يمكن  رفقة  الوضعية  تشخيص 

ي المستوى المطلوب  فعلى أن تكون هذه التجهيزات    مكتب بالموضوع و سيكون هناك حرص من جانب ال

ذلك كونوا مطمئنين من هذا ، لم توزيعها بصفة عادلة دون محاباةمتطلبات االدارة و أن يتوفق الخصاص و

فالسيدالجانب مكاتبهم    ،  و  المقاطعات  رؤساء  السادة  و  المكتب  أعضاء  السادة  و  الجماعي  المجلس  رئيس 

 ر هذا األمر بعد موافقتكم على تحويل هذه االعتمادات. ستكون لهم مشاركة في تدبي

االشكال هو فقط  ،  الموظفون أسرة واحدة، فإننا نعتبر المنتخبون ونيأما فيما يتعلق بالسادة الموظف

ال تطبيق  فقانونفي  معين  لسبب  الحوالة  أداء  رفض  القانون  خوله  شريك  معك  يكون  فحينما  من  ،  البد  انه 

ما    هذاالى حكم قضائي في نازلة معينة و   و من التجأ الى القضاء ال يمكنه االستناد،  السير في نفس التوجه

ا كمسؤولين في التدبير  بالتالي ال يمكنناألحكام تسري فقط على أطرافها، و ، فيسمى ب "نسبية أثار األحكام" 

الى عامل في مد توجيهها  تم  أو مراسلة  بعين االعتبار حكما صدر في مدينة أخرى  نأخذ  اذ  أن  ينة أخرى، 
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يمكن األخذ به في اطار البحث العلمي لكن في اطار النوازل المحددة باألسماء و بوضعية كل موظف على حدة  

تار بناء على  تتم دراستها على حدة  بها  فان الوضعية  القوانين الجاري  بناء على المراسيم و  يخ االدارة و 

ا أي اشكال في المبدأ و لكن في طريقة التنفيذ البد  العمل، لألسف فان هذه المبالغ هي مرصودة و ليس لدين

، و نحن سنتدارس هذه  عل السيد الخازن الجماعي ال يرفضمن ايجاد السبل القانونية التي من شأنها أن تج

مع  المتضرر  المسألة  والموظفين  الى  ين  اللجوء  من  البد  كان  اذا  و  الممكنة  السبل  نجد  لكي  ثالثة  عددهم 

ذلك و سنفد لهم األحكام بعد صدورها و حتى الخازن الجماعي لن يمكنه الرفض ألن  القضاء فسنقول لهم  

لموظفون أسرة  األمر سيدخل في اطار تنفيذ الحكم و ليس في اطار تعويض الموظفين، و كما قلت فنحن و ا

 واحدة و ما هو في مصلحتهم هو في مصلحتنا لكننا ملزمون جميعا بتطبيق القانون.

النبع النقطة، فاني أعرضد استنفاذ  التصويت  قاش حول هذه  المضمنة في    على  التحويل  مقترحات 

الشبا قسم  رئيس  قدمه  الذي  الجديد  المقترح  الى  اضافة  االول  المقترح  باستثناء  اللجنة  الثقافة،  تقرير  ب، 

 . الرياضة والتربية وتصحيح الرموز واالعتمادات 
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 2016ماي  19بتاريخ  97/1/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والثالثون  النقطـة      

  

 . 2016ل الميزانية برسم السنة المالية تحويل اعتمادات بعض فصوب
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 2016ماي  19بتاريخ  97/2/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والثالثون  النقطـة      

  

 . 2016المالية تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية برسم السنة ب
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192016
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المناخ   لمؤتمر  مراكش  مدينة  احتضان  بمناسبة  المدن  عمداء  قمة 
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 2016ماي  19بتاريخ  97/3/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والثالثون  النقطـة      

  

 . 2016رسم السنة المالية تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية بب
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 2016ماي  19بتاريخ  97/4/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والثالثون  النقطـة      

 . 2016تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية برسم السنة المالية ب
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 2016ماي  19بتاريخ  97/5/05/2016مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016من جدول أعمال دورة ماي الثامنة والثالثون  النقطـة      

 . 2016تحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية برسم السنة المالية ب
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 الجلسة(رئيس ) النائب االول لرئيس المجلس الجماعي   السيد يونس بن سليمان

أن هناك مجموعة    أريد اثارة انتباه السيدات و السادة األعضاء المحترمين الى مسألة مهمة و هي 

مدينة مراكش و مرتبطة بحدث عالمي و تحدي وطني   بمشاريع هيكلية ستغير معالم  تتعلق  التي  النقط  من 

ة  من بينها مجموعة وغلبية المطلق، فهذه النقط يفترض المشرع أن تمر باأل"   22يتعلق بقمة المناخ " كوب  

رئيس المجلس الجماعي لتمديد الدورة العادية    بالتالي اتخذ قرار من طرفمن النقط الزالت غير جاهزة ، و

 من ايام العمل. لشهر ماي لمدة سبعة أيام متتالية  

، كما تتعلق   bhns السريع النهائية لهذه المشاريع، وتتعلق بحافالت النقل  بالصيغة في انتظار التوصل  

نجاحها، فنحن كمكتب نحاول  باإلنارة العمومية ، و هذه كلها مشاريع مهيكلة تستوجب منا جميعا أن نتجند إل 

ل هللا ستكون  ، و كونوا على يقين أنه في الجلسة المقبلة بحومعطيات الالزمة لكي نقدمها اليكمأن نجمع كل ال

 المعطيات مكتملة ، لذلك نطلب منكم الحضور بكثافة ، ونخبركم بقرار تمديد الدورة العادية
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 .............................قــرار  لرئيس جملس مجاعة مراكش عدد ...... بتاريخ 
 جمللس مجاعة مراكش 2016 ماييقضي بتمديد الدورة العادية لشهر 

 إن رئيـس جملـــس مجاعـــة مراكـــــــش
( بتنفيذ 2015يوليوز  7وافق )امل 1436من رجب  20الصادر بتاريخ  1.15.85بنـــاء على الظهري الشريف رقم  ▪

 منه . 34املتعلـق باجلماعات وال سيما املادة  113.14القانون التنظيمي رقم 

جمللس مجاعة مراكش قد افتتحت بشكل قانوني بتاريخ  2016 مايوحيث ان الدورة العادية لشهر  ▪
 تتالية .بعد مرور مخسة عشر يوما م 19/05/2016وانتهت مدتها القانونية يف  05/05/2016

 النقط املدرجة يف جدول اعمال الدورة املذكورة.ث ان اجمللس مل يستنفذ بعد دراسته كل وحي ▪

 * يلــي يقــرر ما* 

 : الفصل االول

العادية لشهر   )   2016  ماي ميدد اجل الدورة  العمل وذلك  7جمللس مجاعة مراكش ملدة سبعة  ( ايام متتالية من ايام 

.  2016  ي ما   20  اجلمعة ابتداء من يوم   
 : الفصل الثاني

 . 2016  ماي ( من  30)   الثالثون يبدأ سريان مفعول هذا القرار  ابتداء من تارخيه اىل غاية  
 :الفصل الثالث

اجلدولة الزمنية. اعي املقرر عقدها  يف اطار  اجلم جلسات اجمللس  اجللسة او    د  حيدد موع    
 :الفصل الرابع

مل عمالة مراكش قصد االخبار ولكل غاية مفيدة كما يعلق ويبلغ للعموم جبميع  يبلغ هذا القرار  اىل  السيد الوايل عا 

الوسائل الالزمة. 
 حرر بمراكش في ................................. 

 

 مراكشرئيس مجلس جماعة 

 

              

 

        

 

 
  المملكة المغربية

     وزارة الداخلية 
 والية جهة مراكش اسفي 

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش   

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس     
 قنين وتتبع اعمال امجلس مصلحة ت
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 الجلسة(رئيس ) النائب االول لرئيس المجلس الجماعي   السيد يونس بن سليمان

 على قيامكم بواجبكم اتجاه مواطني مراكش و شكرا . ركم وفي األخير أشكركم على صبو

 

 

 . الرابعة والنصف عشية    رفعت الجلسة و كانت الساعة تشير الى          

                  

 

 

 


