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 .   2018تبعا لملتمس مجلس مقاطعة مراكش المدينة المتخذ خالل الدورة العادية لشهر  
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7 
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التمديد 

29/10/2018 
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 المتعلق بالعربات المجرورة بالخيول )الكوتشي(.  1935ابريل  8بتاريخ  230تحيين القرار البلدي رقم 

 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                   

 

التأجيل إلى جلسة  
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7 
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 والتصويت عليها.   2019دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية 
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7 
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29 
للمادة   طبقا  المقاطعات  مجالس  تدبير  تقارير  ملخص  على  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس  من    239اطالع 
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 اطالع المجلس الجماعي على حصيلة انجازاته طيلة نصف المدة االنتدابية الحالية. 
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13 
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 المصادقة 
 

25-48 

 

17 
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 حافظة جلسة التمديد   •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •
 

 

 

1 – 4  

5 – 6  
 

 

 

 

 

 

8 
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 .الطريقية الجديدة

 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 
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   المتعلق بالعربات المجرورة بالخيول )الكوتشي(. 1935ابريل  8بتاريخ  230تحيين القرار البلدي رقم 

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                            
 
 

التأجيل إلى دورة 
 الحقة 

 

21 – 22  

 

25 
  والتصويت عليها  2019دراسة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية 

 المصادقة

 

23 – 111  

 

18 
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية انسان بال حدود من أجل 

 تدبير المرافق الصحية العمومية بمدينة مراكش. 

 
 المصادقة

 

112 – 125  

 

  والتصويت عليها  2019دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية  26
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126 – 147  

 

20 
السيارات  مواقف  استغالل  منتوج  بإيجار  المتعلق  التحمالت  لكناش  ملحق  على  والمصادقة  الدراسة 

 والدراجات النارية والعادية.
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28 

 

 احاطة مجلس جماعة مراكش علما بالقرارات المتخذة في أجهزة شركات التنمية المحلية
 

 

 تمت إحاطة المجلس 

 

265 – 287  

 

29 

 

  239اطالع المجلس الجماعي لمدينة مراكش على ملخص تقارير تدبير مجالس المقاطعات طبقا للمادة  
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  2018اكتوبر الدورة العادية لشهر                           مراكش ةمجلس جماع

 جلسة علنية                                 

 2018 حمضر الدورة العادية لشهر اكتوبر

 18/10/2018بتاريخ  اجللسة الرابعة
 

اكتوبر     لشهر  العادية  للدورة  الزمنية  للجدولة  رابع  ،  2018طبقا  لمراكش  الجماعــي  المجلس  واصل 
الخميس   يوم  المذكورة  دورته  الساعة    2018اكتوبر    18جلسات  بقاعة  على  صباحا  والنصف  عشر  الحادية 

قائد رئيس مجلس  تحت رئاسة السيد محمد العربي بل
الجماعة  

 
 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

   المدير العام للمصالح :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس القسم التقني  :   ي الطيب اسنينح 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 الالئق  رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير :   عبد الغني أوشن

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا 

 وكيل مداخيل جماعة مراكش :   الخمار لمغاري 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 رئيس قسم التعمير  :   عادل الشراط 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 :من المصالــح الخارجيــة السـادة شـــارك -
 

 عن المديرية الجهوية لإلسكان وسياسة المدينة :   سعاد يزيدي 

 رئيس مصلحة بالوكالة الحضرية لمراكش  :   عبد العالي البوهالي 

 ممثل جمعية "انسان بال حدود" :   عبد الرزاق امدجار 
 

   عضوا 86 :  الجماعيالعدد القانوني الذي يتكون منه المجلس   -

  عضوا  85  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا  69 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2
 الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب  عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  8

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 10

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 11

 اجلماعينائب كاتب اجمللس  موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13
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 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " توفيق بلوجور 15
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- 01 

البث في طلب   مالحظة: إلى حين  الشهواني موقوفا عن مزاولة مهامه كعضو مجلس جماعة مراكش  المصطفى  السيد  يعتبر 

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي  64عزله طبقا لمقتضيات المادة 
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 رئيس مجلس جماعة مراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السلطة المحترمالسيد ممثل 

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

من دورتنا    الرابعة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أعلن عن افتتاح جلستنا  

 وجدولتها الزمنية كاالتي:  2018  اكتوبرالعادية لشهر 
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 والنقط املتداول  يف  شانها   جمللس مجاعة مراكش 2018 اكتوبرلدورة العادية لشهر للجلسة الرابعة من  ا  دولة الزمنيةاجل

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 الرابعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس

18/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحادية  الساعة 
  عشرة صباحا

بقاعة 
االجتماعات  

الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 
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الدراسة واملصادقة على اتفاقية تتعلق بتخصيص القطعة االرضية التابعة للملك اخلاص اجلماعي كمقر جلمعية احملاربني 
 وقدماء العسكريني الكائن باحلي احملمدي جوار نادي املسنني بالداوديات.

 

مؤجلة من الجلسة  
 الثانية 

 
11 

 

 اجلماعي على حصيلة اجنازاته طيلة نصف املدة االنتدابية احلالية.اطالع اجمللس 
 

 

 
 
 
 

13 

دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك، املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية 
    .2016لشهر يونيو 

مدير الوكالة الحضرية لمراكش،    لسادة:تم توجيه الدعوة ل )

 رئيس قسم التعمير بالوالية(

 
 

مؤجلة من الجلسة  
 الثالثة 

 
16 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة  .1
 الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.

 

  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية لبنة للعمارة املستدامة. .2 17

 
18 

الصحية الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود من اجل تدبري املرافق  .3
 العمومية مبدينة مراكش.

 

  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة. .4 19

 
20 

النارية كناش التحمالت املتعلق بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات ل الدراسة واملصادقة على ملحق .5
 والعادية.

 

 احملدد لنسب واسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات  19/05/2008بتاريخ  6القرار اجلبائي احمللي عدد وتتميم تعديل  .6 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 مراكشعمالة 
 مراكش جماعة

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس             
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الجلسة 
 الرابعة
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم الخميس
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الحادية  الساعة 

  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 

 املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تعديله وتتميمه. 21
 

22 
االدارية للتقييم خبصوص عملية كراء القطعة االرضية لفائدة الوكالة املستقلة املصادقة على مبلغ االجيار الذي حددته اللجنة 

 لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش لتشييد حمول كهربائي يف اطار استغالل البناية اجلديدة ملقر مقاطعة مراكش املدينة.
 

 
23 

 بالعربات اجملرورة باخليول )الكوتشي(.املتعلق  1935ابريل  8بتاريخ  230حتيني القرار البلدي رقم 
 )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 

 

  .2018حتويل اعتمادات بعض فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  24

  عليها.والتصويت  2019دراسـة مشروع ميزانية جملس مجاعة مراكش برسم السنة املالية  25

  والتصويت عليها. 2019دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية  26

  دراسة التقرير السنوي اخلاص بتقييم تنفيذ برنامج عمل مجاعة مراكش.  27

    بالقرارات املتخذة يف اجهزة شركات التنمية احمللية. علماجملس مجاعة مراكش احاطة  28

 
29 

من القانون التنظيمي  239اطالع اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش على ملخص تقارير تدبري جمالس املقاطعات طبقا للمادة 
 املتعلق باجلماعات.

 

 
30 

عضوية اجمللس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء البث يف اقالة عضو اجمللس اجلماعي السيد خليل بوحلسن من 
 .2015اكتوبر  26بتاريخ  10/2015/ 4والكهرباء ملراكش موضوع مقرر اجمللس اجلماعي عدد 

 

 
31 

اقالة انتداب ممثل جمللس مجاعة مراكش يف اجمللس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش بعد البث يف 
 عضو اجمللس اجلماعي السيد خليل بوحلسن من عضوية اجمللس االداري املذكور
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

أوال وقبل الشروع في تدارس النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، أخبركم أن منها نقطا غير  

 . 29  -  28 – 26 – 25 – 23 – 20  – 19  – 8النقط ذات األرقام جاهزة سيتم تأجيلها إلى جلسة التمديد وهي 
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الحادية عشرالنقطة 

 .الحالية االنتدابية املدة نصف طيلة انجازاته حصيلة على الجماعي املجلس  اطالع

 

خالل هذه النقطة تم عرض فيديو يوثق لحصيلة إنجازات المجلس الجماعي خالل نصف المدة االنتدابية  

 . 2019إلى غاية شهر أكتوبر من سنة  2015الممتدة من شهر أكتوبر 

 

 ( بالمحضر مرفق )قرص مدمج  
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الثالثة عشرالنقطة 

املتخذ   النخيل  مقاطعة  مجلس  مللتمس  تبعا  املكينة  الركيك،  الشياضمي،  لدوار  العقارية  الوضعية  دراسة 

 .2016خالل الدورة العادية لشهر يونيو 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 والسير المستدامة والتنمية المدينة وسياسة بالتعمير المكلفة اللجنة رئيس محفوظ احمد للسيد  الكلمة

 .النقطة بهذه المتعلق التقرير لتالوة والجوالن

 

 والجوالن والسير المستدامة والتنمية المدينة وسياسة بالتعمير المكلفة اللجنة رئيس أحمد محفوظ السيد 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  13 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

  13 النقطة  ذات الرقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :13النقطة رقم 

دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك، املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل 
 .2017الدورة العادية لشهر يونيو 
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فـي جـدول اعمـال  المدرجـة ، وفـي اطـار تحضـير الـنقطية والتنظيمية الجاري بهـا العمـلللمقتضيات القانون  طبقا

 الموجهـة 2018 أكتـوبر 03بتاريخ  19574 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2018 اكتوبرلشهر  العاديةالدورة 

يزانيـة والشـؤون الماليـة اللجنـة المكلفـة بالم  لمجلـس للحضـور والمشـاركة فـي أشـغاللكل من السادة أعضـاء اللجنـة وا
 الحاديـة عشـرعلى السـاعة  2018 أكتوبر  08  االثنينيوم  عقدته    جلساتها باجتماع ثان  المذكورةاللجنة    استأنفت  ،البرمجة

ة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنـ
   :بحسب ترتيبها في جدول اعمال الدورة كاالتي  نقطلمواصلة تدارس  

 

لماء  المصادقة على مبلغ االيجار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم بخصوص عملية كراء القطعة االرضية لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع ا  -22
 والكهرباء بمراكش لتشييد محول كهربائي في اطار استغالل البناية الجديدة لمقر مقاطعة مراكش المدينة. 

 . 2018ة ل ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالي حويل اعتمادات بعض فصو ت  -24

 .2017الشياضمي، الركيك، المكينة تبعا لملتمس مجلس مقاطعة النخيل المتخذ خالل الدورة العادية لشهر يونيو دراسة الوضعية العقارية لدوار  -13
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:  -
 ، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الغني دريوش. رياض  ايت  يوسف  ويسالت،   الهادي عبد 

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  : موالي الحسن المنادي 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
االدريسي،    ،العباسي  قضاوي  احفيظ  م  ال،ع  بن  الهادي  عبد   العويدي،  جويدة  بامحمد،  حليمة  الشحيمي،  خليفة محمد  بوسعيد،  العزيز  عبد 

 إبراهيم بوحنش، حسن الهواري، عبد اللطيف أبدوح. 
 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :  محمد المحير 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت  :  خديجة عبيدي 

 عن القسم التقني  :  السعيد باكة 
 عن مصلحة العالقة مع الوكاالت  :  عبد اللطيف باحي 

 عن قسم أعمال المجلس  :  سعد نجاي 

 من أطر مجلس مقاطعة النخيل السيد: شارك  -
 رئيس قسم التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيل :  بلكيالمحمد 

جدول  في  المتبقية  بالنقط  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  والترحيب  الشكر  كلمة  وبعد  االجتماع،  بداية  في 

 الي: و قد تم تدارس هذه النقط كالت، 2018 اعمال اللجنة والمدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر

 .2017دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك، املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يونيو  -13
 

ت اثارة اشكالية تغيير منطوق ملتمس مجلس مقاطعة النخيل من عملية اعادة تمفي مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد ان  
االصلي  االختصاص  ومدى  الدواوير  لهذه  عقارية  وضعية  دراسة  الى  والمكينة  الركيك  الشياضمي،  الثالثة  للدواوير  الهيكلة 

لدخول في اتفاقيات مع المصالح المركزية للجماعات في انجاز برامج الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن غير الالئق من عدمه او ا
و الالممركزة المختصة من جهة اضافة الى مدى صالحية اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تدارس النقطة، 

اله  بإعادة  الرتباطه  الموضوع  بتحضير  المكلفة  هي  المدينة  وسياسة  التعمير  لجنة  ان  االعضاء  للسادة  تبين  وليس وحيث  يكلة 
تهيئ ملف النقطة دراسة وضعية عقارية، فقد استقر رأي اللجنة على طلب احالة النقطة الى اللجنة الموضوعاتية المختصة مع  

 لتقديم التوضيحات والخروج بخالصات عملية لطي هذا الملف الشائك. المعنيةاستدعاء المصالح الخارجية تقنيا ب 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة                                                                                        

 الحسين نوار                                                                                                 
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  13 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
وسياسة املدينة بالتعمري  املكلفة اللجنة 

 والتنمية املستدامة والسري واجلوالن
 
 

  13 النقطة  ذات الرقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :13النقطة رقم 

دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك، املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل 
 .2017الدورة العادية لشهر يونيو 

 

 
 
 
 
 
 
 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

13 
 

 

فـي جـدول اعمـال  المدرجـة تحضـير الـنقطمواصـلة  ، وفي اطـار  ية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

وتبعـا لتوصـية اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة لمجلس جماعة مـراكش،    2018  اكتوبرلشهر    العاديةالدورة  
 عقـدت  ،11/10/2018والبرمجة في موضوع النقطة وكذا مـداوالت مجلـس جماعـة مـراكش فـي جلسـته المنعقـدة يتـاريخ  

علـى   2018  أكتـوبر  15  االثنينيوم  اجتماعا    بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالنالمكلفة  اللجنة  
احمـد والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد  الحادية عشرالساعة  
   :بحسب ترتيبها في جدول اعمال الدورة كاالتي  نقطة لمواصلة تدارس  رئيس اللجن محفوظ

 

املكينة تبعا مللتمس جملس مقاطعة النخيل املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يونيو دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك،  -13
2017 . 

نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة  )املتعلق بالعربات اجملرورة باخليول )الكوتشي(.  1935ابريل  8بتاريخ  230حتيني القرار البلدي رقم  -23

 مراكش( 

 

 اللجنة السادة: حضر االجتماع من أعضاء  -
 حسن بباوي.  عبد الفتاح رزكي، محمد بنلعروسي، عبد الهادي ويسالت، ي احفيظ قضاوي العباسي،

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي  : موالي الحسن المنادي 

 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
 محمد ايت الزاوي، محمد بوغربال .  ،  عبد الهادي بن عال، يوسف ايت رياض عبد الحفيظ المغراوي، حفيظـة مجدار،الحسين نوار، ي

 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :  عبد الغني اوشن

 رئيس قسم التعمير  :  عادل الشراط 
 عن قسم أعمال المجلس :  سعد نجاي 

 من أطر مجلس مقاطعة النخيل السيد: شارك  -
 

 رئيس قسم التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيل :  محمد بلكيال
 

الترحيبية في حق السادة الحضور لتلبية الدعوة، اكد السيد  في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد الكلمة  

رئيس اللجنة على اهمية الموضوع اعتبارا لما تعرفه مدينة مراكش من دينامية ديموغرافية هامة وما واكبتها  

من تحوالت مجالية وتوسع عمراني، قابلته ظاهرة تنامي بعض الدواوير والتي لم تعرف تسوية مجالية بإعادة 

 لة و التأهيل الحضري، مشيرا الى ان البعد االجتماعي يجب ان يطغى على عملية معالجة هذا الملف. الهيك

اإلداري   بالمسار  ذكر  الذي  للمصالح  العام  المدير  للسيد  الكلمة  أعطيت  الموضوع،  مستجدات  ولمعرفة 

او تقني  اجتماع  تفاصيل  مستعرضا  الصحيح،  اطارها  في  ووضعها  النقطة  هذه  قطعته  بتاريخ  الذي  انعقد  لي 

بحضور المصالح الجماعية والخارجية المختصة إليجاد صيغ توافقية لمعالجة اشكاليات الموضوع   12/10/2018

 والمرفق بالتقرير. 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 13:  الرقم ذات  النقطة 
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وللمزيد من التوضيح، ونظرا لوجود الدواوير موضوع النقطة تتواجد بتراب المقاطعة التي يشرف عليها، تناول  

عة النخيل ليشير ان المجلس التداولي للمقاطعة كانت له الجرأة والفضل إلثارة هذا الملف  الكلمة السيد رئيس مجلس مقاط

الشائك لطابعه االجتماعي، مضيفا انه تم تجاوز االشكال االداري والقانوني لمقتضى وطبيعة النقطة بتغيير مسارها في 

تتعل  تنظيمية  مراجع  على  واالستناد  المختصة  اللجنة  مستوى  على  والقوانين  الدراسة  للجماعات  التنظيمي  بالقانون  ق 

المرتبطة بتهيئة المجال من جهة و من خالل إدخال واالنخراط االيجابي للمصالح الالممركزة القطاعية في ايجاد الحلول 

 التقنية والقانونية في اطار اجتماع خاص اولي. 

غير الالئق للتذكير بالمسار    وعالقة بالموضوع، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن 

في اطار عقد المدينة برنامج "مدن بدون صفيح " ملتمسا   2004الذي قطعته وضعية هذه الدواوير منذ سنة  

تنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية ضمنه باعتباره برنامجا ساري المفعول على ان الجماعة وباقي المتدخلين بصدد  

 .  2019التهييء التفاقية جديدة خالل سنة  

معالجة   مبادرة  االعضاء  السادة  ثمن  الرأي،  وابداء  المناقشة  باب  وفتح  للتوضيحات،  االستماع  بعد 

        هيكلة لالعتبارات االتية: الدواوير الثالثة وفق مسطرة اعادة ال

راح  صعوبة اقناع ساكنة هذه الدواوير بعملية الترحيل وان برنامج مدن بدون صفيح لم يقدم حلول ناجعة مع اقت  •

تدخل الجماعة إلعداد قرار التصفيف الخاص بهذه التجمعات لتمكين مديرية اإلسكان من التدخل إلعداد التصاميم  

 الالزمة . 

 موضوعية مخرجات وخالصات اللجنة التقنية .  •

 استمرار سريان مفعول برنامج "مدن بدون صفيح" إداريا وماليا باعتباره ضابطا تعاقديا تنخرط فيه الجماعة.  •

الربط   • الملكية ووجود  ومنها سند  الهيكلة  اعادة  الملف وفق مسطرة  لمعالجة  االولية  الضرورية  الشروط  توفر 

 بشبكة الماء والكهرباء والترصيف في انتظار عملية الربط بالتطهير السائل. 

وضما الثالثة  الدواوير  لوضعية  القانونية  والمعالجة  للتسوية  صيغة  ايجاد  الى  وسعيا  لذلك،  ن  وتبعا 

العيش الكريم للساكنة نظرا للطابع االجتماعي للملف، وحفاظا على مبدأ االستقرار اعتبارا لنمط العيش السائد،  

الشياضمي،   الدواوير  وضعية  تسوية  على  موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  الموضوع،  في  التصاميم  لغياب  ونظرا 

ا البطاقات  في  التقنية  معطياتها  الى  المشار  المكينة   بشكل  الركيك،  الهيكلة  اعادة  مسطرة  وفق  وذلك  لمرفقة 

باقي الدواوير  من نفس   المبادرة على  تعاقدي وفي اطار برنامج "مدن بدون صفيح" على اساس تعميم هذه 

 الشاكلة المتواجدة بتراب جماعة مراكش باتخاذ التدابير االتية: 

ال مع اعداد بطائق تقنية لكل دوار على حدة  القيام بدراسة ميدانية للتجمعات السكانية في اطار الدواوير مستقب 

 واستحضار خصوصيات كل دوار على حدة. 

 اعتماد منهجية موضوعية وذاتية في تصنيف الدواوير ومعالجتها سواء بالترحيل او اعاد الهيكلة.  

وضعيتها القانونية للتمكن عدم ادراج النقط المتعلقة بإعادة هيكلة الدواوير اال بعد دراستها بشكل دقيق ومعرفة   

 من معالجتها وفق أسس واضحة المعالم . 

مع االطالع والمشاركة   (2010الى   2004 )منامكانية تسليط الضوء مستقبال على عملية تقييم االتفاقيات السابقة   

 . 2019في وضع االتفاقية المقررة في سنة  
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة                                                                                                       
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وكـذا   08/10/2018تبعا لخالصة اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجـة بتـاريخ  
الرامية إلى إحالة و 11/10/2018مداوالت مجلس جماعة مراكش في جلسته المنعقدة في جلسته الثالثة بتاريخ 

دواوير الشياضمي، الركيك، المكينة على اللجنة المكلفة بـالتعمير دراسة الوضعية العقارية للالنقطة المتعلقة ب
، وبنـاء علـى الـدعوة عـدد في اطار التحضير للموضـوعو  ،وإعداد التراب وسياسة المدينة والسير والجوالن

الموجهة من رئاسة المجلس الجماعي الى المصالح الخارجية والجماعية المعنيـة   09/10/2018بتاريخ    19936
علـى السـاعة العاشـرة والنصـف صـباحا   8ل201أكتـوبر    12تم عقد اجتماع تقني اولي يوم الجمعـة    بالنقطة،

ية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد المدير العام لمصالح الجماع بقاعة االجتماعات الصغرى
   وذلك لتدارس موضوع النقطة المشار اليها اعاله.

 

 المجلس الجماعي:  حضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي  : ي. الحسن المنادي 

 الجماعي رئيس مجلس مقاطعة النخيل عضو المجلس   : يوسف ايت رياض  

 شارك من أطر جماعة مراكش السادة:و -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :  عبد الغني أوشن 

 رئيس قسم التعمير  :   عادل الشراط
 

 النخيل السيد:وحضر االجتماع من أطر مجلس مقاطعة  -
 

 رئيس قسم التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيل  :   محمد بلكيال 
 

 كما شارك في االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السادة: -
 

 المديرة الجهوية لوزارة السكنى وسياسة المدينة  :   زهراء ساهي 
 المدينة نائبة المديرة الجهوية لوزارة السكنى وسياسة  :   سعاد يزيدي 

 عن الوكالة الحضرية لمراكش :  عبد العالي البوهاوي 
 

وتذكير السيد المدير العام للمصالح  في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور،

باإلشكاالت العالقة المرتبطة بالنقطة موضوع النقاش، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن 

في إطار ما يسمى    2004الئق الذي أشار إلى أن الدواوير موضوع الدراسة كانت مبرمجة منذ سنة  غير ال

الذي تقرر بموجبه أن تدخل    2010بعقد المدينة التابع لبرنامج "مدن بدون صفيح"، تالها ملحق اتفاقية سنة  

هذه الدواوير في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن لم يتم هذا األمر، مرجعا أسباب عدم استكمال  

تامنصورت   منطقتي  إلى  الترحيل  عملية  الساكنة  رفض  إلى  الدواوير  لهذه  بالنسبة  البرنامج  إجراءات 

، مبينا أن 2010و  2004لم يتم إغالقها بعد بما فيها اتفاقيتي سنة    وتاسلطانت، مؤكدا أن اتفاقيات هذا البرنامج 

مديرية وزارة اإلسكان تعد تصورا شامال للقضاء على الدواوير داخل مدينة مراكش وكان موضوع اجتماعين 

سنة   جديد خالل  قانوني  إطار  إعداد  إلى  خلصت  آسفي  مراكش  والية  مستوى  وضعية    2019على  لمعالجة 

الت  سنة  الدواوير  اتفاقية  بحكم  عالقة  زالت  ال  سنة    2004ي  االتفاقية  المجلس    2010وملحق  بين  بشراكة 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
   13:  النقطة رقم  
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ممثلي   مطالبا  بالمدينة،  الدواوير  ظاهرة  على  نهائيا  للقضاء  العمران  وشركة  اإلسكان  مديرية  الجماعي، 

 لرأي. مديرية اإلسكان بتقديم اقتراحاتها في هذا الباب بغية إرسالها إلى المقاطعات إلبداء ل

  160عقب ذلك، تدخل السيد رئيس مجلس مقاطعة النخيل الذي أشار إلى أن الموضوع يهم حوالي  

أسرة تقطن بالدواوير موضوع النقاش، مؤكدا أن ساكنتها بحاجة إلى عملية إعادة الهيكلة من خالل تمكينها  

يتوف  لكونهم  المعنيين  إقناع  لصعوبة  الترحيل  عملية  دون  فردية،  بناء  رخص  ملكية  من  شواهد  على  رون 

 فردية لسكناهم، مطالبا بإيجاد حلول جذرية بالنظر للمعاناة التي تتخبط فيها ساكنة هذه الدواوير منذ سنين. 

وفي نفس السياق، أخد الكلمة السيد رئيس قسم التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيل مشيرا أن ساكنة  

ن خالل منحهم رخص فردية للبناء وتقريب المرافق العمومية  هذه الدواوير بحاجة إلى عملية إعادة الهيكلة م

 منهم، مقترحا عقد شراكات مع فعاليات المجتمع المدني لتسهيل هذه العملية. 

وعالقة بالموضوع، تدخلت السيدة المديرة الجهوية لإلسكان التي اقترحت إعادة هيكلة هذه الدواوير  

لبرنامج جديدة  اتفاقية  ضمن  إدراجها  خالل  ضمن    من  مبرمجة  كانت  أنها  مذكرة  صفيح"،  بدون  "مدن 

اتفاقية سنة   في  المذكور  لكن    2004البرنامج  وتاسلطانت  تامنصورت  مدينتي  إلى  الساكنة  بترحيل  القاضية 

 المعنيين رفضوا األمر. 

وفي السياق ذاته، تدخل السيد النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي مؤكدا على صعوبة إقناع ساكنة هذه  

بعض   هيكلة  إلعادة  بدون صفيح"  "مدن  برنامج  عرفه  الذي  الفشل  إلى  مشيرا  الترحيل،  بعملية  الدواوير 

مديرية   لتمكين  الدواوير  بهذه  خاص  للتصفيف  قرارا  الجماعة  تعد  أن  تدخله  آخر  في  ومقترحا  الدواوير، 

 لهذه العملية.   اإلسكان من التدخل لمعالجتها مع تكليف شركة العمران بإعداد التصاميم الالزمة 

الرأي وتدخالت   المناقشة وإبداء  الموضوع، وبعد  العالقة في  النقاط  إثارة  وتأسيسا على ذلك، وبعد 

بدون   "مدن  برنامج  طرف  من  مستهدفا  كان  المعني  السكاني  التجمع  ان  وحيث  المعنيين،  األطراف  كافة 

المبرم سنة   المدينة  اطار عقد  في  اللجنة  2004صفيح"  لقرار  وتبعا  الترحيل  ،  المشرفة على عملية  التقنية 

االستيعابية،   طاقته  استنفذ  قد  سليم  بتجزئة  الموجود  الوحيد  االستقبال  موقع  ان  وحيث  االستقبال،  بمراكز 

الترابي   المجال  في  المزاولة  االقتصادية  االنشطة  لعالقة  نظرا  الترحيل  ترفض  المعنية  الساكنة  ومادامت  

ية لعملية الترحيل وتكاليف البناء التي تبقى فوق القدرة المالية للساكنة المعنية، للمقاطعة، ونظرا للتكلفة العال

االسباب   هذه  تنفيذا  لكل  المكان  بعين  الذكر  السالف  السكاني  التجمع  هيكلة  اعادة  التقنية  اللجنة  اقترحت 

المبرم سنة   المدينة  ببرن  2004لمضامين عقد  امج "مدن بدون وادراج هذا االجراء ضمن االتفاقية الخاصة 

 .    صفيح" التي هي في طور االنجاز

 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

17 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

18 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

19 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

20 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

21 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

22 
 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

واآلن وبعد استماعكم لنص تقرير اللجنة وكذا تقرير االجتماع التقني المنعقد لمناقشة حيثيات الموضوع أفتح  

 باب المناقشة. 
 

 المجلس الجماعيعضو  العويدة جويدة السيدة

 الدواوير هذه لساكنة يمنح أن الجماعي  المجلس على أقترح  2019 سنة الجديدة االتفاقية  إبرام انتظار  في  

 واننا خصوصا ، البناءرخص   وكذا الكريم  العيش من  لتمكينهم والكهرباء الماء  بشبكة  الربط  يخص  فيما  تسهيالت 

 . الدواوير  هاته لسكان كبيرة مآسي  فيه تحدث الذي االمطار  موسم على مقبلون 

 بمقاطعة الدواوير  جميع تشمل  أن بل الثالث  الدواوير هذه  على  االتفاقية  تقتصر  ال  بأن أطالب االخير  وفي  

 .النخيل
 

 عضو المجلس الجماعي المغراوي الحفيظ عبد السيد ى

 انجازه تم عما مفصال تقريرا للمجلس تقدم  أن  صفيح بدون مدن اتفاقية تنفيذ على القائمة المصالح من أطلب 

   .االتفاقية  بهذه  المشمولة  والعشرين السبعة للدواوير  بالنسبة
 

 عضو المجلس الجماعي رزكي الفتاح عبد السيد

 السراغنة ودوار بريك  خليفة دوار  مثل  السكنية  المجمعات داخل  تقع التي  بالدواوير البدء االحرى من كان لقد 

   . الصغير
 

 عضو المجلس الجماعي بولحسن خليل السيد

 المنطقي من فليس وبالتالي ، 2004 سنة  منذ  بدون صفيح مدن برنامج في مدرجة كانت المعنية الدواوير ان 

 مىضالشيا دوارف التقنية االوراق  الى وبالرجوع والقانونية، العقارية وضعيتهاأن نقتصر على االطالع على   اليوم

 .العبث من نوع الصيغة بهذه النقطة هذه ادراج  يعني أن مما والولجة  الماكينة  يدوار وكذلك خاص ملكعبارة عن  
   

 عضو المجلس الجماعي المحجوب ايت السعيد السيد

 مثل المقاطعة هذه دواوير  مشاكل طرح  على جليز  مقاطعة مجلس أعضاء نحن يشجعنا الموضوع  هذا فتح ان 

واستدعاء لهذا  القادمة  الدورة في  نقطة  برمجة  أطلب لذلك السراغنة،  دوار  الخارجية  المصالح كل  الموضوع 

   .به المعنية 

 عضو المجلس الجماعي بنبال محمد السيد

 جليز بمقاطعة  وخصوصا ،مراكش مدينة بمحيط الكائنة الدواوير  جميع  على االجراء هذا تعميم يتم  أن أتمنى  

 صفيح  بدون مدن  اتفاقية  ضمن  الدوار هذا تسجيل في  نجحنا  وقد ، حقيقية مأساة يعيش  الذي الزمراني  دوار  وتحديدا

 . ء الشتا فصل ابواب على واننا خصوصا االجراءات  وتسريع اضافيا دعما نريد لكننا 2019 لسنة
 

 عضو المجلس الجماعي بوحنش ابراهيم السيد

 بدراسته تتكلف دائمة  غير لجنة بإحداث تتعلق القادمة الدورة  في  نقطة ادراج أقترح الموضوع هذا بخصوص 

 المكلفة للجنة  هو االصلي االختصاص ان  رغم  ،للسقوط اآليلة والدور  الالئق  غير بالسكن المتعلقة البرامج ومتابعة

   .اللجنة هذه مثل  احداث يقتضي  البرامج هذه  تشعب أن اال المدينة وسياسة بالتعمير 
 

 المجلس الجماعيعضو  دريوش  الغني عبد السيد

 ،مفصلة  تقنية  ببطائق  مرفوقا الدواوير  لجميع  دقيق  احصاء على الجماعي  المجلس يتوفر  أن يقتضي  األمر  ان 
 دوار كل مشكل معرفة  من  المجلس يتمكن حتى االحصاء هذا اعداد أجل من  الخمس المقاطعات مراسلة  يجب لذلك
 .الموضوع حول دراسي يوم  تنظيم ذلك الى إضافة  أقترح  كما  ،ةحد على
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 عضو المجلس الجماعي   الهنيدي الصمد  عبد السيد
 الجماعي  المجلس من  أطلب فاني   الهيكلة  اعادة على بشأنه  وافقنا أن  لنا سبق  والذي البرادة دوار  بخصوص 

   .األمطــار موسم أبواب  على  وأننا خصوصا لسكانه  خاصة  عناية الءاي
 

 المجلس الجماعيعضو  رياض ايت  يوسف السيد
 S5D أو  RB ل  بالنسبة  سواء االستثناء  إطار  في  للترخيص إمكانية  هناك أن  أذكر التنظيف  لمسألة  بالنسبة  

 اطار  في  الهيكلة  اعادة  اجراء  تنزيل امكانية  الى  التوصل  وتم  التقنية  اللجنة خالل  العقار وضعية  نوقشت  حيث
   .الحالية الظروف

 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي كوري سي السالم عبد السيد
 والمصالــح المقاطعــات مجالس  رؤساء  وبحضور  الوالي السيد رئاسة  تحت اجتماعات عدة عقد  مؤخرا تم لقد 

 شامل احصاء إلعــداد مقاطعــة كل  مستوى على محليــة لجن احداث على االتفاق وتم االمر  بهذا المعنية الخارجية
 .المتوفرة  االمكانيــات حسب الدواويــر  هذه  لجميــع

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 الجماعي المجلس  مع  بشراكة  ويتم  المدينة  وسياسة  السكنى وزارة  به وتكلفت  الحكومة  تبنته  الموضوع هذا ان 
 بدون  مدينة  2020 سنة  مراكش  مدينة  تكون  أن  أساس على باالتفاقية  العمل  سيتم  ولذلك  للساكنة،  ممثال  باعتباره 

 المعطيات لتصحيح  باشوية كل مستوى على لجنة احداث هي الوالي السيد مع اعتمدناها التي  المقاربة وانح،  صفي
 ى. السكن ومديرية  المقاطعات مع  وتعاون  بتنسيق

 

 عضو المجلس الجماعي   الوجداني  صطفىالمـ السيد
 معمقة دراسة  واجراء  الموضوع هذا  قصد مواكبة  مختص للدراسات مكتب  تكليف ذكر  ما  الى  إضافة أقترح 
 . شاملة تعميرية رؤية  وفق  المناسبة  الحلول  واقتراح المعنية  الدواوير كل لحالة

  

 عضو المجلس الجماعي الحر محمد  السيد
 يأتون  المصالح رؤساء  أن وهي  الجماعي  المجلس  في عادية  أصبحت  التي  السنة  هذه أن امحو  أريد  البداية  في  
 عن المسؤول  السيد أن  الحظنا فلقد  أجلها، من جاؤوا التي النقط  حول تقارير  اعداد دون  الجماعي المجلس الى

 لم االسكان عن للمسؤول  بالنسبة الشيء  ونفس ،ربتقري  يأت لم الصحة عن المسؤول  وكذلك بتقرير يأت لم التعليم
 يكتسي  تعرفون كما الموضوع هذا ان .2004  سنة  المبرمة االتفاقية مأل معرفة لنتمكن من   بتقرير ت هو اآلخريأ

 هير التطو  الكهرباء و  الماء اتبشبك الربط  الى فقط   تحتاج  ال التي االسر  من  العديد  بمصير مرتبط و كبيرة  أهمية 
 الملكية.  شواهد  على  الحصول األهم،  هو وهذا، وانما

 سنة  الستين فاقت التي السنين  هذه كل  رغم ،الملكية شواهد  على يتوفرون ال  الدوديات حي سكان ان 
   .والمحاميد مزوار عين، الكدية، اكيوض ، القديم العسكر دوار ، امبارك سيدي دوار  سكان وكذلك

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي المنادي الحسن ي. السيد

 عليه التأكيد أريد  ما لكن ،بالدواوير الخاصة  التصاميم اعداد على لإلسكان الجهوية  المديرية  مع االتفاق  تم لقد 
 في  صفيح بدون  كمدينة  مراكش  مدينة  حددت  السابقة  الوعود الن  ،صفيح بدون  مدن  في برنامج  النظر  إعادة هو 

 اعادة أن منها عديدة  سلبيات خلفت العمران شركة باشرتها التي العمليات كل أن علما ،2019ثم    2014أفق سنة  
 .الملف هذا  تدبير  في  ومنهجها سياستها  العمران  شركة تغير الن األوان  آن لذلك ،المطلوب بالشكل تكن  لم الهيكلة

 عضو المجلس الجماعي بولحسن خليل السيد
 زحف بعيد  زمن  منذ  كائنة  وبدواوير الذات قائم  بسكن وانما الصفيح بدور  يتعلق ال االمر  أن إلى التنبيه  يجب 
 . العمراني التطور  عليها

  
   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 القاعة  مغادرة في  الجماعي المجلس واستسمح ،النقطة هذه حول  المناقشة استكملنا قد نكون التدخل هذا بعد 
 االول النائب بنسليمان يونس  السيد من وأطلب الوالي السيد بصحبة المطار في نصره للا   الجاللة صاحب الستقبال

   . الجلسة هذه ترأس استكمال  لرئيس المجلس 
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة )  2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة السادسة عشر  النقطة 

ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر  الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم        

 القديم لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

والخدمات   العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائبة  للسيدة  الكلمة  أعطي  لتالوة  بداية 

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص النقطة. 

 

 بالمرافق العمومية والخدماتنائبة رئيس اللجنة المكلفة  ة حفيظة مجدارالسيد
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

    16 ة رقم:النقط

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  16 النقطة  رقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  16النقطة رقم 

 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية
 التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.باملقر القديم لغرفة الصناعة 

     

                                                                          
 

 
 

 
 
 
 
 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

27 
 

  

  

 
 

ة الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جـدول اعمـال الـدورة للمقتضيات القانونية والتنظيمي  طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلـس  03/10/2018بتاريخ  19575، وتبعا للدعوة عدد 2018العادية لشهر اكتوبر 

اللجنـة المـذكورة جلسـاتها باجتمـاع   تاسـتأنف،  بالمرافق العموميـة والخـدماتللحضور والمشاركة في أشغال  اللجنة المكلفة  

بالقصر البلـدي  الرسميةعلى الساعة الحادية عشر والربع صباحا بقاعة االجتماعات  2018 اكتوبر 09 الثالثاءيوم  ثان عقدته

 االتيـة:  لمواصلة تدارس النقطرئيس اللجنة    ابراهيم بوحنششارع محمد الخامس برئاسة السيد  

 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبدينة مراكش. 4و  3واملصادقة على ملحقني الدراسة  -15

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة  -16
 ا ملراكش.الصناعة التقليدية بساحة جامع الفن

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود من اجل تدبري املرافق الصحية العمومية  -18
 مبدينة مراكش.

 النارية والعادية.الدراسة واملصادقة على ملحق لكناش التحمالت املتعلق بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات  -20
  السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة   -
 ، عبد الرحيم الفيرامي. المتصدق عادل مجدار، حفيظة 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي :   يونس بن سليمان 
 الجماعيالنائب الرابع لرئيس المجلس  :   أحمد المتصدق

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي :  ي. الحسن المنادي 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -

إسماعيل امغاري، عبد الهادي بن عال، عبد الصمد العكاري، أحمد عبيلة، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد العزيز بوسعيد، يوسف ايت  
 ، السعيد ايت المحجوب.عباسيال قضاوي  حفيظا ي الوجداني، المصطفى ويسالت، الهادي عبد باقـة، حمدمرياض، عبد االله الغلف، 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك  -
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :  عبد الغني أوشن

 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 المدير الجهوي للصناعة التقليدية :    هشام بزوزي 

 الصناعة التقليدية بمراكشمدير غرفة  :  عبد الجليل بومهدي 
 النائب األول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش :  مصطفى الشهواني

 عن مندوبية وزارة السياحة بمراكش :   جمال بكري  

 

  المتبقية في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط  

، داعيا السادة االعضاء الى  2018نة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  في جدول اعمال اللج

 وهي كاآلتي:  ،تدارس الجاهزة منها

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
   16:  النقطة رقم  
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الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة  -16
 ع الفنا ملراكش.الصناعة التقليدية بساحة جام

 

  إلحداث   شراكة   اتفاقية ، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من مشروع  النقطة  هذه   مناقشة  بداية  في
، ذكر السيد رئيس اللجنة انه سبق ان تم عرض الموضوع،  التقليدية  الصناعة  لمنتوجات  دائم  ومعرض  متحف 

 واجل لعدم الجاهزية، مستفسرا عن مستجدات طرح هذه النقطة.  2018مداوالتيا، خالل الدورة العادية لشهر ماي  

  مع  المنعقد  االداري القبلي  باالجتماع  ذكر  الذي  مصالحلل  العام  المديروفي هذا االطار، تناول الكلمة السيد  
  رؤية   صياغة  اجل  من  التقليدية  والصناعة  السياحة  وزارة  وممثلي  التقليدية   الصناعة  غرفة  من  كل  مصالح
  فكرة   اقتراح   تم ، مضيفا انه  تدبيره  وكيفية  ومكوناته   ادواره  وطبيعة   المشروع   من  المتوخاة  األهداف   عن   واضحة
  مركز   انشاء  لمقترح   باإلضافة  التضامني   االقتصاد  اطار   في  التقليدية   الصناعة   لمنتوجات  ومعرض  متحف  احداث

 المحافظة  تتماذ س  المتحف  لهذا  والتراثي   الثقافي  الدور  ، مؤكدا علىعلني   مزاد  في  والثمينة  النفيسة  المنتوجات   لبيع

 . الشأن  هذا في اليونسكو  خاصة من منظمة دراسات من االستفادة مع لالندثار اآليلة  والمنتوجات الصناعات  على

  الذي  التقليدية   الصناعة  غرفة   ممثل   للسيد   الكلمة   أعطيت   المشروع،   طبيعة   على  الضوء   القاء  من   ولمزيد  
استعرض من خاللها السياقين    قدم بطاقة تقنية حول مشروع متحف للصناعة التقليدية كما هي مرفقة بالتقرير 

والرامية إلى المحافظة على المنتوج  العام والخاص لعرض الفكرة واالهداف والغايات المبتغاة من احداث متحف  
تسليط الضوء على التراث والخبرة المغربية  التقليدي وتثمينه وتوثيق مختلف جوانبه للحفاظ عليه من الضياع و

في   التقلالمتأصلة  الصناعة  الى  يدية،مجال  السعي  و    مع  اسواقها  و  مراكش  مدينة  تاريخ  عن  صورة  تقديم 
حرفها، وابراز الحرف القديمة والمهددة باالنقراض  وطرق انتاجها وكيفية تجددها مع تطور االسواق واالذواق.  

اع سيشكل هذا المتحف فرصة لمختلف الصانعات والصن  وكل ذلك عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة بحيث
التحف   داخل  لمراكش  الثقافي  بالموروث  المتعلقة  المنتوجات  لبيع  نقطة  بإحداث  منتجاتهم  لتسويق  المبدعين 

 سواء عن طرقي البيع المباشر أو عن طريق بيع النفائس بالمزاد العلني. 

  كمتحف  الفنا  بجامع   التقليدية   الصناعة  لغرفة  القديم  المقر   استغاللمضيفا ان التصور المقترح يرتكز على  
يتم إحداثه في إطار شراكة بين مختلف المتدخلين المعنيين    على ان  التقليدية،  الصناعة  لمنتوجات  دائم   ومعرض 

ان   مؤكدا على  الثقافة،  وقطاع  السياحة  قطاع  التقليدية،  الصناعة  الجماعة، غرفة  مراكش:  لصورة  بالتسويق 
ف  للمساهمة  القطاعات على استعداد  لهذه  المركزية  إيمانا منها بكونه سيشكل  المصالح  المشروع  ي كل مراحل 

تراثا   باعتبارها  الفنا  جامع  لساحة  الثقافي  الموروث  وسيعزز  بالجهة  التقليدية  الصناعة  لقطاع  مضافة  قيمة 
مختلف   أدوار  تحدد  اإلطار  هذا  في  دراسة  إنجاز  المشروع،  تدبير  عملية  شأن  في  مقترحا،  عالميا،  إنسانيا 

     إعداد تصوره على إجراء مقارنة لتجارب دولية في هذا السياق.المتدخلين وترتكز في 

  عن   متكامال  تصورا   اعطى  الذي  الجماعي   المجلس  لرئيس   األول   النائب   للسيد  الكلمة   أعطيت   ذلك،  اثر 
  التقليدية   الصناعة   دور   يبرز   ان  يجب   المرافق الثقافية التراثية   من   النوع  هذا  ان  على  ، بداية، مؤكدا،  المشروع

،  منهم  المبدعين   خصوصام ماديا  هاتمنتوج  ثمرات   من  لالستفادةناع  للص  الفرصة   ويتيح  المحلي   المنتوج   ويثمن
  القديم  التقليدية   الصناعة  غرفة  مقر   بوضع   وفقه   المجلس  سيقوم اذ    المتحف   مقر   تدبير مستعرضا تفاصيل كيفيات 

 الذي   الدائم  والمعرض   المتحف هذا    بتهيئة   التقليدية  الصناعة  غرفة  تلتزم  فيما  للمتحف،  كفضاء   التصرف  تحت
  المداخيل  من  جزءا  ان  على  ،مدخولهم  من  والرفع  منتوجاتهم  تسويق  اجل  من  التقليديين  للصناع  فرصة   سيمثل

 الذي   العلني  المزاد  لفكرة  باإلضافة  هذا  ذاتيا،  نفسها  تمول  ال  الثقافة  ان  باعتبار  هذا المرفق  لتسيير  سيخصص
  من   %25  نسبة تخصيص  يمكن  كما للعموم، اخر  ويوم التقليدية الصناعة منتوجات لبيع يوم  تخصيص من  سيمكن
 . الفنا جامع بساحة للحاليقية التحف  بيع   مداخيل

  المجلس   رئيس   من  يتكون  اداري   مجلس  تكوين  فسيتم  يضيف السيد النائب،   المتحف،   إدارةوبخصوص   
  ذو   ومدير   التقليدية  الصناعة   غرفة  من  وعضوين   الجماعي  المجلس  من   عضوين  الى  إضافة   كرئيس   الجماعي

  أداء   لتقييم  لزوما  اشهر  3  كل  المجلس  على ان ينعقد هذا  الغرفة   رئيس   يقترحه  سنوات  3  لمدة  المجال  في   خبرة

 .  المتحف  وتسيير
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  التفاوت  من   نوع   وجود   عن  عبر  الذي  السياحة   وزارة   ممثل   السيد  تدخل   ومن جهته، وارتباطا بالموضوع،
  حذف   مقترحا  التقليدية،   الصناعة  غرفة  ورؤية  الجماعي  المجلس  لرئيس   األول   النائب  السيد  من  كل   رؤية  بين
  القانونية،   الناحية  من  بها   سيضطلع  التي   األنشطة   طبيعة   مع   تعارضا   سيشكل   كان  اذا  االتفاقية   من   متحف   اسم

 على  الحصول   انتظار   في   المجلس  لرئيس   االول   النائب   السيد  مقترحات   مع   االيجابي   للتفاعل  استعداده   عن   معبرا 
 من الجهات المعنية.   النهائية الموافقة 

  الى   االتفاقية   ونوعية   طبيعة  تعديل   يتم  ان  اللجنة  رئيس   السيد  ارتأى  النظر،  وجهات   تعدد   بعض   وامام
  االتفاقية   وعرض  التحمالت  ودفتر  التمويل   واتفاقية   المتكاملة  التقنية  الدراسة  تهيئ   انتظار  في  اطار  اتفاقية 

 .   المجلس على النهائية 

وبعد االستماع لوجهات النظر، وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، اجمع السادة االعضاء على اهمية   
الى   الرامية  المرافق  احدى  باعتباره  المقدم  موروثالمشروع  إشعاعها   المدينة  الحفاظ على  وتعزيز  التاريخي 

الدولي  وصيتها  في  ،    السياحي  المساهمة  الالمادي،وإلى  بالرأسمال  لمدينة    النهوض  والمعماري  والثقافي 
  مقر   ابقاءمن جهة وتحسين وضعية الصانع التقليدي بشكل خاص، والذي يفرض، بالموازاة مع ذلك     مراكش

  قانونا   المخول   هو   الجماعي  المجلس   ان  اساس  على   الالمج  لنفس   مخصصا  القديم  التقليدية   الصناعة   غرفة 
 على اساس ما يلي:  تخصيصمسطرة الب

 .   الشراكة لهذه  القانونية  الشروط ادماج وزارة الثقافة في المشروع وكطرف في االتفاقية وان حضورها يكمل  ▪
 .   مستقل   مشروع   في   التسويقي  التجاري التوجهامكانية انجاز الشق ذو  ▪
  نظرا   المغرب  بنك   متحف   من   أيضا   استفادتهم   مع   المشروع  هذا   خالل   من  الحاليقية  لفئة   الدعم  بتوفير   التنويه  ▪

 .  الفئة  هذه  تعيشها التي  الشديد العوز لحالة
  رئيس  نائب  السيد   مقترح   جعل  مع   الرؤى   ودمج   المتحف   احداث   فكرة   النضاج   اكبر  وقت   بإعطاء   المطالبة ▪

 . للمتحف  التدبيري  التصور  في متقدمة لكونها   االتفاقية  لمشروع  وارضية   كأساس المجلس الجماعي

، وحتى  وتراثي ثقافي  كتوجه  المتحفوتبعا لذلك، وفي ظل هذه الوضعية، وبعد ان تم تثمين مشروع انجاز  

يتسنى تكوين قناعة موضوعية موحدة يتم تنزيلها بسالسة على مستوى اتفاقية الشراكة كاطار تعاقدي يضبط  

مساهمات والتزامات االطراف المتعاقدة، واعتبارا لرؤية السيد النائب االول لرئيس المجلس الجماعي باعتبارها  

  الرؤى  لدمج يل البث في النقطة على اساس منح مهلة  فقد استقر رأي اللجنة على تأجارضية لصياغة االتفاقية،  

  موضوع   في   نهائيا   للحسم  للجنة   الحق   اجتماع  على ان يعقد   وموحدة   جامعة   وثيقة   اطار  في   االتفاقية   اطراف   بين 

 . االتفاقية 

 رئيس اللجنة          
 ابراهيم بوحنش 
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 بمراكش مشروع متحف الصناعة التقليدية حول  تقنية  ورقة

إطار  في  بمراكش  التقليدية  الصناعة  لغرفة  القديم  بالمقر  التقليدية  الصناعة  متحف  إحداث  يندرج 

التاريخي وتعزيز إشعاعها السياحي وصيتها   هاالحفاظ على موروثلـتأهيل المدينة القديمة و  التوجيهات الملكية 

التنموي  كما ي  الدولي ويهدف إلى  ،  "اكش، الحاضرة المتجددةمر"نسجم، تمام االنسجام، مع أهداف المخطط 

والثقافي والمعماري لمدينة مراكش، وتعزيز مكانة هذه الحاضرة    النهوض بالرأسمال الالمادي،المساهمة في  

 .المتحفية باعتبارها وجهة سياحية ال محيد عنها بالمغرب، واالرتقاء بظروف عيش ساكنتها

كما أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى المحافظة على المنتوج التقليدي  

و   الضياع  من  عليه  للحفاظ  جوانبه  مختلف  وتوثيق  المغربية    وتثمينه  والخبرة  التراث  على  الضوء  تسليط 

 . مجال الصناعة التقليدية المتأصلة في 

إحداث   هو  االساسي  الهدف  م  حقيقيمركز    و  تاريخ  عن  و لتقديم صورة  اسواقها  و  مراكش  دينة 

و الحرف  حرفها،  وابراز  والمهد القديمة  انتاجها  وطرق  باالنقراض   تطور  دة  مع  تجددها  االسواق  كيفية 

 .كل ذلك عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة و.  واالذواق 

والصناع   الصانعات  لمختلف  فرصة  المتحف  هذا  سيشكل  بإحداث كما  منتجاتهم  لتسويق  المبدعين 

نقطة لبيع المنتوجات المتعلقة بالموروث الثقافي لمراكش داخل التحف سواء عن طرقي البيع المباشر أو عن  

 . طريق بيع النفائس بالمزاد العلني

 :من مجموعة من الفضاءات  هذا المشروعيتكون و   

المتحف    - الصناعة  مخصص    :فضاء  الحرف لتحف  بأعرق  للتعريف  وبرامج  بالجهة،  التقليدية 

تاريخية  ومعطيات  ذاكرتها،  على  حفاظا  امتهنوها  الذين  التقليديين  والصناع  تطورها  ومراحل 

 . حول األسواق بالمدينة القديمة بشكل يجعل منه فضاء مرجعيا يجعل زواره يعيشون التجربة 
 نقطة للبيع المباشر و البيع بالمزاد العلني   -
 . ء مخصص لمقهى و مطعم المأكوالت و الحلويات المغربية فضا -

كما أن إحداث هذا المتحف يأتي ليعزز اإلشعاع الثقافي والسياحي لمراكش ويقترح أن يتم إحداثه في 

إطار شراكة بين مختلف المتدخلين المعنيين بالتسويق لصورة مراكش ونخص بالذكر، إلى جانب حاملي هذا  

 . لسياحة وقطاع الثقافة المشروع، كل من قطاع ا

وإن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة 

لقطاع -مراكش مضافة  قيمة  سيشكل  بكونه  منهما  إيمانا  المشروع  مراحل  كل  في  للمساهمة  استعداد  على  آسفي، 

 . الموروث الثقافي لساحة جامع الفنا باعتبارها تراثا إنسانيا عالمياالصناعة التقليدية بالجهة وسيعزز 

المتدخلين   مختلف  أدوار  تحدد  اإلطار  هذا  في  دراسة  إنجاز  يقترح  المشروع،  بتدبير  يتعلق  وفيما 

     .وترتكز في إعداد تصوره على إجراء مقارنة لتجارب دولية في هذا السياق 
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تحضير النقط المدرجة في جدول اعمـال مواصلة  ة الجاري بها العمل، وفي اطار  للمقتضيات القانونية والتنظيمي  طبقا

الموجهة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة   16/10/2018بتاريخ    20311، وتبعا للدعوة عدد  2018الدورة العادية لشهر اكتوبر  

اللجنـة المـذكورة جلسـاتها  اسـتأنفت، بالمرافق العمومية والخـدماتوالمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  اللجنة المكلفة 

 الرسـميةعلى الساعة الحاديـة عشـر والربـع صـباحا بقاعـة االجتماعـات   2018  اكتوبر  17  االربعاءيوم    باجتماع جديد عقدته

 االتيـة:  لمواصلة تدارس النقطرئيس اللجنة  نائبة    حفيظة مجدار  ةقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيدبال

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة  -16
 ملراكش.الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا 

 الدراسة واملصادقة على ملحق لكناش التحمالت املتعلق بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية. -20
  السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة   -
 . عبد الرحيم الفيرامي 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -
 "عضو اللجنة" لرئيس المجلس الجماعي الثامنة ةالنائب :   امال ميصرة

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -

 ، الحسن الهواري، الحسين نوار، احمد محفوظ، خليل بولحسن. عباسيال قضاوي  حفيظ ا ي عبد الهادي بن عال، ي. عبد الحفيظ المغراوي، 
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك  -
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 

 : السيدانوشارك من ممثلي المصالح الخارجية   -
 مدير غرفة الصناعة التقليدية بمراكش :  عبد الجليل بومهدي 

 ممثل عن المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بمراكش :   يوسف وطيل
 

في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكرت السيدة رئيس اللجنة بالنقط المتبقية في جدول اعمال  

 االتية:  الجاهزة ، داعية السادة االعضاء الى تدارس النقطة 2018اللجنة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

لى اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة الدراسة واملصادقة ع -16
 الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.

 

مشروع  النقطة  هذه  مناقشة  بداية  في من  االعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  وبعد    متحف  إلحداث  شراكة  اتفاقية، 

بتاريخ  التقليدية  الصناعة   لمنتوجات   دائم   ومعرض المنعقد  السابق  االجتماع  خالصة  في صورة  ولوضعهم   ،09/10/2018 ،

اعطيت الكلمة للسيد المدير العام للمصالح الذي اوضح انه سبق للجنة ان تدارست الموضوع باستفاضة من جهة وكذا بعمل  
اذ تم صياغة مشروع مشترك مندمج  فريق عمل بين المصالح الجماعية المختصة والمصالح الخارجية المعنية   باالتفاقية، 

 يأخذ بعين االعتبار وجهات نظر جميع االطراف بشكل توافقي. 
ومن جهته، تدخل السيد مدير غرفة الصناعة التقليدية ليبرز اهمية مشروع احداث متحف والرامي إلى المحافظة  

عليه للحفاظ  جوانبه  مختلف  وتوثيق  وتثمينه  التقليدي  المنتوج  و  على  الضياع  والخبرة  من  التراث  على  الضوء  تسليط 
 مجال الصناعة التقليدية.  المغربية المتأصلة في 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
   16:  النقطة رقم  
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تقديم   تم  الرأي،  وابداء  المناقشة  باب  وفتح  المنقح،  الجديد  شكلها  في  االتفاقية  مشروع  من  السادة  تمكين  وبعد 
 مقترحات في الشكل همت ما يلي: 

 مالحظة  النص المعدل  النص االصلي  ر.ف 

ومعرض   العنوان متحف  إلحداث  وتعاون  شراكة  اتفاقية  مشروع 

لغرفة   القديم  باملقر  التقليدية  الصناعة  ملنتوجات  دائم 

 الصناعة التقليدية بساجة جامع لفنا بمراكش 

مشروع اتفاقية شراكة وتعاون إلحداث متحف ومعرض دائم  

باملقر   التقليدية  الصناعة  الصناعة    السابقملنتوجات  لغرفة 

 التقليدية بساجة جامع لفنا بمراكش

 

تغيير لفظ "القديم"  
 ب "السابق" 

  تحيين املقتضيات واملراجع القانونية - الديباجة 

 

 

4 

  اعادة تراتبية  االطراف   

 :جماعة مراكشجلس م 5 -4

 فيما يلي:   الجماعي تتمثل مهام املجلس

 ؛ وتخصيصه للمشروع تعبئة الوعاء العقاري  ✓

 باملشروع؛ شاركة في لجن طلب العروض الخاصة امل  ✓

 :جماعة مراكشجلس م 5 -4

 فيما يلي:   الجماعي تتمثل مهام املجلس

 ؛ وتخصيصه للمشروع تعبئة الوعاء العقاري  ✓

 املشاركة في لجن طلب العروض الخاصة باملشروع؛  ✓

 انجاز املشروع  مراحل  تتبع ✓

 

اضافة بند خاص  
بتتبع مراحل انجاز  

المشروع على غرار  
 باقي االطراف

 

 

 

 

 

5 

يترأسه  التتبع والتنسيق  ب   مجلس إداري مكلفيتم إحداث  

  رئيس جماعة مراكش، ويتكون من أربعة أعضاء:

 عضوين من املجلس الجماعي؛ -

 عضوين من غرفة الصناعة التقليدية؛ -

 عضو عن كل طرف في االتفاقية .  -

 ... 

إحداث   مكلف يتم  إداري  والتنسيق  ب   مجلس  يترأسه  التتبع 

مراكش جماعة  عنه   رئيس  ينوب  من  ويتكون  او  ثمانية  ،  من 

  أعضاء:

 من املجلس الجماعي؛ عضوان -

 من غرفة الصناعة التقليدية؛  عضوان -

   من بقية اطراف االتفاقيةعضو عن كل طرف  -

 

التنصيص على  
النيابة بالنسبة  
لرئاسة المجلس  

 الجماعي

+ ضبط عدد اعضاء  
 المجلس االداري

 اإلدارة كجهاز تنفيذي:

غرفة    رئيس  يعينه  عام  مدير  املشروع  إدارة  على  يشرف 

عليه   ويصادق  التقليدية  .  الصناعة  اإلداري  املجلس 

ويشترط فيه أن يتوفر على خبرة في هذا املجال ملدة ال تقل  

  .على ثالث سنوات
 ... 

 اإلدارة كجهاز تنفيذي:   

غرفة    رئيس  يعينه  عام  مدير  املشروع  إدارة  على  يشرف 

ويصادق املجلس اإلداري على تعيينه وفقا    الصناعة التقليدية

 . لبرنامج تدبيري ملدة ثالث سنوات

تقل    ال  ملدة  املجال  هذا  في  خبرة  على  يتوفر  أن  فيه  ويشترط 

  .على ثالث سنوات
 ... 

 

 

التنصيص على تقديم 
برنامج تدبيري 
كشرط في تعيين  

المدير العام + تحديد  
 مدة التعيين 

     

اعطاء      في  المقترح  المشروع  اهمية  االعضاء  للسادة  تبين  الرأي، وحيث  وابداء  المناقشة  وبعد  لذلك،  وتبعا 
ان   وحيث  التراث،  على  الحفاظ  في  بمجهوده  واالعتراف  التقليدي  الصانع  ودعم  التقليدية  الصناعة  لمنتوجات  اشعاع 

ابدت اللجنة موافقتها على اتفاقية شراكة حول احداث متحف االتفاقية المعروضة تعتبر ضابطا تعاقديا لجميع االطراف، فقد  
حسب  لمراكش  الفنا  جامع  بساحة  التقليدية  الصناعة  لغرفة  السابق  بالمقر  التقليدية  الصناعة  لمنتوجات  دائم  ومعرض 

 التعديالت المدخلة عليها كما هي مرفقة بالتقرير  .  

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 اللجنةنائبة رئيس 
 حفيظة مجدار   
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 مشروع اتفاقية شراكة وتعاون

 إلحداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية 

 لغرفة الصناعة التقليدية  السابقباملقر 

 بساجة جامع لفنا مبراكش
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 بني

 

 وزارة السياحة و النقل اجلوي و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي

 و

 وزارة الثقافة و االتصال

 و

 والية مراكش اسفي

 و

 آسفي -جهة مراكش

 و

 جملس مجاعة مراكش

 و

    غرفة الصناعة التقليدية جلهة مراكش اسفي
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 113.14  رقم  التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07)  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  وبناء ▪
 .بالجماعات المتعلق 

لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪ بسن نظام المحاسبة العمومية    2017نوفمبر    23الموافق 
 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

ساسي لغرف الصناعة التقليدية؛ 18.09بناء على القانون رقم  ▪
أ
 بمثابة النظام اال

رقم   ▪ المرسوم  على  في    2.10.379بناء  ولى  7الصادر 
أ
اال بريل    11)  1432  جمادى  كـتابة  2011اأ وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )

 الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية؛
 ؛المحلي الصناعة التقليدية ودمجها في النسيج االقتصادي وتماشيا مع اإلرادة الحكومية في تهيئ الظروف المالئمة لتنمية ▪
وزارة   ▪ توجهات  إطار  التقليوفي  والصناعة  الجوي  والنقل  االجتماعيالسياحة  واالقتصاد  مع    دية  الشراكة  توطيد  إلى  الرامية 

 الفاعلين االقتصاديين، لتمكينهم من المشاركة الفعالة في عملية التنمية المستدامة على الصعيد الجهوي؛
إحداث    ▪ من  المشاركة  طراف 

أ
اال تمكين  جل  اأ لغرفة  ومن  القديم  بالمقر  التقليدية  الصناعة  لمنتوجات  دائم  ومعرض  متحف 

حسن الظروف؛ صناعة التقليدية بساحة جامع لفناال  في اأ
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 املادة األوىل: موضوع االتفاقية
أجل   من  املتعاقدة  األطراف  بين  للشراكة  املنظمة  الشروط والقواعد  تحديد  االتفاقية حول  إحداث متحف ومعرض تتمحور هذه 

األطراف    إلتزامات تتوخى تحديد  ، كما    دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملقر القديم لغرفة الصناعة التقليدية بساحة جامع لفنا

 شروع.امل  انجازاملوقعة فيما يخص 
 

 املشروع املـادة الثانية: أهداف
 يهدف هذا املشروع إلى:  

 ؛التاريخي وتعزيز إشعاعها السياحي وصيتها الدولي  هاالحفاظ على موروث املساهمة في تأهيل املدينة القديمة و  -

في   - مراكشاملساهمة  ملدينة  واملعماري  والثقافي  الالمادي،  بالرأسمال  مكانة    ؛النهوض  كتعزيز  القديمة  حاضرة  املدينة 

 ؛ متحفية، واالرتقاء بظروف عيش ساكنتها

 ؛الصناعة التقليدية اع املحافظة على املوروث الثقافي والحضاري بقط -

 ؛ خلق مركز للتوثيق خاص بقطاع الصناعة التقليدية بجهة مراكش اسفي -

 . خلق فضاء سياحي بمراكش، و تشجيع التسويق املباشر -
 

 مكونات املشروعاملـادة الثالثة: 
 ؛ أشغال تهيئة املقر القديم للغرفة وتجهيزه من أجل تحويله إلى متحف ملنتوجات الجهة -

 ؛تحف الصناعة التقليدية عرض -

 لتسويق املنتوجات التقليدية ذات القيمة العالية الخاصة بالصناع التقليديين.  فضاءإحداث  -

 تحف ومنتجات الصناع التقليديين. إحداث فضاء للبيع باملزاد العلني لل -

 إحداث مقصف بالطابق العلوي للمقر. -
 

 األطراف املوقعة إلتزامات: الرابعة املادة 
 

 :وزارة السياحة و النقل اجلوي و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي  4-1
 تتولى  املهام التالية:

 ؛املساهمة في تمويل املشروع ✓

 طلبات العروض املتعلقة باملشروع؛املشاركة في لجن   ✓

 تتبع مراحل إنجاز املشروع؛ ✓

 التأطير من أجل إحداث املشروع؛. ✓

 املساهمة في الدعاية وإشهار املتحف.  ✓

 وزارة الثقافة و االتصال :4-2
 تتمثل مهام وزارة الثقافة في ما يلي: 

 املساهمة في تمويل املشروع  ✓

 التأطير في سن سياسة لتدبير املتحف   ✓

 آسفي-: والية مراكش4-3

 يلي: تتمثل مهام الوالية في ما

 املساهمة في تمويل املشروع؛   ✓

 تقديم املساعدة في إنجاز املشروع؛ ✓

 تتبع مراحل إنجاز املشروع.  ✓
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 آسفي -جملس جهة مراكش 4-4

 يتولى مجلس الجهة ما يلي: 

 املشروع؛املساهمة في تمويل  ✓

 الخاصة باملشروع؛  املشاركة في لجن طلب العروض  ✓

 تتبع مراحل إنجاز املشروع.  ✓

 :مراكش مجاعةلس جم 5 -4
 فيما يلي:  الجماعي تتمثل مهام املجلس

 ؛وتخصيصه للمشروع تعبئة الوعاء العقاري  ✓

 املشاركة في لجن طلب العروض الخاصة باملشروع؛  ✓

 تتبع مراحل انجاز املشروع  ✓

 آسفي؛-غرفة الصناعة التقليدية جلهة مراكش: 4-6

 إعداد دراسة الجدوى التقنية واالقتصادية للمشروع؛  ✓

 املساهمة في تمويل املشروع؛ ✓

 اإلشراف على تهيئة مقر املشروع؛ ✓

 إعداد طلبات العروض املتعلقة باملشروع واملشاركة في لجن طلبات العروض؛  ✓

 تتبع مراحل إنجاز املشروع؛ ✓

 تدبير املشروع. اإلشراف على  ✓

 التنسيقو املشروع: قيادة اخلامسةاملـادة 

  اجمللس اإلداري كجهاز  مشرف ومدبر:

إحداث   مكلف يتم  إداري  والتنسيق  ب  مجلس  او  التتبع  مراكش  جماعة  رئيس  عنهيترأسه  ينوب  من  من  ويتكون   ثمانية، 

  أعضاء:

 عضوان من املجلس الجماعي؛ -

 التقليدية؛ عضوان من غرفة الصناعة  -

 .  بقية اطراف االتفاقيةعضو عن كل طرف من  -

املجلسجتمع  يو  ذلك،    هذا  إلى  الضرورة  دعت  وكلما  للمشروع،  االولية  املراحل  في  أشهر  ثالثة  كل  التقارير مرة  لتدارس 

ل العملية للمشاكل  قترح الحلو ي، كما  سواء خالل إعداد دراسة الجدوى وأثناء تعبئة املوارد املالية إلنجاز املشروع  املوضوعة

 التي قد تعترض إنجاز املشروع. 

 بعد انتهاء أشغال إنجاز املشروع، يعد املجلس اإلداري نظاما تدبيريا للمشروع يحدد مختلف اختصاصاته وطرق عمله.

 كل جهة أو شخص يمكن له أن يساهم في إغناء عمله بخبرته وتجربته.  ا املجلسويمكن أن ينضم إلى هذ

 تنفيذي:اإلدارة كجهاز 

التقليدية    الصناعة  غرفة  رئيس  يعينه  عام  مدير  املشروع  إدارة  على  وفقا يشرف  تعيينه  على  اإلداري  املجلس  ويصادق 

 لبرنامج تدبيري ملدة ثالث سنوات. 

   .ويشترط فيه أن يتوفر على خبرة في هذا املجال ملدة ال تقل على ثالث سنوات 
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على   باإلشراف  املدير  اإلداري ويقوم  املجلس  يعده  نظام  وفق  املالي  تدبيره  على  ويسهر  للمشروع  اليومي  التدبير 

 للمشروع بعد استشارة االطراف الشريكة. 

يعين املدير، بعد موافقة املجلس اإلداري على تعيينه، مستخدمين ملساعدته في مهامه وفق شروط يحددها املجلس 

 اإلداري للمشروع للحسم فيه.  
 

 املوارد املالية للمشروع: السادسةاملـادة 
 

مساهمتها بتحويل  األطراف  وتلتزم  للمشروع،  واالقتصادية  التقنية  الدراسات  إنجاز  بعد  االطراف  كل  مساهمات   تحدد 

مراكش لجهة  التقليدية  الصناعة  غرفة  حساب  إلى  للمشروع  رقم -املخصصة  تحت  العامة  الخزينة  لدى  املفتوح  آسفي 

 آسفي مهمة اآلمر بالصرف.-بصفتها املشرفة على املشروع، ويتولى رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش................... 

نسبة   وتخصص  التسيير،  ملصاريف  املشروع  عائدات  لرواد    30%تخصص  سابقا  إليه  املشار  العلني  املزاد  مداخيل  من 

املحل السلطة  طرف  من  معدة  الئحة  وفق  الفنا  جامع  بساحة  ويحول الحلقة  للمشروع.  اإلداري  املجلس  عليها  يصادق  ية 

 آسفي.-الفائض السنوي للمداخيل إلى حساب غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش

 سريان االتفاقيةة السابعة. داملا
شروع الوارد  تصبح هذه االتفاقية سارية املفعول ابتداء من تاريخ التوقيع عليها. ويمتد العمل بهذه االتفاقية إلى حين تنفيذ امل

  .ذكره أعاله

 كما أن أي إضافة أو تعديل لهذه االتفاقية، يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل كافة األطراف املوقعة. 

 النزاعات:  حل الثامنةالـمـادة 
واالجتهاد في إيجاد تعرض النزاعات التي يمكن أن تقع في تفسير أو تنفيذ بنود هذه االتفاقية، على أنظار لجنة التتبع لبحثها  

 حل يرض ي جميع األطراف. و إذا تعذر ذلك يرفع النزاع إلى السيد رئيس الحكومة للبث فيه.

 ..........  نظائر بتاريخ ستة حرر في 

 التوقيعات
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

ب النقطة، فاألمر يتعلق  اللجنة حول  احداث متحف ومعرض دائم  اتفاقية شراكة حول  بعد استماعكم لتقرير 
التعديالت   لمراكش حسب  الفنا  التقليدية بساحة جامع  الصناعة  لغرفة  السابق  بالمقر  التقليدية  الصناعة  لمنتوجات 

 . المدخلة عليها كما هي مرفقة بالتقرير
 باب المناقشة مفتوح. 

  عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوحنشالسيد 

من   االتفاقية  تسمية  بتغيير  والقاضي  للجنة  األول  االجتماع  خالل  به  تقدمت  الذي  للمقترح  الرجوع  أريد 
 "اتفاقية شراكة حول إحداث ..." إلى "اتفاقية إطار" لألسباب التالية:  

بدراسة   - القيام  مهمة  التقليدية  الصناعة  لغرفة  نعطي  االتفاقية  في  المضمنة  األطراف  التزامات  في    أوال 
للمشروع على    الجدوى  الثالثة  المادة  حذف  أقترح  لذلك  االتفاقية،  في  مسبقا  محددة  المشروع  مكونات  نجد  لكن 

أساس تضمينها في االتفاقية المقبلة التي ستشتمل على تفاصيل المشروع واألمور التقنية الخاصة به ومساهمات  
 األطراف بناء على نتائج دراسة الجدوى االقتصادية. 

ياب دراسة الجدوى يصعب علينا تحديد التزامات األطراف بدقة بما فيها االلتزامات المالية، لذلك  ثانيا غ  -
في سنة   الجدوى  دراسة  لإلعداد  الزمني  السقف  وكذا  العامة  األمور  لتحديد  المرحلة  في هذه  أنسب  إطار  فاتفاقية 

 وعليه أقترح تعديل المادة السابعة لتناسب هذا المقتضى. 

  عضو المجلس الجماعي الحفيظ المغراوي ي. عبد السيد 

هذا مشروع واعد وإيجابي لمدينة مراكش، لكن نالحظ غياب التكلفة المادية في االتفاقية، وهذا ال ينسجم  
مع مضامين القانون المنظم لغرفة الصناعة التقليدية، فالجماعة ستوفر للغرفة قطعة أرضية بالماليير وكذا أرباحها  

مضمن في المادة السادسة من االتفاقية، فرغم أن الغرفة تدافع عن الصانع التقليدي فنحن ندافع  دون مقابل كما هو  
 عن المواطن المراكشي بمختلف شرائحه، إذن فاألمور ال زالت مبهمة. 

لذلك أقترح الموافقة المبدئية على المشروع وإرجاع الموضوع إلى غاية معرفة التكلفة االجمالية للمشروع  
 مة كل طرف في االتفاقية. وكذا مساه 

  عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

الصانع   منتوج  تسويق  وضمان  التقليدية  الصناعة  بقطاع  النهوض  في  سيساهم  طموح  مشروع  أمامنا 
الشركاء،   التزامات  الحديث عن  يمكن  الجدوى ال  ففي غياب دراسة  االتفاقية  لكن هناك إشكاالت تشوب  التقليدي، 

ا مساهمة  فالتساؤل  فحتى  لذلك  التاريخية؟  الفنا  جامع  ساحة  وسط  العقار  هذا  قيمة  هي  ما  طرحه  الواجب  ألول 
الجماعة تبقى موضوع تساؤل، كذلك ففلسفة إحداث المشروع واضحة لها أبعاد ثقافية وحضارية لكن لماذا نقحم  

لى أبعاده الحضارية وأن يكسب  دائما في مشاريعنا فضاء مخصصا لمقهى ومطعم، فإذا أردنا أن نحافظ للمشروع ع
 إشعاعا عالميا ال يجب أن نضيف له أشياء خارجة عن هذا المعطى ذو بعد تجاري صرف. 

أيضا أقترح تأجيل الموضوع إلى حين إعداد دراسة الجدوى وتحديد االلتزامات بدقة، فهذا مشروع كبير في  
ب نقطة  بمثابة  فهو  دائم  المدينة، وأتحفظ على مسألة معرض  التقليدية  قلب  الصناعة  قطاع  يع وسيؤثر سلبا على 

 بمدينة مراكش. 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد  

يتعلق بعقار   بكثافة نظرا ألهمية الموضوع وأنه  اللجنة أن يحضر السادة األعضاء  كنت أود خالل اجتماع 
لذلك حرصت على الحضور خالل الجلسة األولى للجنة وليست الثانية التي عرفت الموافقة  وسط ساحة جامع الفنا،  

واسترجع   التقليدية  الصناعة  غرفة  تصرف  تحت  دائما  كان  المقر  ألن  قديم  جديد  المشروع  فهذا  النقطة،  على 
والك الماء  مصاريف  تدفع  ألنها  به  تطالب  دائما  الغرفة  لكن  فقط،  مفاتيحه  الجماعي  بعض  المجلس  وتملك  هرباء 

المتالشيات المتواجدة به، والمشروع بادرة من المجلس الجماعي الذي يترأسه أغلبية معينة بتعاون مع الغرفة التي  
هو   المستفيد  وليكون  النقطة  موضوع  العقار  حول  النزاع  وحسم  السياسية  الخالفات  إلذابة  أخرى  هيئة  تترأسها 

 الصانع التقليدي بالدرجة األولى. 
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لكن  وبالن التقليدية  الصناعة  وغرفة  الجماعي  المجلس  بين  تنقسم  أن  مقررا  كان  المالية  للتركيبة  سبة 
وألهمية المشروع اتضح ضرورة تواجد متدخلين آخرين خاصة على المستوى المركزي وهنا تقرر إدخال وزارة  

فنحن دائم  معرض  عن  الحديث  عند  أيضا  المشروع،  إنجاز  لتمويل  أساسي  كشريك  المعارض    السياحة  نقصد  ال 
التجارية الدولية التي تقام في الساحات العمومية والتي تنافس التجار، فعند مناقشة الفكرة مع كل من السادة رئيس  
الغرفة وممثلي وزارة السياحة وكذا ممثلي وزارة الثقافة وممثلي الجهة، استقر الرأي على أن المعرض سيستفيد  

ين الذين يبدعون تحفا فنيا ولكي تصل للمستهلك النهائي يجدون أمامهم مسارا  منه المبدعون من الصناع التقليدي
صعبا يضيع حقوقهم، وهذه التحف درجات فمنها ما يستحق أن تمر عبر مزاد علني ومنها األقل جودة تعرض في  

 محالت للبيع يستفيد منها مباشرة مبدعها. 

غرار   على  محترفة  إدارة  تحتاج  األمور  هذه  مدينة     « La maison des enchères »كل  في  المتواجدة 

باريس، فحسب المشروع سيخصص يوم الخميس من كل أسبوع لبيع تحف الصناعة التقليدية وواجب الدخول في  
لذلك ال يمكن أن    30أو    20حدود   الفنا،  العالمية بساحة جامع  التحف  السبت لعرض  درهم على أن يخصص يوم 

إقامة مشروع من هذا النوع الفنا، أيضا سيستفيد "الحاليقية" من نسبة    نتصور  في مكان آخر غير ساحة جامع 
على    30% بناء  الجماعي  المجلس  وليس  المختصة  المحلية  السلطة  ستحددهم  وهؤالء  المشروع،  عائدات  من 

رط في  الممارسة الفعلية داخل الساحة، كذلك األرض التي سيقام عليها المشروع لن تنتقل ملكيتها بمعنى أننا لن نف 
متر واحد من ملك الجماعة وتقرر من خالل االتفاقية إحداث مقصف كمكون من مكونات هذا المشروع ألن المتاحف  
في العالم تحتاج توازنا ماليا ونقطة بيع وهذا األمر لن يؤدي إلى استغالل المتحف لترتيب سجل تجاري ألننا بصدد  

 طراف المتعاقدة. مشروع يسيره مجلس إداري متكون من ممثلي كافة األ

الصناع  استفادة  هي  األساسية  المشروع  وفكرة  الفنا،  جامع  ساحة  يشرف  وال  مهترئ  المقر  هذا  اليوم 
حاجة   في  نحن  قلت  كما  لكن  المذكورة،  للفئات  سيذهب  المقصف  به  سيكترى  مبلغ  فأي  و"الحاليقية"  التقليديين 

المشروع ألن   لنجاح  الضامن  المالي  التوازن  لتحقيق  المستخدمين  للمقصف  دفع مستحقات  تقوى على  لن  الغرفة 
احترامها   على  الشركاء  إللزام  مسبق  بشكل  االتفاقية  في  المشروع  مكونات  تحديد  ارتأينا  كما  المتحف،  ومدير 
االتفاقية   إثرها سترجع  وعلى  بها  التي سيقوم  الدراسة  نتائج مفصلة حول  سيقدم  الذي  الدراسات  مكتب  ولتأطير 

فاالتفاقية موضوعية وال تخلق أي إشكال، والمشروع كما سبق ذكره سيستفيد منه إلى جانب  للمجلس مرة أخرى،  
الصناع التقليديين "الحاليقية" هذه الفئة المهمشة التي ال يمكن تصور ساحة جامع الفنا دونها فإذا وزعت عليهم  

كل   المشروع  وضع  3مداخيل  وستتحسن  الساحة  وتنشيط  االشتغال  على  فستحثهم  القيام  أشهر  بعد  كذلك  يتهم، 
بدراسة الجدوى ستلتزم الجماعة فقط بمنح امتياز استغالل األرض التي سيقام عليها المشروع، وأخيرا أنا متفق  

 مع السيد بوحنش بضرورة القيام بدراسة الجدوى في أجل سنة واحدة. 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحرالسيد 

المشروع كما تم شرحه فهو ممتاز لكن من الضروري حذف المقصف، أما مشروع "الحاليقية" مشروع  
بقيمة   الفئة  لهذه  يقدم منحا  المجلس  يمكن تجديده حيث كان  السابق  المجلس  درهم ليس من عائدات    1500تبناه 

 المقصف، لذلك سأوافق على المشروع إذا حذف منه المقصف. 
 

  عضو المجلس الجماعي عيد عبد العزيز بوسالسيد 

ولما   الجهة،  من  جزء  الجماعي  والمجلس  التقليدية  للصناعة  الجهوي  المخطط  في  حاضر  المشروع  هذا 
تضع هذه األخيرة مخططا فيجب علينا كجماعة االنخراط فيه، وعندما تناول المخطط المشروع تناوله على أساس 

التطر الذين  متحف وأي متحف له معاييره ومميزاته لكن عند  التقليدية فنحن نعرف من  ق لمعرض دائم للصناعة 
منهم تجار صناعة تقليدية وليسوا صناعا وأخشى أن نجد نفس الفئة    %90يشتغلون في المعارض الدائمة فنسبة  

الفنية،   التقليدي الحقيقي فيمكن مساعدته من خالل تمكينه من فضاء لعرض تحفه  في هذا المعرض، أما الصانع 
فاألمر  التركيبة    كذلك  هو  التقليدية  للصناعة  المراكشية  الذاكرة  متحف سيحافظ على  إحداث  عند  مناقشته  الواجب 

المالية فمساهمة المجلس في مشروع من هذا النوع ستكون تاريخية، ونريد لهذا المولود الجديد أن يأتي في أبهى  
ة في المشروع فنريد منها مساهمات سنوية  حلة وأن يعطي إشعاعا عالميا لساحة جامع الفنا، أما األطراف المتدخل

 إلنجاحه. 
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  عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

اتفقنا عليها ونحن نعد    التي  أنا متفق على أن كل مشروع في حاجة لموارد لضمان استمراره، لكن الفلسفة 
ومضامين المتحف واضحة ال تشمل  برنامج عمل الجماعة أن الوعاء العقاري موضوع النقطة سيخصص كمتحف  

خلق نقطة للبيع ومعرض للتسويق بل تقتصر على عرض الصانع التقليدي لتحفه الفنية وإعطاء إشعاع للمدينة،  
المتحف   ينزع عن  مشروع  لوحده  فهذا  العلوي  الطابق  في  وإقامة مطعم  مقنعة  غير  الدائم مسألة  فالمعرض  إذن 

أبعاد له  لي  بالنسبة  فالمتحف  أقترح حذف    هويته،  لذلك  التقليدي،  الصانع  لتحف  إشعاعا  يعطي  تاريخية  حضارية 
 المقتضيات الخاصة بإقامة نقطة البيع والمقصف ألنها غير منسجمة مع أبعاد المشروع. 

 

  عضو المجلس الجماعي محمد االدريسي السيد 

مخ   أمر  فهو  دائم  معرض  الحديث عن  عند  لكن  واضحة،  فأغراضه  متحف  نتحدث عن  ونحن لما  تماما  تلف 
نعرف أن الصانع التقليدي بمدينة مراكش ال يملك اإلمكانيات لتنظيم معرض دائم، فالمستفيدون من هذا النوع هم  
هل   سؤالي  لكن  التقليدي،  للصانع  يخصص  أن  بشرط  جيدة  فكرة  الدائم  المعرض  ففكرة  التقليدية،  الصناعة  تجار 

فأنا زرت العديد من الدول ولم أصادف متحفا يحتوي مقصفا    أشركنا متخصصين في الميدان قبل وضع المشروع؟
أو كشكا وقد نجدها فقط في المتاحف الكبيرة الحجم التي تحتاج مسافات طويلة من المشي للخروج منها من أجل  

 تناول وجبة عكس ساحة جامع الفنا المليئة بالمطاعم واألكشاك.
 

  المجلس الجماعيعضو  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

سبق للمجلس الجماعي أن صادق على قرار لمنع المعارض بساحة جامع الفنا واعترض عليه التجار، ونأتي   
المسائل   عن  بعيدا  غير  ال  متحفا  نريد  لذلك  بالمطاعم  مليئة  فالساحة  منهم  قريبا  ومطعما  دائما  معرضا  لنحدث 

 لغرفة فاألرض في ملكية المجلس الجماعي. التجارية، كما أن مداخيله ال يجب أن تستفيد منها ا
 

  عضو المجلس الجماعي  المصطفى الوجدانيالسيد 

من   األعضاء  االخوة  به  جاء  ما  يحترم  كان  إذا  مهم  جد  وهو  جديد  قديم  الرئيس  السيد  قلتم  كما  المشروع 
من مداخيل    %30تدخالت، وأنا بدوري أقترح حذف المقصف من المشروع، كما جاء على لسانكم السيد الرئيس أن  

اف بالتزاماتهم المالية في االتفاقية  المشروع ستخصص لفئة "الحاليقية" ونحن نعرف أنه إذا لم يوف كافة األطر
المجلس  لهم  يبحث  أن  يجب  بل  االتفاقية  تمنحهم  أن  يمكن  بما  الفئة  هذه  نطمع  أن  يجب  ال  لذلك  فسخها،  سيتم 
الصناعة   غرفة  مع  أبرمت  االتفاقية  أن  الرئيس  السيد  وأذكركم  ومناسب،  قار  دعم  عن  ميزانيته  في  الجماعي 

ناعة والتجارة والخدمات وسحب مشروعها وتعويضه بمستودع للحافالت الكهربائية  التقليدية وتم إقصاء غرفة الص
وكان مشروعا هاما تم ترخيصه وأداء جميع واجباته وكان من شأنه أن يرفع من مداخيل غرفة الصناعة والتجارة  

وتزكية   المذكورة  الغرفة  إقصاء  تم  لذلك  لها  أهال  ليسوا  أناس  المسؤولية  تحمل  لكن  الصناعة  والخدمات  غرفة 
النقطة   العقار موضوع  التقليدية، لذلك أطلب نوعا من تكافؤ الفرص بين مختلف الغرف المهنية، كما أتساءل هل 

 سيبقى في ملكية المجلس الجماعي؟ وأيضا كما طالبت في دورة سابقة ماهي الوضعية الحالية لفندق "زنيبر"؟
 

 م( )نقطة نظا عضو المجلس الجماعي محمد لكبار السيد 

لدي   وأنا  للتدخل بخصوصه ضروري،  الحق  وإعطاء  هام جدا  الموضوع  هذا  أن  الرئيس  السيد  تعرفون  أنتم 
 رأي وسط حول النقطة لذلك أطلب فتح الئحة جديدة للتدخالت. 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

الئحة    فتح  على  ينص  النظام  وهذا  مبدأ  مسألة  وهي  للمجلس  الداخلي  النظام  إال  نطبق  ال  لكبار  السيد  نحن 
دقائق ويمكن للرئيس إذا ارتأى ذلك ألهمية الموضوع فتح الئحة    3تدخالت واحدة في كل نقطة وكل تدخل مدته  

ت حول من يريد التدخل في النقطة وفتحنا  ثانية للتدخالت، وفي بداية مناقشة هذه النقطة كررت السؤال عدة مرا
الئحة ثانية، فإذا توسعت التدخالت سنتيه ولن نخرج برأي نهائي حول أي موضوع، ويبقى التصويت هو المعبر  
نظام،   نقطة  إطار  في  للتدخل  لكبار  السيد  المجال  لك  وسأفتح  للنقاش،  المعروضة  بالنقطة  عضو  كل  قناعة  عن 

 لثة بل سنكمل الالئحة الثانية كي ال نتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.  واستثناء لن نفتح الئحة ثا
 

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي محمد لكبار السيد 

تدخلي سيكون مقتضبا، وأعتذر فقد سقط سهوا أنني لم أطلب التدخل من بداية النقاش لكن طبيعة الموضوع  
 ح المعطيات.  تقتضي التأني في التدخل إلى حين اتضا
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   عضو المجلس الجماعي محمد نكيل السيد 

لدي   لكن  التقليدية،  وصناعتها  مراكش  تاريخ  عن  فكرة  لتقديم  السياحية  لطبيعتها  للمدينة  مهم  المشروع 
المشروع كمتحف على غرار متحف   تدبير  أولها  أتمنى أخذها بعين االعتبار،  التقنية  البطاقة  مالحظات بخصوص 

البيع، كما أقترح أال يكون معرضا أو متحفا مفتو حا بل باألداء عند دخوله خاصة وأنه  ماجوريل بعيدا عن طرق 
من مداخيل المشروع لفئة "الحاليقية"    %30سيتموقع في قلب المدينة الحمراء، أيضا أؤيد مسألة تخصيص نسبة  

لكن سؤالي ما هو ربح الجماعة من المشروع خاصة وأنها مساهمة بعقار مهم؟ فمن الناحية القانونية ليس من حق  
 ل عقار تابع لها لجهة أخرى دون االستفادة من عائداته. الجماعة التخلي عن استغال 

 

   عضو المجلس الجماعي محمد باقة السيد 

كنت سابقا ضد هذا الموضوع، لكن لما استمعت للشرح وناقشت األمر مع الصناع التقليديين الذين ألتقي معهم بشكل  
لسياسية، فالمقر أصبح خرابا ومرتعا للمتسولين  يومي اتضح لي أنه مشروع مهم يستحق كل التنويه بعيدا عن الحزازات ا 

بمداخيل   خاص  حساب  فتح  أقترح  لذلك  مضافة،  قيمة  وإعطائها  الفنا  جامع  ساحة  ازدهار  بغية  إلحيائه  ماسة  وبحاجة 
 المشروع لدعم الصناع التقليديين. 

 

  عضو المجلس الجماعي يوسف ايت رياضالسيد 

الكتروني عالمي خاص    المباشرة، ألن  بالرجوع لموقع  بالتجارة  دائما مرتبطة  تكون  الجذب ال  أن نقط  باألسفار، نجد 
السياح غالبا يبحثون عن مرجعيات ألشياء فريدة من نوعها بالنسبة لهم لم يسبق أن رأوها أو عاشوها، فأنا أسافر كثيرا  

أتمنى أن نوفق من خالل هذا المشروع في دعم فئة    وما يجذبني دوما المتاحف ومعروضاتها وتحتوي على مرافق، ثانيا 
تشكل العمود الفقري لساحة جامع الفنا وهم "الحاليقية" وكذلك تجار الحرف المبدعون وال يجب أن نركز على التفاصيل 
الصغيرة المتعلقة بالتوازن المالي فأي مشروع بحاجة لهذا التوازن لضمان دوامه، وفي هذا االطار أطلب فقط توضيحا حول 

 قصف التابع للمشروع.مكونات الم
 

  عضو المجلس الجماعي عبد الفتاح رزكي السيد 

فالمتاحف في    التجارة والربح،  ينزع عنه صبغة  لكن يجب أن  المشروع مهمة،  فكرة  يختلف على أن  ال أحد 
 طبيعتها ال ترتبط بالمطاعم أو كل ما هو تجاري، وأغتنم الفرصة ألتساءل حول مآل متحف بنك المغرب. 

 

  عضو المجلس الجماعي حمد لكبار مالسيد 

المشروع من خالل أهدافه وطريقة شرحكم له السيد الرئيس ال يمكن إال أن نثمنه، لكن االشكال مطروح في   
حيثيات االتفاقية، فالعقد شريعة المتعاقدين وضمان نجاح المشروع رهين بمساهمة كافة األطراف المتعاقدة وال بد  

االتفاقية، كما يجب اإلشارة بوضوح في االتفاقية إلى فئتي الصناع التقليديين و"الحاليقية"  من التنصيص عليها في  
من   الجماعة  استفادة  بشكل صريح  االتفاقية  تتضمن  أن  أقترح  أيضا  المشروع،  مباشرين من عائدات  كمستفيدين 

 جزء من عائدات المقصف التابع للمشروع. 
 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

إشكالية   أن  تعرفون  أنتم  لكن  الجماعة،  حقوق  على  المحافظة  في  تصب  كلها  األعضاء  السادة  تدخالتكم 
المتاحف تتمثل في عدم تحقيقها للتوازن المالي، والجيل الجديد من المتحف كلها تحتوي على نقط بيع بطريقة أو  

ا لكي يحافظ على توازنه المالي خصص قصرا قديما إلقامة الحفالت واألعراس، كذلك  بأخرى فمثال متحف بسويسر
التي تعرض تحفا ننفض عنها   الميتة  المتاحف  تلك  لم تعد  الحديثة  فالمتاحف  الماء خصص قاعة لألفراح،  متحف 

أشهر ستأتينا تحف    3الغبار من الحين لآلخر وأداء الزوار واجبات الدخول لرؤيتها بل المتاحف المتنوعة، فخالل  

صينية في إطار شراكة مع دولة الصين الشعبية بعدها دولة أوكرانيا، لذلك ال أريد لفكرة واعدة كهذه أن تعدم بسبب  
حزازات شخصية، فهدفنا استفادة كل من الجماعة، الصناع التقليديين و"الحاليقية" من مقر سياحي استراتيجي في  

ف سيكون في سطح المبنى وسيخصص كفضاء لزبناء التحف الفنية من األغنياء،  قلب ساحة جامع الفنا، أما المقص
المجلس  رئيس  برئاسة  إداري  مجلس  يسيره  فالمشروع  الجماعة  عنه  تتخلى  لن  المقر  أن  أوضح  أن  أريد  أيضا 

 الجماعي الذي سيعين مديرا للمتحف يحتاج أجرا مرتفعا لضمان إدارة محترفة وهي أمور في حاجة لموارد. 
 

بعد   مستقبال  ثانية  مرة  ستعرض  ألنها  هي  كما  النقطة  على  الموافقة  األعضاء  السادة  منكم  أطلب  لذلك 
 استكمال دراسة الجدوى. 

إذن وبعد استكمال كافة التدخالت، نمر للتصويت على هذه النقطة مع التعديالت المقترحة من طرف اللجنة  
 المضمنة في التقرير. 
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 :  (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   السابعة عشرالنقطة 

  .املستدامة للعمارة لبنة وجمعية مراكش جماعة مجلس بين شراكة اتفاقية على واملصادقــة الدراســة      

 

 الجماعي )رئيس الجلسة( النائب األول لرئيس المجلس  يونس بن سليمان السيد

الشحيميفي غياب     السيد خليفة  الثقافية والرياضية والتنمية    كل من  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس 

مدني ونائبه السيد عبد الهادي فاري، أطلب من السيد عبد الهادي بن عال عضو المجلس  االجتماعية وإشراك ال

 الجماعي تالوة نص التقرير المتعلق بالنقطة. 

 

 عضو المجلس الجماعي لسيد عبد الهادي بن عالا
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  17 ة ذات الرقم:النقط

 
 

 اجتماع تقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكلفة اللجنة 

 والتنمية االجتماعية واشراك اجملتمع املدني
 

 
 

  17 النقطة ذات الرقمحول 
 2018 العادية لشهر اك توبر جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية لبنة للعمارة املستدامة.
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جـدول اعمـال للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء  17/09/2018بتـاريخ  17118،  وتبعـا للـدعوة عـدد 2018الدورة العادية لشهر اكتـوبر  
بالشــؤون الثقافيــة والرياضــية والتنميــة االجتماعيــة اللجنــة والمجلــس للحضــور والمشــاركة فــي أشــغال  اللجنــة المكلفــة 

الحاديـة عشـر علـى السـاعة  2018 شـتنبر 25 اللجنـة المـذكورة اجتماعـا يـوم الخمـيس، عقدت    وإشراك المجتمع المدني

بقاعة االجتماعات الكبـرى بالقصـر البلـدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـة السـيد خليفـة الشـحيمي رئـيس اللجنـة   صباحا
 لتدارس النقطتين االتيـتين:  

مااادة  2018اشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية البث يف مقرتحات دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الن  -10 ماان  235طبقا لل
 القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية لبنة للعمارة املستدامة. -17
 

 

 السادة: اللجنة  من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي بن عال. ، بنبالعبد الهادي فاري، محمد 
 

 السادة: المجلس  من أعضاء  وشارك في االجتماع -

  المغراوي،  الحفيظ  عبد  موالي  ويسالت،  الهادي  عبد  بوسعيد،  العزيز  عبد   مجدار،  حفيظة  الفيرامي،  الرحيم  عبد
  قضاوي  احفيظ  موالي  بنسعود،  الجليل  عبد  الوجداني،  المصطفى   االدريسي،  العمراني  امينة  بامحمد،  حليمة

     .العباسي
 خالد الفتاوي .  :وغاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي بعذر السيد -     

 
 السادة: بصفة استشارية  كما شارك من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 عن قسم قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عادل نزار 
 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 

 

 حضر من ممثلي جمعية لبنة للعمارة المستدامة السادة:  - 
 . المكريف  محمد مقمر،  أسامة ،السافي الزهراء فاطمة

 

بالنقط   اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  والترحيب  الشكر  كلمة  وبعد  االجتماع،  بداية  في 
، وباتفاق مع  2018المضمنة في جدول اعمال اللجنة والمدرجة ضمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النقط الجاهزة وهي كاآلتي: 
 

 

 
 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
   17النقطة ذات الرقم:  
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  : 17النقطة رقم 
 .الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية لبنة للعمارة املستدامة -

 

مجلس   بداية  في يعقدها  التي  الشراكات  اهمية  على  الضوء  اللجنة  رئيس  السيد  سلط  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل 
في    الجمعوي  انخراط الفاعلجماعة مراكش مع النسيج الجمعوي المحلي، معتبرا االتفاقية المعروضة بمثابة نموذج خاص في  

 المستدامة.  مشاريع التنمية
 المستدامة   للعمارة  لبنة  جمعيةت وسياق عقد هذه االتفاقية، اعطيت الكلمة لممثلة  والطالع السادة االعضاء على حيثيا 

في    يأتي  االتفاق  هذا  ان عرض  اكدت على  للتنمية  التي  الوطنية  االستراتيجية  تنزيل  في  المدني  المجتمع  أدوار  دعم  إطار 
البيئية المخططات  مع  وتفاعلها  عبر    والمعمارية  المستدامة  مجاالت للجماعات  في  الجماعة  لفائدة  لخدماتها  الجمعية  تقديم 

االستشارة والمواكبة والخبرة في قطاعات التراث والهندسة والعمران المستدامين على اساس ادخال المقاربة والبعد البيئي  
المحلي من حيث  كمكون اساسي في قطاع التعمير من مرحلة الدراسات الى مرحلة التنفيذ مع المحافظة على التراث المعماري  

 الحفظ والترميم ، مستعرضة مجموع الكفاءات التقنية والهندسية التي تنخرط في الجمعية.
 على   االتفاقية  هذه  أهمية  عن  بإسهاب   تحدث   الذي   للمصالح  العام  مديرسيد اللل  الكلمة   أعطيتوللمزيد من االيضاح،  

  ة، مؤكدا على ان المراكشي  المعمارية  والهندسة  التراث  على  فظةبالمحا  المتعلق  الشطر  وبالتحديد  المدينة   داخل  المعمار  مستوى
، مشيدا  المستدامة   التنمية  البيئة و   مجال  في المغربية    للمملكة   الدولية  وااللتزامات   السامية  الملكية  التوجهات   املته   التوجه  هذا

 باألدوار التي تضطلع بها الجمعية الطرف في االتفاقية. 
 االستماع للتوضيحات واالطالع على محتوى االتفاقية، تمت االشادة بمقتضياتها لالعتبارات التالية:  بعــد 

  يثقالن   عامالن   وهما   والدراسة  االستشارة  مجال  في   العمرانية   التهيئة  مستوى  على  للمدينة   مضافة  قيمةهي بمثابة    االتفاقية ➢
 . الجماعة كاهل

الثقافية للمدينة والتي تستوجب الحفاظ على اآلثار القديمة والقيم التاريخية في ظل    حساسية قطاع التعمير الرتباطه بالهوية  ➢
 وجود العديد من العوامل والتحديات التي قد تسهم في نهاية األمر إلى فقدان أهم المعالم التاريخية.   

 . رة المستدامةالستفادة من حرفية الجمعية والكفاءات التي تتوفر عليها نظرا لتخصصها في مجال العماا ➢
وتبعا لذلك، وحيث تبين للسادة االعضاء اهمية هذه االتفاقية في ظل السياق الزمني لعرضها والمرتبط اساسا بالتوجه 
العام للدولة في حماية البيئة والتنمية المستدامة مع ادخال هذا البعد في السياسات والبرامج الوطنية والمحلية وخاصة قطاع  

والتاريخية، و يساعد في  التعمير،   الثقافية  الممتلكات  المحافظة على  العمراني يسهم في  التراث  الحفاظ على  لكون  واعتبارا 
تحسين نوعية وجودة الحياة والشعور باالنتماء، ونظرا للكفاءات التي تتوفر عليها الجمعية في هذا المجال ومستوى الخدمات  

االتفا قراءة  وبعد  للجماعة،  ستسديها  اتفاقية  التي  عقد  على  موافقتها  اللجنة  ابدت  فقد  النواحي،  جميع  من  المعروضة  قية 
 شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية لبنة للعمارة المستدامة على اساس ما يلي: 

 تجويد مقتضيات االتفاقية على مستوى الشكل والصياغة.  
 الجماعة مع تقديم الجمعية لتقرير سنوي حول مجاالت تدخلها.التنصيص على تركيبة لجنة التتبع وتقوية حضور اجهزة  
 امكانية دعم الجمعية بوضع احدى البنايات الجماعية رهن اشارة الجمعية للقيام بأنشطتها. 
 ترجمة الجدول المرفق باالتفاقية للغة العربية وتضمينه ضمن مقتضياتها.  

 وضوع النقطة كما هي مرفقة بالتقرير بعد القيام بالمطلوب. وبذلك تكوم اللجنة قد وافقت على مقتضيات االتفاقية م
 

                                                              ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 واليـة هجة مراكــش اسفـــي 

 عامةل مراكش 

 مجـاعة مراكــــش 
 

 

 

 

 

 

 

 اتفــاقية  شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 مجعيــة لـبنــة للعمارة املستدامة
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 ةـــاجـديب

  السامية، والتي   هخطبفي  الملكية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا الواردة    استرشادا بالتعليمات ▪
التعاقدية  ت المقاربات  "نجاعة  على  منها  جانب  في  لضمان  نص  المحلي  الجمعوي  النسيج  ودينامية  والتشاركية، 

 االنخراط الفاعل في مشاريع التنمية عن قرب واستمرارها".

  التنظيمي   القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز 07)  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  بناءو ▪
 .بالجماعات المتعلق  113.14 رقم

الظهير   ▪ على  عدد  بناء  في    1.58.376الشريف  ولى    03الصادر 
أ
اال لـ    1378جمادى  يضبط   1958نونبر    15الموافق 

سيس الجمعيات، كما تم تعديله بموجب القانون عدد  
أ
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   75.00بموجبه حق تا

رقم  2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206 الشريف  في  1.09.39،والظهير  القانون    2009فبراير    18الصادر  بتنفيذ 
07.09 . 

ولى    4صادر في    1.14.09شريف رقم  الظهير  بناء على ال ▪
أ
بتنفيذ القانون اإلطار رقم   (2014مارس    6)  1435جمادى اال

 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.  99.12
بسن نظام المحاسبة    2017بر  نوفم  23الموافق لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪

 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ول عدد   ▪

أ
المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات الصادرة   7.2003بناء على دورية الوزير اال

الثاني    26بتاريخ   لـ     1422ربيع  بالشراكة   2003يونيو    27الموافق  ال  المتعلقة  المنتخبة بين  والمجالس  دولة 
 الجمعيات.و
في موضوع دعم الجمعيات من    2018ابريل    05الصادر بتاريخ    D 2185بناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد   ▪

 طرف الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. 
القانوني ▪ الملف  على  المستدامة وبناء  للعمارة  لبنة  ب لجمعية  مقرها  والكائن   ،............. في  سست 

أ
تا التي   ،  

لفها القانوني لدى الملحقة اإلدارية ........... ، بموجب وصل اإليداع المسلم ، والمودع ممراكش    ......................
  بتاريخ  .............. . 

من   ▪ مراكشووعيا  جماعة  تبذله    مجلس  المستدامةبما  للعمارة  لبنة  مجال    جمعية  في  ومهامها  نشطتها 
أ
ال بالنظر 

 .الهندسة المعمارية المستدامة

  انتاج عمارة مستدامة لعمل سويا على  ل  ن طرفي هذه االتفاقية والراميةالمشتركة المعبر عنها من لداعتبارا لإلرادة   ▪
 على مستوى مدينة مراكش.  

 ( 2018/ 10)جلسة بتاريخ .../ 2018وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر اكـتوبر  ▪

ع 
اق   ت  وق  ف  ة  الات  ن   ي  ي   ب 

لا  ماعة  مراكس   ممث  لس ج  ماعة  .مج  الح  ة  ب  ي  اق  ف  ت  ي  الا 
ة ف  لي  ار ا  د كطرف  ا ول والمش  اب  لف  ي  ب  مد العرب 

د مح سة السي  ي  رب   ب 

دامة   لعمارة  المسي 
ل
ة   ي  ة  لي  معي 

د  وج  سها السي  ي  رب  لة  ب  اممث  ث  ن  سي  صف  اب  ة  .  من  معي   
الح ة  ب  ي  اق  ف  ت  ي  الا 

ة ف  لي  ار ا  ي  والمش 
اب   كطرف  ب 
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 تــــم االتفــــاق علــى مـــــا يلــي:و

 عامةالباب األول: مقتضيات 

 االتفاقية: موضوع:  األوىل املادة

االستشارة والمواكبة  تقديم الجمعية لخدماتها لفائدة الجماعة في مجاالت    حول  االتفاقيةيتمحور موضوع هذه  
 التراث والهندسة والعمران المستدامين. قطاعاتوالخبرة في 
 

 

 :املادة الثانية : السياق العام لعقد االتفاقية

  دولي، وطني ومحلي يرتبط باالعتبارات التالية:  االتفاقية في سياق ابرمت هذه 
 االلتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة. ▪

 التحدي الذي تشكله ظاهرة االحتباس الحراري.  ▪

 حاليا.  ةرهانات مرحلة االنتقال االيكولوجي المعاش ▪

 من انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري. % 50مساهمة قطاع البناء إجماال بما يقارب  ▪

البناء ▪ مواد  بعض  تشكيل  :   ثبوت  ك  المرتفقين  صحة  يهدد  لخطر   ,Pvc, peintures) collesالصناعية 
amiante,  aciers, ...) ) 

االعتبارات هذه  لكل  نا  ،ونظرا  حلول  إيجاد  الضروري  من  صبح  اأ التي  فقد  الكبرى  لإلشكاليات  لهذه  جعة 
جوبة في مجاالت العمران والهندسة، لكل المعيقات واالكراهات المجالية،  ن العام، وذلك بإيجاد اأ

أ
صبحت تؤرق الشا اأ

جل حكامة جيدة وتحقيق تنمية محلية مستدامة.   واستثمار كل الموارد المحلية  والوسائل المتوفرة من اأ
 

 : االتفاقيةهداف أالثالثة:  املادة

في تعبئة المجهودات لكسب رهانات التنمية المحلية المستدامة والحفاظ على   اسهام طرفيهاتروم هذه االتفاقية  
واالشكاليات،  الصعوبات  لكل  للتصدي  واضحة  رؤية  وفق  ناجحة  تنموية  مجالية  استراتيجية  رسم  جل  اأ ومن  البيئة، 

 خاصة العمرانية منها، والتي يفرزها الواقع الراهن. 
 

 

 : الرابعة: جماالت التدخل املادة

 تتمحور مجاالت التدخل حول ما يلي:
هيل. ▪

أ
 التراث: الترميم وإعادة التا

 التهيئة العمرانية االيكولوجية. و العمارة المستدامة ▪
 التحسيس والتوعية والتواصل خاصة في مجاالت التراث والتنمية المستدامة. ▪
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 الطرفنيالباب الثاني: التزامات 

 :  مجعية لبنة للعمارة املستدامةاخلامسة: التزامات  املادة

 بما يلي: ،في مجال تخصصها ،تلتزم الجمعية
  للجماعة في إطار برنامج العمل. قوة اقتراحية: تتمثل في اقتراح مشاريع تنموية ▪
 وضع تركيبة المشاريع المقترحة من طرف الجمعية. ▪
 الجماعة. مواكبة إعداد الدراسات الهندسية نيابة عن  ▪
 صاحب المشروع في الدراسات التقنية:الستشارة للجماعة كتقديم ا ▪

 الهياكل -

 مواد وتقنيات البناء والترميم  -

 النجاعة الطاقية -
 المساهمة في إعداد الملفات الخاصة باالستشارة وطلبات العروض.  ▪
شغال الجماعةمواكبة  ▪

أ
 .في تتبع تنفيذ اال

طر اإلدارة العمومية ومنتخبي الجماعات الترابية. يةالقيام بورشات تحسيس ▪  لفائدة اأ
يام دراسية. ▪  .تنظيم ندوات واأ
نشطة للتحسيس والتوعية.  ▪  تنظيم اأ

 جدول تفصيلي لمهام الجمعية في مجال تخصصها:وفي ما يلي 
 
 

 جمال التدخل دافـــــاأله امــــــامله

 وضع تصور شمولي لمشاريع إعادة تأهيل وترميم التراث المبني   ▪

 المساهمة في إعداد الملفات الخاصة باالستشارة وطلبات العروض ▪

 تقديم االستشارة للجماعة  في الدراسات التقنية: ▪

 الهياكل ➢

 مواد وتقنيات البناء والترميم  ➢

 مواكبة الجماعة في تتبع تنفيذ األشغال ▪

من   ▪ المجلس  من مواكبة  الرفع  أجل 

الترميم   عمليات  في  التدخل  مستوى 

 وتأهيل التراث المبني 
 التراث 

 قوة اقتراحية في المشاريع التنموية ▪

 المساهمة مع المجلس في برمجة المشاريع التنموية  ▪

 وضع تركيبة المشاريع المقترحة من طرف الجمعية ▪

برمجة  ▪ وضع  في  المجلس  مواكبة 

مجاالت   في  التنموية  للمشاريع 

االولويات    بتحديد  والتراث  العمارة 

 ومنهجية التفعيل  

المشاريع  

 التنموية 

 للمشاريع المعمارية والعمرانية  وضع تصور شمولي ▪

 المساهمة في إعداد الملفات الخاصة باالستشارة وطلبات العروض ▪

 :الدراسات التقنية تقديم االستشارة للجماعة  في ▪

 الهياكل ➢

 البناء  وتقنياتمواد  ➢

 لنجاعة الطاقية  ➢

 مواكبة الجماعة في تتبع تنفيذ األشغال ▪

االستدامة  ▪ مبادئ  ادماج  

العمارة   مجال  في  واإليكولوجية  

 والعمران

العمارة  

 المستدامة 

العمران  

 المستدام

العمومية   ▪ اإلدارة  أطر  لفائدة  تحسيس  بورشات  ومنتخبي القيام 

 الجماعات الترابية 

 تنظيم مؤتمرات وندوات وأيام دراسية.. ▪

الفاعلين  ▪ مختلف  وتحسيس  توعية 

العمارة  مجاالت  في  والمتدخلين 

 والعمران والتراث 

التوعية  

 والتحسيس 
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 :اجلماعة التزامات: السادسة املادة
 

 تلتزم الجماعة، في حدود اختصاصاتها، بما يلي:
عاله( تقدر برصد مساهمة مالية   ▪   300.000,00):  ثالث مائة الف درهمسنوية للجمعية )مقابل المهام المذكورة اأ

  العامة   للخزينة  البنكية،  بالوكالة  المستدامة  للعمارة  لبنة  جمعية  حساب  في  المبلغ  هذا  تحويل   ويتم .  (درهم
 :بمراكش للمملكة
    310450100912270251380155: رقم حساب •

حد  وضع  إمكانية ▪ هيله   وإعادة  بترميمه  تتكلف  التي   الجمعية  إشارة  تحت   للجماعة  التابعة  التراثية  المباني   اأ
أ
  تا

 .لها مقرا ليكون

 تسهيل اإلجراءات والمساطر اإلدارية. ▪
نشطة مختلف إلنجاز للجماعة التابعة فضاءات من باالستفادة للجمعية السماح ▪  . الجمعية اأ

 

 

 :السابعة: برجمة املشاريع املادة
 

  .مسبقا على مستوى لجنة للتتبع  سيحددسنوي  مشاريع تفعيل هذه االتفاقية عن طريق تنفيذ برنامجسيتم 
 .  يوقعه الطرفين ملحق لهذه االتفاقيةموضوع  البرنامج السنوي للتعاون وسيكون

   للمفعول بمجرد التوقيع عليه بعد اعداده من طرف لجنة التتبع.ويعتبر هذا الملحق قانونيا ويبقى ساريا 
 

 :جلنة التتبع: الثامنة املادة
 

 : تحدث لجنة مختلطة لتتبع البرنامج السنوي لمهام الجمعية مكونة من: تكوين اللجنة ▪
 

 رئيس مجلس جماعة مراكش او من ينوب عنه.  •

او من ينوب  والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني بالجماعةرئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية  •
 . عنه

 رئيس قسم التعمير بالجماعة.  •

 رئيس القسم الثقافي بالجماعة . •

 رئيس جمعية لبنة للعمارة المستدامة او من ينوب عنه.  •
 

 

 ام هذه اللجنة في: تتجلى مه:  مهام اللجنة ▪
 

 إعداد البرنامج السنوي للمشاريع المقترحة   •

 تتبع انجاز البرنامج السنوي   •

 تعديل البرنامج السنوي عند الحاجة •

 على ضوء التقرير المعد من طرف الجمعية حول انشطتها ومجاالت تدخلها.  تقييم تنفيذ البرنامج السنوي •
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 الباب الثالث: مقتضيات ختامية

 :االتفاقيةالتاسعة: مدة  املادة

لمدة خمس سنوات،   االتفاقية  إبرام هذه  بعد عرضها    ابتداءيتم  للتجديد  قابلة  عليها،  شير 
أ
التا تاريخ  المجلس من   على 

 . للمصادقة على مقتضياتها الجماعي
 

 :املادة العاشرة: فسخ االتفاقية

شهر اأ   03،  لطرف االخرل  كـتابي مسبق   و ذلك بإشعار  ،ببنودها  في حالة االخالل  االتفاقية  فسخ  ين طرفمن اليحق لكل  
عمال التعاون التي تم انطالقها.   قبل

أ
ال يلحق ضرر با  نهاية السنة الجارية، على اأ

 

 : املادة احلادية عشر: مراجعة االتفاقية

كـ ن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ  طراف المتعاقدة، وكل مراجعة لهذه يمكن لالتفاقية اأ
أ
حد اال تابيا من اأ

 . اطرافهاالتفاقية تكون موضوع ملحق يتم عرضه لتوقيع 
 

 : املادة الثانية عشر: حل النزاعات

ي نزاع حول تطبيق بنود هذه االتفاقية، يتفق الطرفان على منح مهلة شهر واحد للتسوية الودية.    في حال وقوع اأ
و تحال على السلطات المختصة. ،وفي حالة عدم التوافق   تفسخ اأ

 
 وحرر بمراكش في: .......................      

 

 للعمارة المستدامة رئيس جمعية لبنة  رئيس مجلس جماعة مراكش
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

 بعد استماعكم لتقرير اللجنة فباب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

 عضو المجلس الجماعي بوحنش ابراهيم  السيد

 الجماعات  طرف  من  الجمعيات  دعم  حول  2018 أبريل  5 في  المؤرخة  الداخلية وزير  السيد بدورية  أذكر أود أن   

  عقد  مسطرة هي الدورية  هذه اليها تطرقت التي االمور  بين منف  معها، والشراكة التعاون اتفاقيات وابرام الترابية

  باحترام وذلك  البشرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة  إطار في  جديدة مقاربة  اعتماد  أساس  على الجمعيات مع  الشراكات
 ما يلي: 

 .العـــروض طلــب الزاميـــة  -

 . مشروع  بكل خاص بنكي  حساب على الجمعيات  توفر  ضرورة  -

 .المشروع  كل  بتنفيذ  خاص محاسباتي سجل  على  التوفر ضرورة  -

 .مشروع  بكل  المتعلقة  بالممتلكات خاص سجل  مسك  -

 . والتقييـــم  للتتبـــع لجنــة خلق  وجـــوب  -

 .الجمعيات  لهذه والتدبيري  المالي  االفتحاص وجوب -

 

 بطاقة  وال عروض طلب   ال هناك  يكن  لم أنه  النقطة  هذه بخصوص  اللجنة تقرير  خالل  من استنتجت وقد  هذا 

تأجيل البث في   أقترح  لذلك  التقنية، للجنة  تقرير  حتى   وال  المشروع حول  تقنية  بطاقة   وال  المعينة  الجمعية  حول  تقنية 

الخاصتين  الملفين هذين دراسة  أجل  من حدود بال انسان جمعيةو لبنة جمعيةمن    كل باالتفاقيتين مع النقطتين 

 المدني  المجتمع  جمعيات  بين  الفرص تكافؤ  مبدأ  تحقيق  بغية  ، اليها المشار  للمسطرة  كامل  احترام مع  مجددا

 . بمراكش 

 عضو المجلس الجماعي بولحسن خليل السيد

 سياق في وتأتي  محمودة  فكرة تعد  معين  مجال في الخبرة ذات  المدني المجتمع  جمعيات  على االنفتاح  ان 
 ضرورة  بينها من  مالحظات عدة عليها ولنا  االختالالت  بعض يشوبها  االتفاقية  هذه  أن أعتقد  لكني  الجيدة، الحكامة
 الفرص تكافؤ  لمبــدأ تحقيقــا العــروض بطلــب االلتــزام بضــرورة يتعلق ما وتحديــدا اليها  المشار الدورية تطبيق 

 ومجال  واختصاصها االساسي  وقانونها المعنية للجمعية  القانوني  الملف  على  االطالع ضرورة وكذا  الجمعيات،  بين
   . سابقا حققتها التي  المنجزات سجل بل كذلك اشتغالها

 للمشاريع  تركيبة  ووضع  ةاالقتراحي  القوة  في  ل مث تت أنها الى االشارة  تمت  فقد  الجمعية  التزامات  عن أما 

 مكاتب  اختصاص  من  هي  االمور  هذه أن  علما ،العمل برنامج  اطار  في  للجماعة  تنموية  مشاريع اقتراح  مع  المقترحة 

 طلب بمثابة االتفاقية هذه أعتبر يفان  ولذلك ،سنويا درهم الف 300 مبلغ ذلك مقابل  في الجماعة وتتحمل الدراسات

 تحت  مقر وضعف لذلك، محددة وغير فضفاضة  الجمعية هذه التزامات كما أن القانون خارج  صفقة أو استباقي  اقتناء

 . مفرط سخاء  هو تصرفها

 عضو المجلس الجماعي خوزرك حميد  السيد

 المشاريع  أحد حول  جليز  مقاطعة في معنا اشتغلت وقد جدا قوية جمعية المستدامة للعمارة لبنة  جمعية  ان 
 نشاطها ينحصر  ال  الجمعية  وهذه ،وبيئي حضاري  ارث  هي  العين وهذه  االزدهار  بمنطقة الطاهر بن  عين  والمسمى 

 الى المجلس أدعو لذلك مختصين، وتقنيين  مهندسين على وتتوفر  ميدانيا العمل تباشر  وانما االقتراحية  القوة في 
 خبرتها.  من  االستفادة  على الحرص

 

 عضو المجلس الجماعي نكيل  محمد  السيد

 اتفاقية  عقد الى الحاجة ما اتساءل لذلك ،تطوعي اطار في تعمل الجمعية  هذه أن خوزرك حميد السيد ذكر لقد 
 الموضوع هذا يرجع أن بد فال لذلك ؟درهم  ماليين 4 أو 3 يكلفنا قد لفائدتها مقر وتخصيص السنوية المبالغ بهذه
   .ونشاطها الجمعية  هذه  على  المعمق التعرف  ضرورة مع الدراسة  من لمزيد  المختصة  اللجنة الى
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 الجماعي، للمجلس  االنتدابية المدة  من تبقى  ما مدتها تفوق اتفاقية  أية  ابرام يجب ال أنه الى االخير  في  وأنبه  

 . فضفاضة وليست  بدقة  محددة  االلتزامات تكون أن يجب  كما

 المجلس الجماعيعضو  رزكي  الفتاح  عبد السيد

 للمجلس يأتي  أن أراد من  كل  على السهل  من أصبح أنه  ويبدو  الغموض  من كثير يلفه الموضوع  هذا ان 
 سنويا  سنتيم  مليون  30 الى الحالة هذه  في  يصل و الجماعة بمال  ويفيدها اتفاقية معها ليعقد ما بجمعية الجماعي

   .النقطة هذه  في  البث تأجيل  بدوري أقترح لذلك ،محددة وغير فضفاضة  خدمات  مقابل 

 عضو المجلس الجماعي دريوش الغني  عبد السيد

 عندنا  بل  للتصويت اليات لسنا نحنف ،مرفوضة طريقة  هي  النقطة  هذه  بها  جاءت  التي  الطريقة  فان عام  كمبدأ 
 وعرض الجماعي  للمجلس الجمعية  هذه  تقديم أوال  يجب  أنه  وهي  احترمها ويجب الموضوع هذا  في  نظر وجهة 
 100 الى  المجموع في تصل بشأنها التعاقد سيتم التي المبالغ الن المسير مكتبها وبيان وتخصصاتها تهاامنجز

 الجماعي المجلس إطار  في  وال  اللجنة إطار  في  تزويدنا يتم ولم  فراغال في  نتكلم  أننا االمر  واقع  لكن  مليون،
    . النقطة هذه في  البث بتأجيل  بدوري أطالب لذلك بذلك، مطالبتنا رغم الجمعية  لهذه  القانونية بالوثائق

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

إلى الجلسة المقبلة بغية عرضها من   النقطــة  هـــذه  تأجيــل تــم  فقـــد  االعضـــاء الســادة لطلـــب تبعــــاو  ،إذن 
 أنظار اللجنة الوظيفية لتعميق النقاش واالطالع على الملف القانوني للجمعية وحيثيات المشروع. جديد على 
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 :   (18/10/2018الجلسة الرابعة بتاريخ ) 2018النقطة الثامنة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  

جماعة مراكش وجمعية انسان بال حدود من اجل تدبير الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس  

افق الصحية العمومية بمدينة مراكش.   املر

   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول ل  يونس بن سليمانالسيد 

بداية أعطي الكلمة للسيد رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتالوة التقرير المتعلق  

 النقطة. بهذه 

 

 بالمرافق العمومية والخدماتاللجنة المكلفة رئيس  إبراهيم بوحنشالسيد 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

    18 ة رقم:النقط

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  18 النقطة  رقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية الدورةجدول اعمال من 

 
 :  18النقطة رقم 

 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود 
 من اجل تدبري املرافق الصحية العمومية مبدينة مراكش.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس   03/10/2018بتـاريخ    19575، وتبعا للدعوة عـدد  2018العادية لشهر اكتوبر  

بـالمرافق العموميـة والخـدمات، اسـتأنفت اللجنـة المـذكورة جلسـاتها باجتمـاع ثـان شغال  اللجنة المكلفة للحضور والمشاركة في أ

على الساعة الحادية عشر والربع صباحا بقاعة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر البلـدي شـارع   2018  اكتوبر  09عقدته يوم الثالثاء  

 اللجنة لمواصلة تدارس النقط االتيـة:محمد الخامس برئاسة السيد ابراهيم بوحنش رئيس  

 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبدينة مراكش. 4و  3الدراسة واملصادقة على ملحقني  -15

ر القديم لغرفة الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة حول احداث متحف ومعرض دائم ملنتوجات الصناعة التقليدية باملق -16
 الصناعة التقليدية بساحة جامع الفنا ملراكش.

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود من اجل تدبري املرافق الصحية العمومية  -18
 مبدينة مراكش.

 بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية.الدراسة واملصادقة على ملحق لكناش التحمالت املتعلق  -20
  السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة   -
 ، عبد الرحيم الفيرامي. المتصدق عادل مجدار، حفيظة 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -

 الجماعيالنائب األول لرئيس المجلس  :   يونس بن سليمان 
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي :  ي. الحسن المنادي 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -

ايت   يوسف  بوسعيد،  العزيز  عبد  المغراوي،  الحفيظ  عبد  ي.  عبيلة،  أحمد  العكاري،  الصمد  عبد  عال،  بن  الهادي  عبد  امغاري،  إسماعيل 
 ، السعيد ايت المحجوب.عباسيال قضاوي  حفيظا ي الوجداني، المصطفى ويسالت، الهادي عبد باقـة، محمدرياض، عبد االله الغلف، 

 السادة: بصفة استشارية جماعة مراكشما شارك من أطر ك  -
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق  :  عبد الغني أوشن

 أعمال المجلسعن قسم  :   عادل الزرود 
 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 المدير الجهوي للصناعة التقليدية :    هشام بزوزي 

 مدير غرفة الصناعة التقليدية بمراكش :  عبد الجليل بومهدي 
 النائب األول لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش :  مصطفى الشهواني

 رة السياحة بمراكشعن مندوبية وزا :   جمال بكري  

 

في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية في  

، داعيا السادة االعضاء الى تدارس  2018جدول اعمال اللجنة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 كاآلتي:الجاهزة منها، وهي 

 

 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 

   18النقطة رقم :  
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الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية انسان بال حدود من اجل تدبري املرافق الصحية العمومية  -18
 مبدينة مراكش.

 

األمر  النقطة  هذه  تدارس   بداية   في ويتعلق  للمناقشة  الميسرة  الوثائق  من  االعضاء  السادة  تمكين  تم   ،

بمشروع   الخاصة  االساسية  المرجعية  إن  شراكة   اتفاقيةبالوثيقة  وجمعية  مراكش  جماعة  حدود،سمجلس  بال    ان 

مشروع   لتسيير  المالي  الدعم  وصرف  تقديم  وقواعد  لشروط  بمدين والمحددة  العمومية  الصحية  المرافق  ة  تدبير 

وتتعلق  باإلضافةمراكش،   توضيحية  وثائق  المشروع، ب  الى  لهذا  المخصص  المالي  الدعم  تقنية عن حيثيات    ورقة 

في وضعية صعبة، والحد من الفقر من    للمرأةووثيقة ثالثة تمثل رؤية الجمعية حول مشروع "التمكين اإلقتصادي  

 ما هي مرفقة بالتقرير. ك خالل تشغيل النساء في تدبير المرافق الصحية بجماعة مراكش" 

رئيس قسم الممتلكات الجماعية حيث تناول أهمية  ولالطالع على حيثيات الموضوع، اعطيت الكلمة للسيد  

  والمراكشي   إحصاءات رسمية عن نسبتهن و وضعيتهن في المجتمع المغربي  مقدما  ،اإلهتمام بفئة النساء المعيالت

 التي تتسم غالبا بالصعوبة والمعاناة، مع الحديث عن مدى مساهمتهن في التنمية و قطاع الشغل. 

ب والمتعلق  االتفاقية،  موضوع  المشروع  العموميةوبخصوص  القسم  المراحيض  رئيس  السيد  اثار  فقد   ،

وتأثيره الصحية  المرافق  هذه  مستوى  على  الخصاص  لمشكل  السلبية  واالنعكاسات  والسياحة    على  تداعيات  البيئة 

لفضاء العمومي كمراحيض  ا  المواطنيننتيجة استعمال بعض    وصورتها لدى الوافدين وعلى الموروث الثقافي للمدينة

التي   القطاع،  تواإلشكاالت  بهذا  الخصاص  لتأثير  اإلشارة  مع  مراكش  بمدينة  منها  بعرض  عاني  تدخله  مختتما 

 حل هذا االشكال. مقتضيات االتفاقية والتزامات طرفيها كبديل ل

الجماعي   المجلس  لرئيس  االول  النائب  السيد  تدخل  ذاته،  السياق  الموضوع  حول    ايضاحاتلتقديم  وفي 

المدينة وصيتها   يوازي حضوة  ال  والذي  الصحية  المرافق  مراكش من  مدينة  تعرفه  الذي  الخصاص  بداية،  مبرزا، 

التأث الخصاص  هذا  شأن  من  انه  الى  مشيرا  والعالمي،  العامة  الوطني  والصحة  العام  المنظر  وجمالية  بيئة  على  ير 

ويمس بالحق البيولوجي للمواطن في قضاء حاجاته مما يتسبب في احراج المسؤولين المحليين ويفرض البحث على  

 سبل للحد من هذا االشكال.   

تق في  لمسؤوليته  الجماعي  المجلس  وتحمل  وخطورتها،  الظاهرة  من  للتخفيف  ايجاد صيغ  اطار  ديم  وفي 

مبادرات في الموضوع في افق الحد منه نهائيا، يضيف السيد النائب، تأتي هذه االتفاقية المقرر ابرامها مع "جمعية  

تشغيل   سيتم  اذ  حدود"،  بال  لمدة  وحوالي عشر انسان  مراكش  مدينة  تراب  على  موزعة  األقل  على  مرحاضا    5ن 

،  تمثل   المعروضة للدراسة  اإلتفاقية، مؤكدا على ان  ج إليهامن حيث تنظيفها و تنظيم الولو -  كفترة تجريبية  -سنوات  

فئة معوزة من فئات المجتمع وهي النساء المعيالت التي تزداد نسبتهن في  لمقاربة اجتماعية تضامنية  في حد ذاتها،  

  تبرا مع  بالمئة من اليد العاملة المعيلة في الوسط الحضري وحده،   20المجتمع المغربي حيث أصبحن يشكلن حوالي  

بال حدود"  إنسان  النوع، وجمعية  مقاربة  اطار  تشتغل في  التي  للجمعيات  نموذجا  الدور    "  بهذا  للقيام  اختيارها  تم 

مجموعة من النساء مع فتح المجال لهن لممارسة  لتشغيلها   موضوع اإلتفاقيةواالشراف على تدبير المرافق الصحية 

لتي يشتغلن بها كمنظفات، مما سيساهم في الرفع من مدخولهن  أنشطة اقتصادية موازية بجنبات المرافق الصحية ا

 . وبالتالي تحسين مستوى معيشة أسرهن 

ان   جماعة مضيفا  يعادل    مراكش  مجلس  للجمعية  مالي  بدعم    منحه يتم    ،درهم  1.000.000.00سيساهم 

على دفعتين و ذلك لتغطية جزء من تعويضات النساء المنظفات باإلضافة لتغطية شراء مواد التنظيف و التطهير على  

مجاني.  بشكل  اإلتفاقية  موضوع  العمومية  المراحيض  ولوج  خدمة  توفير  اشتراط  مع  السنة،  أشهر   مدى 

ف بعد           االتفاقية،  مقتضيات  على  واالطالع  للتوضيحات  السادة  االستماع  خالله  اجمع  الرأي  ابداء  المناقشة  باب  تح 
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نظرا   وبيئية  وصحية  اجتماعية  العتبارات  وتثمينها  االتفاقية  اطار  في  المقدمة  المبادرة  اهمية  على  الحاضرين  االعضاء 

 للخصاص المهول للمراحيض العمومية في تراب الجماعة على اساس ما يلي: 

طن من هذه الخدمة واشتراط اشهار مجانية الخدمة في استعمال المراحيض  العمل بمبدأ المجانية في استفادة الموا ▪
 العمومية موضوع االتفاقية .  

 على مستوى تراب جماعة مراكش.   هامتوازن ألماكن تواجدالتوزيع  سد الخصاص واحداث مراحيض جديدة مع ال ▪
 المراحيض المستغلة. بالنظر للحالة الراهنة لجل   والنظافة والجمالية الممكنةتوخي شروط الجودة  ▪
تغطية  تقديم الدعم الكافي للجمعية الطرف في االتفاقية، حسب ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، لتمكينها من   ▪

 . التعويضات المؤداة للنساء العامالت بالمراحيض بمستوى يعادل الحد األدنى لألجور
 مية و اجتناب تلويث الفضاء العمومي. حمالت توعوية و تحسيسية الستعمال المراحيض العموقيام بال ▪
طريقة تدبير هذه المراحيض كي ال تنحرف عن األهداف الموضوعة لها وخصوصا  صارمة بخصوص  مراقبة تطبيق  ▪

 عدم تحولها لمشاريع ربحية لغير الفئة المستهدفة. 
 تعديلية في الشكل والموضوع جاءت كما يلي:وتبعا لذلك، وفي اطار مناقشة مشروع االتفاقية، قدم السادة االعضاء مقترحات 

 مالحظة  النص المعدل  النص االصلي  ر.ف 

تضمين االتفاقية الحيثيات القانونية املتعلقة بالجمعيات +   - الديباجة 

 امللف القانوني للجمعية 

 

 

 

1 

اال هذه  تقديم  تتعلق  وقواعد  شروط  بتحديد  تفاقية 

مشروع   لتسيير  املالي  الدعم  موضوع  وصرف  الشراكة 

املالية   السنة  برسم  االتفاقية  والسنوات    2018هذه 

مراكش   جماعة  اسناد  في  واملتمثل  املقبلة  املالية 

مجموعة من املراحيض العمومية بتراب الجماعة لفائدة  

وتعهدها  نظافتها  على  والحرص  تسييرها  قصد  الجمعية 

 باستمرار 

اال هذه  تقديمتتعلق  وقواعد  شروط  بتحديد  وصرف   تفاقية 

االتفاقية   هذه  موضوع  الشراكة  مشروع  لتسيير  املالي  الدعم 

املالية   السنة  في    2018برسم  واملتمثل  املقبلة  املالية  والسنوات 

بتراب  العمومية  املراحيض  اسناد جماعة مراكش مجموعة من 

نظافتها   على  والحرص  تسييرها  قصد  الجمعية  لفائدة  الجماعة 

 . ة بشكل مجاني للمواطنينوتقديم الخدم وتعهدها باستمرار 

 

 

 التنصيص عىل اجملانية 

 

 

3 

قابلة  سنوات  خمس  في  االتفاقية  هذه  مدة  تحدد 

أن  على  وذلك  مراكش  جماعة  ارتأت  إذا  للتجديد 

بال   إنسان  جمعية  لفائدة  األخيرة  هذه  تخصص 

تحديد  سيتم  عموميا  مرحاضا  عشرون  حدود 

وبعد   الجمعية  من  باقتراح  رئيس أماكنها  افقة  مو

 املجلس الجماعي عليها

إذا   للتجديد  قابلة  سنوات  خمس  في  االتفاقية  هذه  مدة  تحدد 

ارتأت جماعة مراكش وذلك على أن تخصص هذه األخيرة لفائدة  

عموميا   مرحاضا  عشرون  حدود  بال  إنسان  االقل جمعية    على 

رئيس   افقة  مو وبعد  الجمعية  من  باقتراح  أماكنها  تحديد  سيتم 

سواء املستغلة حاليا خارج مسطرة الكراء  جماعي عليها املجلس ال

   .او غير املستغلة او املزمع احداثها

حتديد احلد الادىن لعدد املراحيض  

املتفق اس تغاللها وتدبريها من طرف  

امجلعية + حتديد نوعية وطبيعة  

املراحيض موضوع الاس تغالل من  

 طرف امجلعية 

 

 

4 

 : الزتامات امجلاعة 
دعم مالـــي سنوي لفائدة جمعية إنسان بال  تقديم    -

 .درهم )مليون درهم( 1.000.000,00حدود قــدره 

-  ... 

- ....   

الكبرى    - الصيانة  بأعمال  الجماعة  التزام 

 .للمراحيض املوضوعة رهن إشارة الجمعية
 

 
 

 
 

 الزتامات امجلاعة: 

لفائدة جمعية إنسان بال    على دفعتين  تقديم دعم مالـــي سنوي   -

قــدره   محول لحساب درهم )مليون درهم(    1.000.000,00حدود 

 . بنكي خاص يتم فتحه لهذا الغرض

-  ... 

-  .... 

احترام    - اطار  في  للدخل  مدرة  انشطة  بممارسة  الترخيص 

 .للقانون 

للمراحيض    - الكبرى  الصيانة  بأعمال  الجماعة  التزام 

وربطها بقنوات املاء وشبكة  املوضوعة رهن إشارة الجمعية  

 . الكهرباء

 

 
 *حتديد عدد ادلفعات يف الس نة. 

 *فتح حساب بنيك خاص ابملرشوع. 
*فرض مبدأأ القانون يف ممارسة الانشطة املوازية  

 املدرة لدلخل يف اطار دمع اضايف للجمعية . 
بقنوات املاء  *تلكف امجلاعة بربط املراحيض  

 وش بكة الكهرابء. 
*فرض القيام ابمحلالت التوعوية + اشهار جمانية  

 . اخلدمة من طرف امجلعية 
*فرض الالزتام ابداء فواتري اس هتالك املاء  

 والكهرابء من طرف امجلعية 
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 الزتامات امجلعية: 
 / الزتامات حول احلاكمة والتدبري اجليد: 1

والتدبير   الحكامة  مبادئ  باحترام  الجمعية  تلتزم 

في   عليها  املنصوص  املقتضيات  واحترام  الجيد 

املنظمة  بالقوانين  وااللتزام  األساس ي  قانونها 

 الستغالل امللك العام الجماعي والسيما:  

اآلجال  • داخل  العامة  الجموع  عقد 

 املحددة. 

هياكل  • وإشراك  املسؤولية  تداول 

 قرارات.الجمعية في اتخاد ال

املحاضر   • لتدوين  سجالت  على  التوفر 

املراحيض   لتسيير  اليومي  والتتبع  واملراسالت 

 العمومية موضوع االتفاقية.

 / الزتامات حول التدبري املايل: 2

جماعة  • منحة  بتخصيص  التام  االلتزام 

أعاله   الرابعة  باملادة  إليها  املشار  مراكش 

املراحيض  تسيير  مصاريف  ألداء 

املنحة   هذه  استعمال  وعدم  العمومية 

تلك   غير  ومصاريف  نفقات  لتغطية 

 املرتبطة بالغرض من هذه االتفاقية.

للمداخيل  • محاسباتي  سجل  على  التوفر 

 واملصاريف يتعلق بتدبير هذه املراحيض.

 

 

 الزتامات امجلعية: 

 / الزتامات حول احلاكمة والتدبري اجليد: 1

الجيد   والتدبير  الحكامة  مبادئ  باحترام  الجمعية  تلتزم 

األساس ي   قانونها  في  عليها  املنصوص  املقتضيات  واحترام 

وااللتزام بالقوانين املنظمة الستغالل امللك العام الجماعي  

 والسيما:  

 عقد الجموع العامة داخل اآلجال املحددة.  •

في   • الجمعية  هياكل  وإشراك  املسؤولية  تداول 

 اتخاد القرارات. 

واملراسالت   • املحاضر  لتدوين  سجالت  على  التوفر 

موضوع   العمومية  املراحيض  لتسيير  اليومي  والتتبع 

 االتفاقية.

باستعمال   • والتحسيس  التوعية  بحمالت  القيام 

 .املراحيض العمومية

العمومية موضوع   • اشهار مجانية ولوج املراحيض 

 االتفاقية.

 يل: / الزتامات حول التدبري املا2

التام بتخصيص منحة جماعة مراكش املشار   • االلتزام 

تسيير   مصاريف  ألداء  أعاله  الرابعة  باملادة  إليها 

املنحة   هذه  استعمال  وعدم  العمومية  املراحيض 

بالغرض   املرتبطة  تلك  غير  ومصاريف  نفقات  لتغطية 

 من هذه االتفاقية. 

 االلتزام بأداء فواتير استهالك املاء والكهرباء.   •

واملصاريف    التوفر  • للمداخيل  محاسباتي  سجل  على 

 يتعلق بتدبير هذه املراحيض. 
 

التعديالت الالزمة، وبعد ان تبين للسادة االعضاء اهمية هذه وتأسيسا على ذلك، وبعد المناقشة وابداء الرأي وادخال  

المبادرة من جميع النواحي تبعا لما هو مشار اليه اعاله، فقد ابدت اللجنة موافقتها على عقد اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة  

 كما هي مرفقة بالتقرير . مراكش وجمعية "انسان بال حدود" لتدبير بعض المرافق الصحية حسب التعديالت المدخلة عليها

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة          
 ابراهيم بوحنش 
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 )رئيس الجلسة(   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول ل  يونس بن سليمانالسيد 

تقترحه  بداية أعطي الكلمة للسيد ممثل جمعية "إنسان بال حدود" لتقديم عرض حول المشروع الذي  

 الجمعية. 

 

  ممثل جمعية "إنسان بال حدود"  عبد الرزاق امدجارالسيد 
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   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

"انسان بال حدود" من     تقرير اللجنة والعرض المقدم، فالنقطة تتعلق بمبادرة جاءت بها جمعيةمن خالل  
فارغة،   لكنها  حاليا  الموجودة  أو  مراكش  بمدينة  إحداثها  المزمع  العمومية  المراحيض  من  مجموعة  تدبير  أجل 

أجريت حول هذا الموضوع بينت أن  وبالتالي فالمراحيض المكتراة لن تشملها هذه االتفاقية، كذلك فالدراسات التي  
فكرنا في   المفروض، وبالتالي  االداء  بداعي  التاريخي  السور  بمحاداة  المواطنين يضطرون لقضاء حاجاتهم  بعض 
إرساء مبدأ المجانية لولوج هذه المرافق الصحية، أيضا وفي عهد المجالس السابقة تم التفكير في العديد من الطرق  

ومن المراحيض  هذه  الجماعة  لتدبير  منحت  بعدها  أحد،  يشارك  لم  لكن  العروض  طلبات  من  مجموعة  إطالق  ها 
لتدبير   لشركة  السجائر    14ترخيصا  لبيع  مرتعا  المرافق  هذه  فأصبحت  انسحبت،  األخير  وفي  عموميا  مرحاضا 

ط العالمي  وبوضعية مزرية، ومدينة مراكش كمدينة سياحية تحتاج إلى مرافق صحية تليق بسمعتها العالمية، فالتنفي
 ألحسن المدن يمر أيضا عبر سهولة الولوج لهذه المرافق. 

مواقع   تحديد  سلطة  منح  فتم  جوانب  عدة  من  االتفاقية  تحصين  من خالل  تجربة  تعتبر  المبادرة  هذه  إذن 

موضوع   بالدعم  خاص  حساب  فتح  االتفاقية،  تنفيذ  مراقبة  سلطة  الجماعي،  المجلس  لرئيس  الصحية  المرافق 

 االتفاقية الذي سيضمن للعاملين بهذه المرافق كافة حقوقهم المادية مع إمكانية الترخيص لهم ببيع منتوجاتهم. 

 باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة. 

  عضو المجلس الجماعي إبراهيم بوحنشالسيد 

وبالتالي فمن المهم أن تتخذ  فعال موضوع المراحيض العمومية يمثل إشكاال كبيرا بمدينة في حجم مراكش،  
قدم   الذي  والمشروع  المدينة وزوارها،  لساكنة  المستوى  في  وتوفير خدمة  مناسب  إليجاد حل  إجراءات  الجماعة 

 أمامنا يتضمن إجراء هاما وهو توفير مجموعة من مناصب الشغل للنساء اللواتي يعانين من وضعية صعبة. 

تض  أمور  إلى  األعضاء  السادة  انتباه  اختصاص  وأثير  الكبرى من  الصيانة  أشغال  أن  أولها  االتفاقية  منتها 

تقديم   قبل  باألحرى  كان  إذن  المراحيض.  هذه  منها  تعاني  التي  المزرية  الوضعية  نعرف  ونحن  الجماعي  المجلس 

؟  اإلطار مشروع االتفاقية أن يقوم المجلس بصيانة هذه المرافق. لذلك أتساءل هل الجماعة أبرمت صفقة في هذا  

كانت هذه    وما إذا  كذلك  بعدها؟  أم  الصيانة  قبل عمليات  التنفيذ هل  االتفاقية حيز  تنفيذها؟ ومتى ستدخل  أجل  هو 

المجلس   فعلى  وبالتالي  المدينة  وزوار  ساكنة  حاجيات  تلبي  ال  فهي  فقط  القائمة  المراحيض  تدبير  تهم  االتفاقية 

 الجماعي إحداث مراحيض جديدة. 

طريق  في  البث  أمام  فنحن  رقم  أيضا  للجماعات  التنظيمي  فالقانون  تعلمون  وكما  عمومي،  مرفق  تدبير  ة 

التحمالت،    113.14 كنانيش  أو  العقود  أو  االتفاقيات  بعدها  ثم  التدبير  طريقة  في  أوال  المجلس  بث  على  في  ينص 

طة البث  ومادام المجلس الجماعي لم يبث بعد في طريقة تدبير المرفق فأنا أقترح تأجيل النقطة إلى حين عرض نق

 في طريقة تدبير المجلس الجماعي لهذه المراحيض. 

إطالق   تتطلب  والتي  المدني  المجتمع  مع  الشراكة  مسطرة  السابقة عن  النقطة  في  تحدثت  أن  سبق  كذلك 

الجماعة لطلب العروض وتعيين لجنة انتقاء والترافع، والعرض الذي قدمته اليوم الجمعية مشكورة لم يعرض خالل  

عليهم  اجتماع   للتعرف  االجتماع  ممثلوها  يحضر  ولم  مشكورا  األطر  السادة  أحد  بتالوته  قام  بل  الوظيفية  اللجنة 

 وعلى أنشطتهم. 

يتم في   المبادرات  النوع من  للنساء في وضعية صعبة وهذا  الدخل  نوع من  توفير  المشروع  أيضا فهدف 

ب المعنيات  النساء  يقوم  أن  أفضل  فأنا  وبالتالي  تعاونيات،  أنهن  إطار  بحكم  المشروع  وتقديم  تعاونية  تأسيس 

 المستفيدات منه دون جمعية وسيطة بينهن وبين الجماعة وهذا األمر منظم في مجموعة من القوانين. 
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   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

الموضوع والسيد إبراهيم بوحنش  للتوضيح فقط، فأنا حضرت اجتماع اللجنة الوظيفية عند مناقشتها لهذا  
كان حاضرا وهو رئيس اللجنة، وتم عرض مرافعة الجمعية والتي تالها السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية مع  
تمكين السادة األعضاء خالل هذا االجتماع من نسخة منها وكذا نسخة من الملف القانوني للجمعية، وكان باألحرى  

بو السيد  تناقش مالحظاتك  كافة  أن  من  النقطة  لدراسة  الكافي  بالوقت  فيه  الذي نحظى  اللجنة  اجتماع  حنش خالل 
النواحي خاصة القانونية منها، هل المراحيض العمومية تعتبر مرفقا؟ وهل باإلمكان الترخيص باحتالل الملك العام 

 في مرفق عمومي؟  

يتعل وال  جمعية  من  بمبادرة  اجتماعي  مشروع  هذا  سابقا  أشرت  وكما  وإال  إذن  عمومي  مرفق  بتدبير  ق 
مرافق   إحداث  وسيتم  المشروع  يشملها  ال  المكتراة  العمومية  فالمراحيض  االمتياز،  منح حق  نتحدث عن  أصبحنا 
صحية جديدة، وإذا اطلعنا على االتفاقية نجد أن الجمعية تقترح مواقع إحداثها ورئيس المجلس الجماعي تبقى له  

هن رفضها.  أو  عليها  الموافقة  وقدمت  سلطة  اجتهدت  اليوم  والجمعية  المرافق  هذه  تدبير  في  حقيقي  إشكال  اك 
مشروع ذو بعد اجتماعي للفئات التي ستشتغل فيه وسيمثل حال لهذا االشكال الذي ال طالما أرق المدينة، وإذا كانت  

لمرفق كتدبير  للموضوع  ننظر  أن  ال يجب  لكن  مانع،  هناك  فليس  التدبير  اقتراحات في طريقة  عمومي من    لديكم 
 خالل منح حق االمتياز أو ترخيص مؤقت أو مرفق صحي للكراء. 

ولنكن واقعيين، تصلنا شكايات من سياح مغاربة وأجانب يعانون من غياب المراحيض بالمدينة، فمن شارع  
ة  محمد الخامس أمام المطار إلى غاية المدارة ال يتوفر على مرحاض فهل هذا أمر عادي؟ فإن وجدتم هذه الجمعي

 غير قادرة على تدبير المشروع فمكتب المجلس منفتح على أفكار السادة األعضاء في هذا الموضوع. 

الكلمة   أعطي  الحالية،  ووضعيتها  بالمدينة  الصحية  المرافق  تدبير  تراكمات  حول  التوضيحات  من  ولمزيد 
 للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية. 

   الممتلكات الجماعيةرئيس قسم  هشام بل الحوتيالسيد 

سبق   حيث  سابقة  مجالس  باهتمام  حظي  الذي  المواضيع  من  العمومية  المراحيض  تدبير  موضوع  بالفعل 
طلبات عروض اهتمام لمجموعة من الشركات من أجل إحداث مراحيض عمومية    5للمجلس الجماعي أن أعلن عن  

بواجهات   منتجات  الشركات بإشهار  تقوم هذه  توفر الخدمة  متنقلة على أساس أن  المذكورة مقابل أن  المراحيض 
قرارات   منح  على  التصويت  تم  السابق  المجلس  وفي  اهتمام،  بأي  الطلبات  هذه  تحظى  لم  لكن  للمواطنين  مجانا 

بإحداث   بهولندا  مقيم  مغربي  مواطن  به  تقدم  لمشروع  العام  الملك  جماعة    11الحتالل  بتراب  عمومي  مرحاض 
انعق األساس  هذا  وعلى  احتالل  مراكش،  قرار  التأشير على  وتم  المستهدفة،  األماكن  بتحديد  قامت  تقنية  لجنة  دت 

هذه   لكن  المراحيض  هذه  إنجاز  في  الشروع  بغية  باألمر  للمعني  وبلغ  الوالي  السيد  طرف  من  بناء  إلقامة  الملك 
المشر االقتصادية من  الجدوى  المعنية عدم  للشركة  تبين  بعد أن  بالفشل  باءت  لتحديدها  التجربة بدورها  نظرا  وع 

لتعريفة مرتفعة من أجل استغالل هذه المرافق. كما أن المجلس الحالي فكر في إيجاد صيغ وأبرزها البحث عن سبل  
 للشراكة مع المجتمع المدني إليجاد حل لتدبير المراحيض العمومية. 

   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

سادة األعضاء إن تكلمت بصوت مرتفع وبنبرة حادة، لكن أنتم تعلمون أن هناك قاعدة اسمها  أعتذر لكم ال
"الزمن السياسي" بمعنى أن الفترة االنتدابية الحالية مر عليها ثالث سنوات، وبعض القرارات ال تحتمل التأخير أو  

 التأجيل والبد من خوض هذه التجربة لمعرفة إن كانت ستنجح. 

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي  الوجداني السيد المصطفى

أوال لدي مالحظة في التسيير فال يجب أن تجيب كل عضو بشكل منفرد بل يجب فتح الئحة تدخالت واالجابة  

 عليها جميعها. 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

85 
 

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي السيد إبراهيم بوحنش

أن   أريد  ما  ثانيا  للتدخالت،  ثانية  الئحة  فتح  أريد  هذه  أوال  دراسة  عند  اللجنة  اجتماع  في  أنه  عليه  أؤكد 
المشروع   حول  تقنية  بطاقة  هو  عرضه  تم  والذي  الجمعية  حول  تقنية  بطاقة  األعضاء  للسادة  تعرض  لم  النقطة 

 والفريق المسؤول عنه، كذلك حماستكم لهذا المشروع مشكوك فيها. 
 

   الجماعي لمراكشالنائب األول لرئيس المجلس   يونس بن سليمانالسيد 

النظام الداخلي للمجلس ينص على فتح الئحة واحدة للتدخالت وإذا ارتأى رئيس الجلسة يمكنه فتح الئحة  
  14ثانية بناء على طبيعة النقاش الدائر، ومنذ بداية دراسة هذه النقطة اتفقنا على فتح الئحة تدخالت واحدة وتضم  

 اختصاص أصيل لرئيس الجلسة.  متدخل من السادة األعضاء وفتح الئحة ثانية 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحرالسيد 

أول مالحظة أسجلها هو المستوى العالي الذي وصل إليه المجتمع المدني والطريقة االحترافية التي قدم بها  
الدورة   هذه  خالل  شراكة  اتفاقية  موضوعها  كثيرة  نقط  برمجة  هو  انتباهي  أثار  ما  ولكن  الجمعية عرضه،  ممثل 

مليون    100على التركيبة المالية وجدت مبلغ    بالذات ما المبرر وراء ذلك؟، وبالنسبة لهذا المشروع وعند اطالعي
سنتيم فتساءلت كيف ستنشئ هذه الجمعية مراحيض جديدة؟ فهذا المبلغ غير كافي لبنائها وتجهيزها وكذا ربطها  

لقرابة   تحتاج  السائل ألن كل هذه األمور  والتطهير  الماء والكهرباء  مليون سنتيم وهو مبلغ ضخم،   600بشبكات 
ن معلومات حول هذه الجمعية وجدت أن اسمها كان "جمعية الكرم" وغيرت تسميتها إلى "إنسان كذلك عند بحثي ع

 بال حدود" كذلك اتضح لي أنها تميل لعضو مجلس جماعي معنا وهذا غريب. 
إذا كنا نريد إيجاد حلول إلشكال تدبير المراحيض فيجب أن يتم ذلك بطرق علمية وتقنية مضبوطة، وما قاله  

قسم الممتلكات الجماعية غير صحيح فقد تم جلب المراحيض المتنقلة وتم عرضها أمام مقر الجماعة  السيد رئيس  
وشاهدتها الساكنة وأبدت رأيها فيها، كما أريد أن أشير أن عرض حصيلة المجلس التي قدمت عند بداية الجلسة 

 مرارية المجلس وكلنا إخوة. فهي بشراكة مع مجالس سابقة وليست من إنجاز المجلس الحالي وحده فهناك است
وبالرجوع للموضوع، أقترح تأجيل البث في هذه النقطة إلى غاية إعادة النظر في االتفاقية وبرمجة التركيبة  

 المالية المناسبة. 
 

  عضو المجلس الجماعي محمد ايت الزاويالسيد 

ساكنة   وخدمة  المدينة  نظافة  في  ستساهم  ألنها  المبادرة  هذه  أثمن  ستوفر  شخصيا  كما  مراكش،  وزوار 
مناصب شغل، لكن ليس من السهل تدبير المراحيض العمومية لذلك أتساءل من سيتكلف ببناء هذه المراحيض؟ وكم  

 ستبلغ تعريفة الولوج إليها؟ كذلك أطلب تعميم هذه المرافق على مختلف مناطق المدينة. 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد نكيلالسيد 

النقطة  أن  لي  ألن    يتبين  جاهزة،  ووضعيتها،    20غير  مواقعها  نعرف  ال  االتفاقية  في  المذكورة  مرحاض 
الجمعية تريد أن تقدم لنا خدمة جليلة وهي مشكورة ويجب دعمها لكن وفق القانون، كذلك كيف سنضمن مجانية  

يف استهالك الماء  الولوج للمراحيض، أيضا التركيبة المالية للمشروع ينقصها الكيفية التي سيتم بها تغطية مصار 
والكهرباء، كما يجب التفكير في التجارة الموازية المناسبة لهذا النوع من المشاريع، فعال الفكرة بشكل عام فكرة  
مهمة ويجب أن ترى النور في أقرب وقت وإذا كانت هذه الدورة ستعرف تمديدا فأقترح عرضها خالل جلسة التمديد  

 .  5سنوات عوض  3المرفق، وأخيرا أقترح تقليص مدة االتفاقية إلى  ألن الجماعة بحاجة ماسة لتدبير هذا 
 

  عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

بالمجان،   إليها  تدبير المراحيض العمومية بشكل مالئم والولوج  منذ وقت طويل ونحن ندافع عن ضرورة 
هوية صاحبه، ألنني أريد معرفة إنجازات الجمعية  لكن هناك نوع من الغموض في هذا المشروع بغض النظر عن  

 والمشاريع السابقة التي شاركت في إنجازها. 
 

  عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

يجب   لكن  للعموم خاصة وأن مدينة مراكش مدينة سياحية،  لمرافق صحية موجهة  المدينة بحاجة  بالفعل 
ومشرفة لساكنة وزوار المدينة، فمبادرة هذه الجمعية مبادرة طيبة وقدمت  تدبير هذا الموضوع بطريقة احترافية  

على   االنفتاح  باب  من  أخرى  وشركات  جمعيات  من  مبادرات  على  االطالع  من  يمنع  الذي  ما  لكن  جيدا،  عرضا 
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مختص  كفاءات تناسب المدينة في تسيير هذا المرفق، فمن خالل تدخلكم السيد الرئيس وتدخل السيد رئيس القسم ال
فشركات تقدمت وفشلت في تدبير المراحيض العمومية، إذن فنحن كمجلس غير مطالبين بالتعاطف مع جمعية معينة  
شركات   يحتاج  العمومية  كالمراحيض  حساس  مرفق  تدبير  لكن  المدني  المجتمع  نشجع  ال  أننا  يعني  ال  وهذا 

ة حسنة لكن هناك فئات أخرى كالعاطلين متخصصة، كذلك فتشغيل النساء في وضعية صعبة في هذا المشروع مبادر
 حاملي الشهادات، أيضا استغالل هذه المراحيض لبيع منتوجات الصناعة التقليدية لهؤالء النساء أمر غير سوي.

مرحاضا والمدينة ال تتوفر إال    20وبالرجوع إلى التركيبة المالية والتزامات الجمعية، نجد أنها تلتزم بتدبير  

مراحيض فمن سينشئ العشرة الباقية مع ربطهم بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي؟ فتكلفة إنشاء   10على  

 مشروع مبادرة طيبة لكن ال يجب أن نتسرع. مليون سنتيم، أخيرا أقر بأن هذا ال 50مرحاض واحد تصل إلى  

   عضو المجلس الجماعي محمد باقةالسيد 

الجمعية بغض النظر عن توجهها السياسي فمبادرتها حسنة وتصب في مصلحة المواطن وهذا أهم شيء،  
الجمعية  مليون سنتيم كدعم ف  100فأنا مع هذا المشروع، فلنخض غمار هذه التجربة ولنشجعها، أما بالنسبة لمبلغ  

 تستحق أكثر ألن مشروعها اجتماعي موجه لكافة أطياف المجتمع. 

  عضو المجلس الجماعي محمد االدريسي السيد 

هذه المبادرة فكرة جيدة، لكن ما سبب التعجيل بها؟ فهو موضوع حساس ومن الصعب تدبيره، لذلك أقترح  
الجمعية لها تجارب في هذا المجال، كذلك هل  التريث في اتخاد القرار بخصوص المشروع ألننا ال نعرف إن كانت  

قانونها األساسي يتضمن في بنوده تدبير المراحيض العمومية؟ أما مسألة بيع منتوجات موازية فقد تعرف تدخل  
البث في النقطة إلى حين اتضاح الصورة   تأجيل  أقترح  التدبير، لذلك  سماسرة مما يدخل األمر في نوع من سوء 

 بشكل أفضل. 

  عضو المجلس الجماعي يوسف ايت رياضالسيد 

لكنها   باإلشهار  المرتبطة  تلك  هناك  العمومية،  المراحيض  لتدبير  تجربتها  تمت  التي  الطرق  إلى  إضافة 
فالجمعية مشكورة   تجاري،  كعائد  أكشاك  ننشئ معه  أن  يمكن  لكن  باالشهار  يمكن ربطه  المرحاض ال  فشلت، ألن 

لهذه المبادرة، وأنا أتفهم تخوف بعض السادة األعضاء فطبيعة بعض البشر أن يرتاب  العتنائها بفئة معينة وطرحها 
من كل ما هو جديد وهذا أمر طبيعي، يمكن أن نناقش األرقام والتركيبة المالية أما الفكرة في مجملها فكرة حسنة،  

بالمجان بمساهمة المواطنين  فاليابان مثال وصلت إلى مستوى عالي في التدبير التشاركي كتوفير دراجات للعموم  
ففي بداية طرح الفكرة تعجبت لها الساكنة لكن مع مرور الوقت لقيت استحسانا وعرفت إقباال كبيرا، فنحن اليوم  

 أمام جيل جديد من االتفاقيات ذات البعد االجتماعي والمقاربة التشاركية مع المجتمع المدني. 

  عضو المجلس الجماعي أحمد محفوظ السيد 

الفكرة ليست بالجديدة، والمجالس السابقة طرحتها، وأنا أشرت إليها في عدة مناسبات على األقل أن  هذه  

تتوفر هذه المراحيض في منطقة باب جديد وأن تكون تحت أرضية، وفي كافة األحوال يجب إنشاء مراحيض في  

انة، كذلك وفي فترات انتدابية سابقة  األماكن التي ال تتوفر فيها، أما المراحيض الموجودة حاليا فتحتاج فقط للصي

طرحت مسألة إنشاء مراحيض بأماكن وقوف الحافالت والسماح باالشهار، واآلن هناك إجماع على أن هذه المبادرة  

 فكرة جيدة لذلك أقترح الموافقة المبدئية على المشروع على أساس إدخال التعديالت المناسبة عليه فيما بعد. 

 

  عضو المجلس الجماعي عبد االله الغلفالسيد 

لحظة   أمام  اآلن  ونحن  سنين،  منذ  حله  الجماعي  المجلس  على  استعصى  إشكال  على  تجيب  مبادرة  هذه 

تاريخية لتنزيل المقاربة التشاركية وتشجيع المجتمع المدني وهو امتحان إما أن ننجح فيه أو نفشل، وأنا مع دعم  

ونساعدها في تحقيق ذلك، كي نوصل رسالة إلى الجمعيات الجادة أن المجلس  الجمعية والمشروع كي يعرف النجاح  

 الجماعي منفتح على مبادراتها وأفكارها الهادفة إلى خدمة المدينة وساكنتها وزوارها. 
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  عضو المجلس الجماعي حميد خوزركالسيد 

الباعة الجائ لين والفراشة يقضون  أسوار مدينة مراكش تغيب عنها المراحيض العمومية مما يجعل بعض 
حاجتهم بها وهي مآثر ينفق من أجل ترميمها مبلغ مهم، نفس الشيء بالنسبة للحدائق العمومية، لكل هذه األسباب  
وغيرها فأنا مع إعطاء فرصة لهذه الجمعية ولنبق نيتنا حسنة ألن مدينة مراكش تعتبر من المدن العالمية تراثيا  

ني من هذا االشكال، فهذه الجمعية وإن قدم لها المجلس دعما بمناسبة هذا  ومن العيب أن يزورها سياح وهي تعا
 المشروع فسيضع آليات لمراقبة أوجه صرفه. 

 

  عضو المجلس الجماعي حفيظة مجدار  ةالسيد 

غياب مراحيض عمومية مسألة تعاني منها النساء أكثر من الرجال، وهذا المشروع ال يمكن أن يكون إال  
بالديار الهولندية تحت إسم "دار  إيجابيا لذلك   المبادرة السابقة لشباب قاطنون  المبادرة، وأشير أن  فأنا أثمن هذه 

 لوضو" لقيت عدة عراقيل وال نريد أن يتكرر هذا األمر مع مبادرة هذه الجمعية. 
   

  عضو المجلس الجماعي عبد الفتاح رزكي السيد 

العرض المقدم حول المشروع يتحدث فقط عن المرأة من خالل  هذه مبادرة ال يمكن إال أن نصفق لها، لكن  
تشغيل نساء في وضعية صعبة، كذلك ال نعرف إن كانت الجمعية هي حاملة المشروع أم الجماعة، فإن كانت هذه  
هذه   تدبير  حول  للتنافس  جمعيات  وجه  في  عروض  طلب  تطلق  أن  باألحرى  كان  المشروع  حاملة  هي  األخيرة 

من  التي  بهذا    المراحيض  شيئا  عنها  نعرف  ال  معينة  جمعية  نكلف  أن  فمسألة  سلفا،  منشأة  تكون  أن  المفروض 
 الموضوع أمر خطير، لذلك أطلب تأجيل البث في هذه النقطة. 

 

   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

هناك إجماع على ضرورة أخذ ملف تدبير المراحيض العمومية على محمل الجد وهذا يثلج الصدر، معناه أن  
يمكن   السادة األعضاء، وما  أنظار  الجمعية وعرضه على  الجماعي كان موفقا في قبول طلب هذه  المجلس  مكتب 

ة، ولكن بعض اإلخوة طلبوا التريث  استنتاجه من النقاش أن ال أحد منكم رفض الفكرة وال أحد كذلك رفض الجمعي
اليوم فلكم ذلك ولكن   النقطة  تأجيل البث في  في أخذ القرار إلى حين اتضاح الصورة ومن حقهم ذلك، وإن أردتم 
ألتمس منكم حضور اجتماع اللجنة الوظيفية التي ستدرس النقطة، كذلك بالنسبة للسيد الحر الذي تحدث عن مبلغ  

غير صحيح ووصفه بأن كالم السيد رئيس القسم المختص غير صحيح تدخل في غير  مليون سنتيم فهو أمر    600
سابقة   مجالس  فتجارب  كالمه،  على  وشاهدة  متوفرة  القسم  رئيس  عنها  تحدث  التي  االجتماعات  فمحاضر  محله 

الموضوع   بربط هذا  الجماعة، ونحن كمكتب مسير    باإلشهار سواء  أو منح قرارات استغالل موجودة في أرشيف 
سيكون من العيب علينا أن نقدم لكم تجربة أثبتت فشلها، أيضا فأنا مدافع على هذه المبادرة ألنني مقتنع بها ال أقل  

المراحيض مع  وال أكثر، وهذا مشروع بسيط جاءت به الجمعية وليس المجلس الجماعي وهمها إيجاد حل إلشكال  
لحفظ   لهن  اقتصادية  فرصة  يمثل  الذي  المشروع  هذا  في  تشغيلهن  خالل  من  صعبة  وضعية  في  النساء  مساعدة 
كرامتهن من خالل توفير الحد األدنى لألجر واالستفادة من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وهذا األمر يحتاج  

جانا ولتحقيق هذا المبتغى فهذه المرافق بحاجة لمصاريف  لتوازن مالي، كذلك أؤكد أن الولوج للمراحيض سيكون م
التنظيف والعناية بها، أيضا أريد أن أوضح أن الطريقة المعروضة امامكم في تدبير المراحيض العمومية هي طريقة  
السيد   اقترح  اللجنة  اجتماع  وخالل  المشروع،  هذا  إلنجاح  الجمعية  دعم  هو  دورنا  ولكن  تفشل  أن  يمكن  مبتكرة 

اهيم بوحنش تجزئة مبلغ الدعم إلى دفعتين، لذلك فالدفعة األولى من الدعم لن تصرف للجمعية إال بعد موافقة  إبر
أداء   عليها  فرضنا  األخيرة  وهذه  الجمعية،  من  المقترحة  المراحيض  الئحة  على  الجماعي  المجلس  رئيس  السيد 

يسهر كي  الصغرى  الصيانة  بأعمال  والقيام  والكهرباء  الماء  فهدف  واجبات  وكذلك  االستهالك،  ترشيد  على  وا 
الجمعية البحث عن تمويل دولي خاصة وأن األمم المتحدة تخصص يوما عالميا للمرحاض، كما تفكر أيضا في خلق  
حمامات للمشردين، لكل هذه االعتبارات أطلب تأجيل هذه النقطة للجلسة المقبلة إلى غاية تعميق النقاش في اجتماع  

 اللجنة المختصة . 
 عليه سيتم تأجيل هذه النقطة إلى الجلسة المقبلة بعد ان يتم اتخاذ قرار تمديد الدورة. و
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 :   (18/10/2018الجلسة الرابعة بتاريخ )  2018النقطة الواحدة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  

عدد   املحلي  الجبائي  القرار  وتتميم  والحقوق    05/2008/ 19بتاريخ    6تعديل  الرسوم  واسعار  لنسب  املحدد 

 والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه. 

 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

المكلفة   اللجنة  رئيس  نائب  للسيد  الكلمة  أعطي  لتالوة  بداية  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية 

 التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص النقطة. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة  ة عبد االله الغلفالسيد
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  21 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

  21 النقطة  ذات الرقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :21النقطة رقم 

احملدد لنسب واسعار الرسوم  19/05/2008بتاريخ  6تعديل وتتميم القرار اجلبائي احمللي عدد 
 واحلقوق والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تعديله وتتميمه.

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

90 
 

 
 

 للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة  طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة  2018 أكتوبر 09بتاريخ  19949 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2018العادية لشهر اكتوبر 

، اسـتأنفت اللجنـة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة البرمجـة
علــى الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف صــباحا بقاعــة  2018أكتــوبر  16المــذكورة جلســاتها باجتمــاع ثالــث عقدتــه يــوم الثالثــاء 

االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنـة لمواصـلة تـدارس نقـط بحسـب 
   دورة كاالتي:ترتيبها في جدول اعمال ال

 

لجمعية    -8 كمقر  الجماعي  الخاص  للملك  التابعة  االرضية  القطعة  بتخصيص  تتعلق  اتفاقية  على  والمصادقة  الدراسة 
 المحاربين وقدماء العسكريين الكائن بالحي المحمدي جوار نادي المسنين بالداوديات.

 التجارية المتواجدة بالمحطة الطريقية الجديدة. الدراسة والمصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل المحالت  -19
عدد   -21 المحلي  الجبائي  القرار  وتتميم  والحقوق    19/05/2008بتاريخ    6تعديل  الرسوم  واسعار  لنسب  المحدد 

 والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه. 
 والتصويت عليها.   2019مراكش برسم السنة المالية  دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة  -25
 والتصويت عليها.   2019دراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية   -26

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:  -
 ي. عبد الحفيظ المغراوي، المصطفى الوجداني، أحمد عبيلة، عبد االله الغلف، محمد باقة، عبد الصمد العكاري  ويسالت،   الهادي عبد 

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة: - 

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

 ب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( النائ :  موالي الحسن المنادي 

 النائب الثامن لرئيس المجلس الجماعي  :   أمال ميصرة 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
 الهواري محمد ايت الزاوي، محمد االدريسي، حفيظة مجدار، أحمد محفوظ، عادل المتصدق، حسن  ،العباسي قضاوي احفيظ م ال، ع  بن  الهادي عبد 

 

 السادة: بصفة استشارية  كما شارك من أطر جماعة مراكش  -
 

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :  محمد المحير 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا  
 وكيل المداخيل  :  لمغاري الخمار

 الجماعي لحفظ الصحة مدير المكتب   : د. هشام بوخصيبي 
 رئيس مصلحة الوعاء الضريبي  :  عماد القيدومي 

 نائب وكيل المداخيل :  محمد بنعباد 
 عن قسم أعمال المجلس  :  عاد الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :  سعد نجاي 

 شارك من ممثلي والية مراكش آسفي السيد:  -
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :  محمد بويبرين 

 

في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية في  
اكتوبر   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  والمدرجة  اللجنة  اعمال  الوحيدة  2018جدول  النقطة  تدارس  تم  قد  و   ،

 الجاهزة وهي كاآلتي: 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 21النقطة ذات الرقم:  
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احملدد لنسب واسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات  19/05/2008بتاريخ  6اجلبائي احمللي عدد تعديل وتتميم القرار  -21
 املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تعديله وتتميمه.

 
مشروع   من  األعضاء  السادة  وتمكين  بالحضور  الترحيب  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 

الجبائي للقرار  المقترحة  السيد    التعديالت  أعطى  بالتقرير،  المرفقة  الموضوع  المحلي وكذا ورقة عامة عن 

رئيس اللجنة الكلمة للسيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي الذي أوضح أن سياق إدراج النقطة جاء  

نزوال عند رغبة عدد من السادة أعضاء المجلس الجماعي الذين طالبوا بتعديل بعض فصول القرار الجبائي  

لي وكذا إضافة رسوم جديدة إسوة بمدن أخرى وأيضا استجابة لدورية وزير الداخلية الخاصة بمراجعة  المح

للمواصالت،   العامة  الشبكات  متعهدي  لدن  من  مؤقتا  الجماعية  العامة  االمالك  شغل  على  المفروض  الرسم 

التعديالت تحقيق التوازن في مداخيل الجماعة والمالءمة   التطور الحاصل في  مؤكدا أن الهدف من هذه  مع 

 بعض المجاالت. 

 

الداخلية   وزارة  ان  اوضح  الذي  بالوالية  المحلية  الجماعات  قسم  ممثل  للسيد  الكلمة  أعطيت  بعدها، 

بصدد تهيئ اصالح شامل للقطاع الجبائي المحلي بمقاربة تشاركية خاصة للمدن الكبرة ذات قاعدة واوعية  

حول عام  تصور  تقديم  افق  في  واسعة  قانون   ضريبية  لتنزيل  كأرضية  العتماده  المقبل  الجبائي  التعديل 

 الجبايات المحلية الجديد.  
   

وتهم   للمناقشة  التعديالت  جدول  للتوضيحات وعرض  االستماع  وبعد  ذلك،  واعتبارا    11عقب  فصال، 

ابدت   فقد  اعاله،  اليها  المشار  الداخلية  وزير  دورية  مقتضيات  وكذا  بالواقع  المرتبطة  اللجنة  للمستجدات 

مع   الجماعية  االدارة  طرف  من  المقدمة  المقترحات  بخصوص  والمضمون  الشكل  في  وتعديالت  مالحظات 

 تبرير هذه التعديالت كما هي مرفقة بالتقرير. 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة
 احلسني نوار                      
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رمز وتسمية الفصل يف امليزانية  ر.ت

 والقرار اجلبائي

 املتخذ على مستوى اللجنة سعر الرسوم والوجيبات بني القرار احلالي واملقرتح على مستوى االدارة ترتيب الفصل

ق.ج   تسمية الفصل  رمز الميزانية
 الحالي 

الترتيب 
 المقترح

 تبرير التعديل المقترح التعديل المقترح في االسعار والوجيبات  المقترح على مستوى االدارة  المعمول به في القرار الجبائي 

01 30.10.10.14 

الرسم على 
األراضي احلضرية 

 غري املبنية 

 
 
 

 
 

02 

 
 

08 

 

 درهم 12.00*منطقة العمارات :   

منطقة الفيالت والسكن الفردي *
 درهم 7.00األخرى :   واملناطق

 

 

درهم للمرت   15.00وما فوق:     R+3*منطقة العمارات  
 املربع. 

او التجارية او السياحية او املهنية او   منطقة البناايت الصناعية*
 درهم للمرت املربع.  12.00   اإلدارية:

 درهم للمرت املربع.  07.00*منطقة الفيالت: 

 للمرت املربع. درهم  05.00*منطقة السكن الفردي: 

 مت اعتماد مقرتح االدارة

 

02 30.10.10.15 
الرسم على 
 19 03 عمليات البناء 

 درهم20 عمارات السكىن اجلماعية .....

 درهم20* املساكن الفردية .......  

 درهم100 * عمليات الرتميم .........

 
 

 درهم20عمارات السكىن اجلماعية.....  •

 درهم20الفردية..............املساكن  •

 درهم 30الفيالت.................. •

 درهم 300عمليات الرتميم .............

 تعديل رسم عمليات الرتميم كاآليت: 
 عمليات الرتميم: 

املناطق الصناعية والتجارية    -
 درهم  500.................... والسياحية

 درهم  200................... الفيالت  -
 درهم  100............ السكن الفردي  -

 تقسيم وتصنيف الرسم تم

ختالف قيمة نوع البناء  ال مراعاة 

 موضوع الترميم 

03 40.10.10.11 
الرسم على حمال 
 %3 26 05 بيع املشروابت

 %5*املشروابت الكحولية   
 %3*املشروابت األخرى     

 االدارةمت اعتماد مقرتح 

كرسم  %5تم االكتفاء بنسبة 

بيع املشروبات الكحولية مراعاة 

للمستثمر السياحي باملدينة مع 

املطالبة بضبط دور الضيافة  

التي ال تتوفر على رخصة بيع  

املشروبات الكحولية داخل 

 مدينة مراكش  

04 40.10.20.24 

واجبات مقبوضة  
بساحات أخرى 

 للبيع 
26 30 

 دراهم  8الفناء  ساحة جامع    -
 للمرت املربع/اليوم 

دراهم للمرت   02ابئعو االغراس والنعناع بساحة جامع الفناء   -
 املربع/اليوم 

 

اإلبقاء على مقرتح اإلدارة مع إضافة 
 مايلي: 

 دراهم للمرت مربع/اليوم  08ابئعو احللزون... -
 دراهم للمرت مربع/اليوم 09ابئعو العصري.... -
 دراهم للمرت مربع/اليوم 10املأكوالت..ابئعو  -

تم تصنيف البائعين داخل  

ساحة جامع الفنا حسب مردود 

 نوعية الخدمة املقدمة 
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 وفق القرار اجلبائي 08 27 رسم احملجز 10.40.30.32 05

 دراهم لليوم  8*دراجة انرية صغرية 
   125*دراجة انرية من احلجم الكبري اليت يفوق حجم حمركها 

 دراهم لليوم 10/  3س
 درهم لليوم 15*دراجة انرية ثالثية العجالت 

 مت اعتماد مقرتح االدارة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.10.20.37 

الرسم املفروض 
على شغل  

 األمالك اجلماعية
لعامة مؤقتا  

جتارية أو ألغراض 
 صناعية أو مهنية 

31 34 

 
 السيارات ب: عرض  

 درهم/مرت مربع100نونرب    16ساحة  -
 درهم/مرت مربع100امام املسرح امللكي   -
 درهم/مرت مربع100امام قصر املؤمترات   -

 حمطات توزيع البنزين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
درهم/مرت مربع عن كل  100رتاب اجلماعة  عرض السيارات ب-
 أشهر.  3
 
 
 
 
البنزين،  - توزيع  حملطات  الدخول  الكربى  ممرات  األسواق 

 درهم /مرت مربع  30.00واملصحات: 
  ممرات الدخول للمحال التجارية الصناعية املهنية والسياحية: -

 أشهر.   3عن كل    طويلدرهم/مرت 100.00
 
 
واملهنية  - الصناعية  التجارية،  عن  30املعارض  مربع  درهم/مرت 

 أشهر.  3كل 
 أشهر.  3درهم/مرت مربع عن كل 2.00وضع براميل الزيتون 

 
 

عن   جزايف  مبلغ  اخلرسانة  لصب  املخصصة  الشاحنات  وقوف 
 كل ترخيص: 

 درهم.500.00*السكن الفردي 

 درهم.1000.00*احملالت األخرى : 
 
 
 

 أشهر.  3درهم/مرت مربع عن كل 100.00*املمرات اهلوائية 

 
 

 مت اعتماد مقرتح االدارة
 
 
 

 
 مت اعتماد مقرتح االدارة 

 
 
 
 

 مت اعتماد مقرتح االدارة
 
 
 
 

اقرتحت اللجنة حذف الرسم املفروض 
وقوف الشاحنات املخصصة لصب على 

 اخلرسانة 
 
 
 

 مت اعتماد مقرتح االدارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مت توحيد مبلغ الرسم املفروض على  
 30مجيع املعارض ابملدينة يف 

أشهر   3درهم/مرت مربع عن كل 
لصعوبة التمييز أحياان بني املعرض  

 التجاري وغريه 
 

مت حذف هذا الرسم لصعوبة 
 تنزيله ولعدم ضبط معايري فرضه
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 اللوحات االشهارية املرتبطة ابلنشاط األصلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للواحدة درهم/10000.00*أعمدة االتصال   
 أشهر.  3عن كل 

دراهم للمرت الطويل عن  4.00*االلياف البصرية 
 السنة 

درهم للمرت املربع عن  100.00*علب الربط 
 السنة 

 
 

 
 
 

 األصلي عن كل ربع سنة: اللوحات االشهارية املرتبطة ابلنشاط 
 العادية: اللوحات 

 درهم.  750.00مرت مربع 3*حجم اقل من او يساوي 

 درهم.  1750.00مرت مربع او يساوي 12إىل 3*حجم من 

 درهم. 3000.00او يساوي  مرت مربع18إىل  12حجم من *

 درهم.  5000.00 مربع مرت  18اكرب من حجم *
 

 اللوحات االلكرتونية: 

 درهم. 1000.00مرت مربع 3*حجم اقل من او يساوي 

 درهم.2000.00مرت مربع او يساوي 12إىل 3*حجم من 

 درهم.4000.00او يساوي   مرت مربع81إىل  12حجم من *

 درهم. 7500.00 مربع مرت 18اكرب من حجم *
 

درهم/مرت مربع عن   00500.املوضوعة حبواجز اوراش البناء 
 أشهر.  3كل 

 
سنة   ربع  لكل  العام  اجلماعي  امللك  شغل  طرف  أسعار  من 

 متعهدي الشبكات العامة للمواصالت: 
خطوط   مترير  اجل  من  األرض  ابطن  او  سطح  *استعمال 

 درهم للمرت اخلطي.  1.5املرتبطة هبا   تاالتصاالت واملنشئا 
األرض   سطح  مستوى  على  االتصاالت  خطوط  ربط  *علب 

 درهم للمرت املربع 25
اخلاصة   التقنية  املعدات  إليواء  املعدة  وخدمة *الدواليب  بربط 

املشرتكني وهوائيات الربط واملخادع اهلاتفية على مستوى سطح  
 درهم للمرت املربع. 100األرض 

*إقامة احملطات الراديوكهرابئية )اراج وهوائيات االتصاالت(  
 درهم عن كل موقع. 5000.00

 
 
 

  مت اعتماد مقرتح االدارة
 
 

 
 عبارة "أكرب"إضافة 

مرت مربع او يساوي  12إىل   3من  أكرب*حجم 
 درهم. 2000.00

او يساوي   مرت مربع81إىل  12من  أكربحجم *
 درهم. 4000.00

 
 
 

 تعديل هذا الرسم كاآليت: 
 اللوحات املوضوعة حبواجز اوراش البناء 

 أشهر.  3مرت مربع عن كل /درهم 00.250 
 
 
 
 
 
 

 االدارةمت اعتماد مقرتح 

 
 
 

 
 

ابلنسبة للرسم املفروض على  
اللوحات االشهارية املرتبطة  

مت الفصل بني  ابلنشاط األصلي
اللوحات العادية وااللكرتونية مع  
الرفع من املبلغ املفروض على  
االلكرتونية منها نظرا جلاذبيتها 
ابلنسبة لصاحب النشاط مع  
املطالبة بضبطها أكثر نظرا 

 النتشارها الكبري ابملدينة 
 

قليص من الرسم املفروض على  مت الت
اللوحات االشهارية املوضوعة 
حبواجز أوراش البناء لتشجيع  
 املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

 
 
 
 

على   املفروضة  للرسوم  ابلنسبة 
على  اإلبقاء  مت  االتصال  أعمدة 
مقرتح اإلدارة انسجاما مع ما جاء 

 يف دورية السيد وزير الداخلية 
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بتاريخ   F/2166حسب دورية السيد وزير الداخلية عدد 
 2018يونيو14

 درهم للواجهة.1000.00مببلغ  إضافة على الشاحنات 

 
 
 

07 20.30.20.22 
مدخول استغالل 

 املسابح 
 وفق القرار اجلبائي 16 44

 *واجب االخنراط السنوي ابملسابح املغطاة: 
 درهم.  2000.00العموم: -

 درهم. 1000.00أعضاء وموظفو اجلماعة وابنائهم:  -

 اقرتحت اللجنة حذف هذا الرسم 

مت حذف الرسم إىل غاية هتيئ 
تصور واضح حول طريقة تدبري  

النوع من املسابح والتوصل هذا 
مبقرتحات املقاطعات يف هذا 

 الشأن

08 10.30.20.23 
منتوج بيع التصاميم  

واملطبوعات 
 وملفات املزايدة 

 وفق القرار اجلبائي 5 47

 درهم 50.00البطاقات املختلفة للواحدة -
 .دون تغيري -
 درهم. 200.00شهادة البيع والشراء على الشياع -
السري  - اجلماعة  رخصة  برتاب  للتوزيع  للشاحنات 
 درهم1200.00:

 

 *تسليم الشواهد الصحية: 
 درهم. 1500.00املؤسسات السياحية: -  
 درهم.500.00املقاهي واملطاعم و املؤسسات الشبيهة: -  
 درهم.1000.00مؤسسات التعليم:  -
 

 *رخص السكن وشواهد املطابقة:
 درهم.2500.00العمارات: -   
 3000.00احملالت املعدة لغرض جتاري مهين او صناعي:  -   

 درهم. 
 درهم. 500.00الفيالت :  -   
 درهم. 250.00املساكن الفردية:  -   
 درهم.500.00شهادة تغيري التصميم االسم أو التهيئة:-
 درهم.200.00شواهد الربط ابملاء أو الكهرابء:-
 
 
 درهم. 500.00نات التقنية والصحية:حماضر املعاي-

 
 
 
 
 

اقرتحت اللجنة ابلنسبة لرسم تسليم 
الشواهد الصحية من طرف املؤسسات 

 السياحية تقسيم هذه األخرية إىل: 
 درهم  1500..جنوم   5أقل من  -
 درهم  2000جنوم.......... 5 -

 
 
 

اقرتحت اللجنة حذف رسم شواهد الربط  
 ابملاء أو الكهرابء

 

اقرتحت اللجنة تقليص الرسم املفروض 
على حماضر املعاينات التقنية والصحية إىل 

 
 
 
 
 
 

نظرا الختالف املردودية بني  
خمتلف املؤسسات السياحية  

 املصنفة 
 
 
 
 
 

مت حذف هذا الرسم ألن  
استخالصه أمر غري قانوين يف ظل 
تواجد الوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

 والكهرابء
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 درهم.1000.00بطائق إيداع التوقيعات :-
بسوق    - الضائعة  البيع  ورقة  من  نسخة  تسليم 

 درهم. 100.00الدراجات:

 درهم  200
اقرتحت اللجنة ابلنسبة للرسم املفروض  
  على بطائق إيداع التوقيعات إضافة عبارة

 "سنواي" 

9 20.20.30.34 
مدخول قاعة 

 العرض 
49-

50 
13 

 

 

 

 وفق القرار اجلبائي احلايل

 تغيري......... دون  
السادس    حممد  ملحقة  اجلماعي  اجمللس  مقر  هبو 

 درهم. 500.00

ابب    مركب  االختصاصات  املتعددة  القاعة  استغالل 
 اخلميس: 

 درهم. 2000.00االفراح: ▪
 درهم. 2000.00التظاهرات التجارية: ▪
 درهم. 250.00التظاهرات الثقافية: ▪

ا  واألنشطة  العمومية  املؤسسات  الواجبات  أداء  من  ملنظمة  تستثىن 
 بشراكة مع اجلماعة. 

  

10 20.30.20.21 

 
 

مدخول استغالل  
   املالعب 

 

 

 وفق القرار اجلبائي احلايل

فنية   - حفالت  لتنظيم  ومدرجاته  احلارثي  ملعب 
 درهم. 10000.00

 مركب ابب اخلميس:  -

 واجب االخنراط السنوي الثابت: 
 درهم. 200.00سنة: 16إىل 6من

 درهم. 100.00اجلماعيني:  أبناء املوظفني 
 درهم. 300.00كرة املضرب:

  

11 20.30.20.24 

 
واجبات استعمال  
  51 املسارح اجلماعية 

 

 وفق القرار اجلبائي احلايل

 مركب ابب اخلميس استغالل املسرح عن كل يوم: -

 درهم. 1000.00احملرتفني:
 درهم. 500.00اهلواة: 

القرار اجلبائي  من    51املسرح امللكي: وفق مقتضيات املادة   -
 احلايل. 
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 تقرير حول مشروع تعديل القرار اجلبائي 

يندرج مشروع تعديل القرار اجلبائي جلماعة مراكش يف إطار اجملهودات املبذولة من طرف اإلدارة اجلبائية احمللية وفق  
املدينة عمرانيا واقتصاداي واجتماعيا من   الذاتية و مسايرة تطور  املالية  االرتقاء ابملوارد  توجيهات رائسة اجلماعة من اجل 

للمس الوزارية  جهة ومن جهة أخرى لالستجابة  الدورية  احمللية واخرها ماورد يف  اجلباايت  املنظمة مليدان  القانونية  تجدات 
العام من طرف  2018يونيو  14بتاريخ  F/2166عدد:    امللك اجلماعي  املستحقة عن شغل  الواجبات  بتغيري  املتعلقة 

زانيات اجلماعات الرتابية  حول إعداد وتنفيذ مي  2018سبتمرب  12بتاريخ  F/2707متعهدي االتصاالت والدورية  عدد
واليت تدعو إىل تنمية املوارد املالية الذاتية عرب جمموعة من اإلجراءات ومن بينها مراجعة القرار اجلبائي   2019برسم سنة  

 واحرتام التصنيف الوظيفي واالقتصادي كما ينص على ذلك التبويب اجلديد مليزانية اجلماعة.

 ل مستويني اثنني مها: أوال مستوى الشكل واثنيا حمتوى املضمون. ويف هذا اإلطار ستهم عملية التعدي

أوال على مستوى الشكل: ستهم هذه العملية إعادة ترتيب فصول القرار اجلبائي وذلك قصد مالئمته مع التبويب اجلديد   •
 امليزانية. 

جيبات على بعض اخلدمات  أسعار بعض الفصول وإضافة بعض الو   اثنيا على مستوى املضمون: وهتم هذه العملية تغيري  •
 غري املضربة مع احلرص على عدم املساس ابلدينامية االقتصادية للمدينة واحرتام مبدأ العدالة اجلبائية لكل امللزمني.

 
 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية   

 وزارة الداخلية  

 والية جهة مراكش اسفي 

 جماعة مراكش     

 المديرية العامة للمصالح 

 قسم تنمية الموارد المالية     

 عدد:..................... 
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 على مستوى الشكل  التعديالت املقرتحة على القرار اجلبائي

 للميزانية وهتم ترتيب الفصول وفق التبويب اجلديد 
 الفصل املقرتح الفصل احلايل  تسمية الفصل  رمز امليزانية  ر.ت

 18 02 الرسم على األراضي احلضرية غري املبنية  30.10.10.14 01

 19 03 الرسم على عمليات البناء  30.10.10.15 02

 20 04 الرسم على عمليات جتزئة االراضي  30.10.10.16 03

 26 05 حمال بيع املشروابت الرسم على   40.10.10.11 04

 13 06 الرسم على اإلقامة ابملؤسسات السياحية  20.30.10.11 05

 45 07 الرسم على النقل العمومي للمسافرين  40.20.10.16 06

 27 09 ضريبة الذبح  40.10.10.18 07

 27 10 الرسم اإلضايف على الذبح لفائدة املشاريع اخلريية   08

 44 12 الرسم املفروض على حلوم االسواق  40.10.30.45 09

 36 13 رسوم ايغار اخلنازير  40.10.30.32 10

 37 14 التزويد ابلسالح والعدة  40.10.30.33 11

 38 12 فحص حلوم الذبح االستثنائي  40.10.30.34 12

 39 16 رسوم مغسل األمعاء 40.10.30.35 13

 40 17 التربيد رسوم  40.10.30.36 14

 41 18 رسوم الربط ابإلسطبل  40.10.30.37 15
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 35 19 رسوم قلع احليواانت امليتة  40.10.30.31 16

 46 20 حق االمتياز يف نقل اللحوم 40.20.2022 17

 42 21 الرسوم املفروضة على ايداع اجللود  40.10.30.41 18

 28 23 واجبات أسواق البهائم  40.10.20.22 19

 29 25مكرر و24 24 واجبات الدخول والوقوف ابألسواق  اجلماعية  40.10.20.23 20

 30 26 واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع  40.10.20.24 21

 08 27 رسم احملجز  10.40.30.32 22

 06 28 منتوج بيع احليواانت واالشياء احملجوزة اليت مل تسحب داخل اآلجال احملددة  10.30.20.24 23

 48 29 وجيبات الوقوف املرتتبة عن السيارات املخصصة للنقل العمومي للمسافرين  40.20.30.33 24

 21 30 الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط ابلبناء  30.10.20.22 25

جتارية أو صناعية أو مهنية العامة مؤقتا ألغراض    الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية 40.10.20.37 26  31 34 

 10 34-33 اسرتجاع صوائر التنظيف  20.10.30.35 27

 09 35 اسرتجاع صوائر النقل بواسطة سيارة  االسعاف  20.10.30.31 28

 15 38-37-36 مدخول املقابر ودفن االموات 30.20.30.31 29

 23 39 االموات منتوج مستودع   20.10.30.37 30

 25 40 رسم نقل املوات  30.20.30.33 31

 43 41 منتوج املوازين العمومية وضريبة الوزن والكيل  40.10.30.42 32

 24 مكرر 42- 42 رسم رفع نفاايت احلدائق وبقااي املواد الصناعية ومواد البناء املرتوكة على الطريق العمومية  30.20.30.32 33

 47 43 منتوج حمطات وقوف الدراجات والسيارات  40.20.30.32 34

 16 44 مدخول استغالل املسابح  20.30.20.22 35
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 1 45 ترقيم العقارات 10.20.30.31 36

 31 46 منتوج كراء واستغالل مواد يف حوزة اجلماعة  40.10.20.25 37

 5 47 املزايدة منتوج بيع التصاميم واملطبوعات وملفات  10.30.20.23 38

 2 48 تسجيل البيوعات  10.20.30.32 39

 13 50-49 مدخول قاعة العرض  20.20.30.34 40

 15 50-49 مدخول استغالل املالعب  20.30.20.21 41

 17 51-50 واجبات استعمال املسارح اجلماعية  20.30.20.24 42

 12 52 مدخول اخلزانة اجلماعية  20.20.30.32 43

 49 53 إنذارات مرمسة  50.40.20 44

 50 54 مداخيل  خمتلفة وطارئة إزالة وإتالف النخيل واألشجار 50.40.40 45

 3 55 صوائر أحباث املنافع واملضار  10.20.30.33 46

 7 56 النسبة املئوية املقبوضة يف البيوعات العامة 10.40.10.14 47

 4 57 والنبااتت والزهور واحلطب منتوج بيع الفواكه  10.30.20.22 48

 50 59-58 مداخيل خمتلفة وطارئة  50.40.40 49

 22 60 منتوج كراء بناايت للسكىن 30.10.20.23 50

 32 60 منتوج كراء حمالت جتارية اوخمصصة ملزاولة نشاط مهين 40.10.20.26 51

 33 60 منتوج كراء عقارات أخرى وخمتلف االكرية  40.10.20.31 52



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

101 
 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

بعـد االستماع لتقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، فاألمر يتعلق بتعديل وتتميم  
 التبريرات المقدمة مع اعادة ترتيب كل فصول القرار الجبائي. مجموعة من الفصول التي استدعت ذلك بحسب 

 .باب المناقشة مفتوح

الداخلية   وزير  دورية  مقتضيات  حسب  التصويت  الى  نمر  الموضوع،  في  تدخل  اي  وجود  لهدم  نظرا 
-06  حول اعداد القرارات الجبائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم   2007دجنبر    27بتاريخ    144الصادرة تحت رقم  

 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في الشق الخاص بالتصويت حسب كل فصل على حدة كالتالي:  47
 

1- 206192008

18

   الحضرية غير المبنية األراضيالرسم على 

 :  18الفصل 

 على األراضي الحضرية غير المبنية كما يلي   الرسميحدد سعر 

 درهم للمتر المربع.  15.00وما فوق: ..........................................................    R+3*منطقة العمارات 
 درهم للمتر المربع.  12.00...............   او التجارية او السياحية او المهنية او اإلدارية:  منطقة البنايات الصناعية*

 درهم للمتر المربع.  07.00*منطقة الفيالت: ............................................................................... 
 درهم للمتر المربع.  05.00*منطقة السكن الفردي: ....................................................................... 

 
 

2- 306192008

19

 الرسم على عمليات البناء 

 :  19الفصل 

 على عمليات البناء عن كل متر مربع مغطى كما يلي :   الرسم تحدد مبالغ  -أ

 درهما للمتر المربع المغطى  20عمارات السكنى الجماعية .....................................  -

 درهما للمتر المربع المغطى.   20 ................................................ لمساكن الفردية  ا -

 درهما للمتر المربع المغطى.  30الفيالت .........................................................  -

 
 تحدد مبالغ عمليات الترميم كما يلي: ب ـ 

 درهم.  500المناطق الصناعية والتجارية والسياحية ......................  -

 درهم.  200الفيالت ..........................................................  -

 درهم.  100السكن الفردي ...................................................  -
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3- 506192008

26

 الرسم على محالت بيع المشروبات 

 :  26الفصل 

المتأتية من بيع المشروبات كما  من مبلغ المداخيل    بنسبة   محالت بيع المشروبات على    الرسميحدد سعر  

 يلي: 

 %5    :  المشروبات الكحولية  -

 %3    :  المشروبات األخرى  -

 

 

4- 2606192008

30

 العمومي  واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع

 :  30الفصل 

وذلك بعرضهم  إن الباعة الذين يشغلون الملك الجماعي العام غير السوق األسبوعي بصورة غير قارة 

 للسلع والبضائع والمنتجات والخضر وما شابه ذلك يستوجب عليهم أداء رسم يومي عن كل متر مربع كما يلي : 

 وجنباتها للمتر المربع:   ساحة جامع الفناء -

 دراهم للمتر المربع/اليوم 02   بائعو االغراس والنعناع ............................................  ▪
 دراهم للمتر مربع/اليوم  08   الحلزون ....................................................... بائعو  ▪

 دراهم للمتر مربع/اليوم  09   بائعو العصير ......................................................... ▪

 دراهم للمتر مربع/اليوم  10   ..... بائعو المأكوالت ................................................. ▪
 

 درهم.  120   سوق بولرباح، مبلغ جزافي عن كل براكة في الشهر ........  -

 درهم  2,00   البيع بساحات واماكن أخرى ...................................  -
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5- 2706192008

08

 رسوم المحجــز 

 :  8الفصل 

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

 عية األشياء والحيوانات والعرباتون

 
 واجب اإلقامة عن 

 كل يوم 

 المدة القصوى 

 لإلقامة 

 الكالب 
 دراهم  2

خمسة أيام

 البقر والخيول والبغال والجمال
 دراهم  5

عشرة يوما خمسة 

 الحميـــر 
 دراهم  5

خمسة عشرة يوما 

 الغنم والماعز 
 دراهم  3

خمسة عشرة يوما 

 القطط والدواجن والحيوانات الصغيرة
 دراهم  1

خمسة أيام

 عربات ذات عجلتين 
 دراهم  10

 خمسة عشرة يوما 

 عربات ذات أربع عجالت 
 درهم 15

 خمسة عشرة يوما 

 أربع عجالت عربات مقطورة ذات 
 درهم 15

 خمسة عشرة يوما 

 (KWAD) دراجات نارية ذات الدفع الرباعي 
 درهم 20

 خمسة عشرة يوما 

 دراجة نارية صغيرة
 دراهم  08

 خمسة عشرة يوما 

 3س 125دراجة نارية من الحجم الكبير التي يفوق حجم محركها 
 دراهم  10

 خمسة عشرة يوما 

 دراجة نارية ثالثية العجالت 
 درهم 15

 خمسة عشرة يوما 

 خمسة عشرة يوما دراهم  4 دراجة عادية 

 جزء منه وسلع قابلة للتالشي عن القنطار أ
 دراهم  6

يوم واحد 

 جزء منه  وسلع غير قابلة للتالشي عن القنطار أ
 دراهم  10

 خمسة عشرة يوما 

 أدوات كبيرة الحجم عن المتر المكعب أو جزء منه 
 دراهم  10

 خمسة عشرة يوما 

 أدوات صغيرة الحجم عن المتر المكعب أو جزء منه 
 دراهم  5

 خمسة عشرة يوما 
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6- 3106192008

34

 روض على شغل األمالك الجماعيةالرسم المف

 العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو  مهنية 

 :  34الفصل 

يحدد سعر الرسم المفروض على شغل األمالك الجماعية العامة مؤقتا ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية عن  
الملك   من  المشغولة  المساحة  باعتبار  المربع  وللمتر  أشهر  ثالثة  ما  كل  ونوع  منه  المشغول  الجزء  وموقع  العام  الجماعي 

 يشغله بعد مداولة المجلس الجماعي كما يلي : 

 مقاطعة 
المنــــــارة

 مقاطعة 
جليـــــــز

 مقاطعة 
 المدينـــــــة

 
 مقاطعة 

سيدي يوسف  
بن علي

 
مقاطعة النخيل 

جليز والحي  
الشتوي 

باقي تراب  
المقاطعة 

ساحة جامع  
الفنا وممر  
موالي رشيد 

باقي تراب  
المقاطعة 

 20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 40,00 20,00تجـــاري 
 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 2,00صنـــاعي

 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,006,00مهنـــــــي

 
 

جليـــــــز
 

 المدينــــــــة
 المنــــــارة

 
سيدي يوسف بن علي

 
النخيل

 عن كل كشك  1500,00 عن كل كشك  1500,00 عن كل كشك  1500,00 عن كل كشك   1500,00االكشاك الهاتفية  

 عن كل كشك  1200,00 عن كل كشك  1200,00 عن كل كشك  1200,00 عن كل كشك  1200,00االكشاك التجارية  

 
 للدوالب  1.500الدواليب لغرض تجاري ............................................  -

 

 . أشهر 3درهم/متر مربع عن كل  100تراب الجماعة بعرض السيارات   -

 درهم /متر مربع  30.00ممرات الدخول لمحطات توزيع البنزين، األسواق الكبرى والمصحات:  -

 أشهر.  3عن كل   طولي  درهم/متر 100.00 التجارية الصناعية المهنية والسياحية:ممرات الدخول للمحال  -

 أشهر.  3درهم/متر مربع عن كل   100.00الممرات الهوائية  -

 أشهر.  3درهم/متر مربع عن كل  30المعارض التجارية، الصناعية والمهنية  -

 أشهر.  3درهم/متر مربع عن كل  2.00وضع براميل الزيتون  -
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 اللوحات اإلشهارية المرتبطة بالنشاط االصلي عن كل ربع سنة:  -أ 

 :اللوحات العادية

 درهم   750.00   ....................................     2م  3حجم اقل من أو يساوي  •

 درهم   1.750.00  أو يساوي ................................      2م  12إلى  3حجم من  •

 درهم   3.000.00  أو يساوي ..............................      2م  18إلى  12حجم من  •

 درهم   5.000.00   .............................................      2م  18حجم أكبر من  •
 
 

 : االلكترونيةاللوحات 

 درهم.  1000.00 ......................................     2م  3حجم اقل من او يساوي  •

 درهم.  2000.00  او يساوي ............................  2م 12إلى  3من  اكبرحجم   •

 درهم.  4000.00  ........................... او يساوي  2م   81إلى  12من  اكبر حجم  •

 درهم.  7500.00  ...............................................    2م  18اكبر من حجم  •

 أشهر.  3درهم/متر مربع عن كل  250,00اللوحات الموضوعة بحواجز اوراش البناء 

  :  الطوطيم المرتبط بالنشاط األصلي - ب

 درهم   2.000      متر طولي أو يساوي ...............................   2حجم من  •

 درهم  3.000      متر طولي أو يساوي ........    4متر وأقل من  2حجم أكبر من  •

 درهم  5.000      متر طولي .....................................    4حجم أكبر من  •

 :الرايات اإلشهارية  -ج  

 درهم للراية الواحدة 500 •

 استغالل الملك العمومي لغرض اإلشهـــار  -

 :   اللوحات اإللكترونية  -أ
 درهم  20.000,00     ..................................   2م  12حجم اقل من أو يساوي  -
 درهم.  25.000,00     ...........................................    2م  12حجم اكبر من  -

 
 :   لوحات ذات مضمون ثابث -ب 

 درهم للوحة  7.500,00    ...............................................    2م  3حجم اقل من  -
 درهم للوحة 12.500,00    ...........................      2م12إلى أقل أو يساوي  3حجم من  -

 درهم للوحة 17.500,00    ...........................................       2م12حجم اكبر من  -

 درهم للوحة.  20.000,00    :......................................      لوحات ذات مضمون متحرك -ج 

 :    اللوحات اإلشهارية المحمولة والمتنقلة  -د 
 درهم لللوحة الواحدة  150,00يدويا او اعلى الدراجات .......................................          -
 درهم لللوحة عن كل واجهة.   500,00..................         على السيارات ................................ -

   على الحافالت:  -

 درهم للواجهة الخلفية.   1.000,00

 درهم للواجهة الجانبية )للواحدة(.   2.000,00

 على الشاحنات:     -
 درهم للواجهة.  1000.00
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 درهم للراية الواحدة.  1000..............................................        :  الرايات اإلشهارية -هـ

 : الطوطم -و 

 درهم  6.000,00م طولي ..............................          2حجم اقل او يساوي   -
 درهم  9.000,00م طولي أو يساوي ......................          4م إلى   2حجم من  -
 درهم  15.000,00م طولي .....................................           4أكبر من حجم  -

 
 

 أسعار شغل الملك الجماعي العام لكل ربع سنة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصالت: 

درهم للمتر    1.5المرتبطة بها    ت استعمال سطح او باطن األرض من اجل تمرير خطوط االتصاالت والمنشئا ▪

 الخطي.

 درهم للمتر المربع  25علب ربط خطوط االتصاالت على مستوى سطح األرض  ▪

الدواليب المعدة إليواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية   ▪

 درهم للمتر المربع.  100على مستوى سطح األرض  

 درهم عن كل موقع.  5000.00الراديو كهربائية )ابراج وهوائيات االتصاالت(  إقامة المحطات ▪
 

 لخنـــادق للمتـر الطولــي وعن كل ثالثــة أشهــر: ا -

 دراهم  4.00 ....................................................متر  0.4*عرض اقل أو يساوي  

 دراهم 7.00 ..............................متر واقل أو يساوي متر واحد  0.4*عرض اكبر من 

 دراهم 10.00........................................................... *عرض اكبر من متر واحد

 : المحــوالت الكهربائيـــة للمتــر المربــع عن كل ثالثــة أشهــر-

 . درهما  30.00 .......................................... .....*محوالت كهربائية مبنية 

 درهما.  20.00 ........................................... *محوالت كهربائية غير مبنية

 : استغالل الملك الجماعي العام من طرف شركات تصوير وانتاج االفالم -

 بالنسبة لإلنتاج االجنبي عن كل متر مربع.     دراهم 4يحدد واجب يومي قدره  •

 بالنسبة لإلنتاج الوطني عن كل متر مربع.   دراهم 2يحدد واجب يومي قدره  •

 ويؤدى مسبقا قبل تسليم رخصة االستغالل. 

 .   درهم للمتر الطولي عن ثالثة أشهر 600.00استغالل حاشية الرصيف للوقوف المؤقت للسيارات :  -
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7- 4406192008

16

 محصول استغالل المسابح البلدية 

 :  16الفصل 

يؤدى عند دخول المسابح الجماعية العمومية المحدثة داخل تراب الجماعة عن كل حصة وعن كل فرد كما  

 يلي: 

 دراهم.  10   العادية ..................................................................... المسابح  -

 درهم.  20   المسابح المغطاة.....................................................................  -

84706192008

5

والمطبوعاتبيع التصاميم   

 وملفات طلبات العروض

 الفصل 5 : 

المدينة والمطبوعات وملفات   العروض تباع تصاميم  الواجبات    طلبات  الراغبين في ذلك حسب  لألشخاص 
 : التالية 

 درهما  50  ....................................................... البطاقات المختلفة للواحدة  -

 درهما    200 شهادة البيع والشراء على الشياع ..............................................  -   

 : تسليم الشواهد الصحية*

 المؤسسات السياحية:   -  

 درهم  1500  .................................. نجوم ................................  5أقل من  -

 درهم  2000 نجوم ...........................................................................   5 -

 درهم.  500.00 ...  المقاهي والمطاعم و المؤسسات الشبيهة: ......................................  -  

 درهم.  1000.00 مؤسسات التعليم: .................................................................   -  

 : رخص السكن وشواهد المطابقة*

 درهم.  2500.00 العمارات: ..........................................................................  -   

 درهم.  3000.00 المحالت المعدة لغرض تجاري مهني او صناعي:................................   -   

 درهم.  500.00 ............................... الفيالت : ............................................  -   

 درهم.  250.00 المساكن الفردية: ...................................................................  -   

 درهم.  500.00 شهادة تغيير التصميم االسم أو التهيئة: .............................................  -

 درهم.  200.00  لمعاينات التقنية والصحية : ................................................... محاضر ا -
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 درهم سنويا .  1000.00 بطائق إيداع التوقيعات : .................................................................  -

 درهم.  100.00  ............................... تسليم نسخة من ورقة البيع الضائعة بسوق الدراجات:   -

 درهم  1200.00  رخصة السير للشاحنات للتوزيع بتراب الجماعة :.....................................  -

9 4950

06192008

13

 مدخول قاعة العرض

 :13الفصل 

 : يؤدى واجب يومي مسبقا إلى صندوق القابض البلدي عن استغالل القاعات الجماعية كما يلي  

 درهم  500 المركب الثقافي................................................................  -

 رهم د 3.000 بهو قصر البلدية) شارع محمد الخامس (......................................  -

 درهم  500 بهو الخزانة البلدية والمرافق الجماعية األخرى ............................  -

 درهم  500 قاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي   ..................................  -

 درهم  500 قاعة االجتماعات الكبرى )مقر المجلس محمد السادس( ......................  -

 درهم  500 بهو مقر المجلس الجماعي )مقر المجلس محمد السادس( ...................  -

 استغالل القاعة المتعددة االختصاصات بباب الخميس عن كل يوم :  -

 درهم 2.000 بالنسبة لألفراح............................................................  -

 درهم 2.000 الطابع التجاري.......................................... التظاهرات ذات  -

 درهم 250 التظاهرات ذات الطابع الثقافي...........................................  -

 الجماعي. تستثنى من أداء الواجبات المؤسسات العمومية واألنشطة التي تكون موضوع اتفاقية شراكة مع المجلس 

10  4950

06192008

15

 محصول استغالل المالعب الرياضية 

    :15الفصل 

 درهم  10.000  ........................... ملعب الحارتي ومدرجاته لتنظيم حفالت فنية   -
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 :  المركب االقتصادي واالجتماعي باب الخميس  -

 * واجب االنخراط السنوي الثابت

 درهم  200  سنة .................................................  16  ىإل   6من  -

 درهم  100  ....... أبناء الموظفين الجماعيين ................................... -

 درهم  300  كرة المضرب .........................................................  -

 

 بالنسبة لهذا الفصل وبعد اذنكم، سوف نستثني من اداء واجب استعمـال قاعات المسـرح بالنسبة للفرق الهاوية.   11

 وعليه سيكون التعديل كاالتي: 
5106192008

17

 واجبات استعمال المسارح الجماعية 

 :  17الفصــل 
 

يستوجـب استعمـال قاعات المسـرح، لعـرض إحدى األنشطـة الفنيـة أو الثقافيـة أو السينمائيـة  وغيرهـا  
 من العـروض،  أداء واجـب يومـي مسبقـا يحـدد كما يلـي : 

 : مركب باب الخميس*

 درهم للعرض الرسمي.  1000.00   المحترفون : .......................  -

 .  تستثنى من أداء هذا الواجب فرق والجمعيات الهاوية 
 استغالل المسرح الملكي عن كل يوم: * 

 درهم  1.000  بالنسبة للمحترفين .................  -

 استعمـال مسـرح الهـواء الطلـق لتنظيـم نشـاط فنـي لليوم: *

 درهم   4000.00 :     الشركات والوكاالت 

 درهم  3000.00 :      المدارس الحرة

 درهم   1500.00 :      الفرق المحترفة 

 درهم   200.00 :      الجمعيات 

 . درهم  4000.00المشار إليها أعاله فيجب أداء مبلغ  أما بالنسبة لكل منظم يلجا إلى بيع التذاكر خارج األصناف 
 استعمـال فضـاءات المسرح الملكي للتصويـر واإلشهـار لليوم* 

 درهم   4000.00 :     الشركات والوكاالت 

 استعمـال مكاتب المسرح الملكي وقاعة الشـرف إلجـراء مباريـات اختيـار المواهـب لليوم* 

 : استعمـال املكاتـب ✓

 درهم   100.00 :     الشركات والوكاالت 

 درهم   100.00 :     -تداريب  -الجمعيات 

 

 استعمـال قاعـة الشـرف : ✓

 درهم   500.00 :     الشركات والوكاالت 

  درهم  200.00 :     الجمعيات المحلية الهاوية 

 استعمـال بهـو املسـرح : ✓

 درهم   2500.00 :     الشركات والوكاالت 

 درهم   200.00 :      الجمعيات 
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 ) الفـن التشكيلـي، النحـت، الكتـاب ... (  استعمـال قاعـة املعـارض ✓

 درهم   100.00 :     محترفيـن وهـواة

مراكش ومؤسسات   لمدينة  الجماعي  المجلس  بين  اتفاقية شراكة  إطار  في  المنظمة  األنشطة  األداء  من  وتستثنـى 
 وهيئات أخرى 

 
 
 

12 06192008

 الفصل املقرتح الفصل احلايل تسمية الفصل رمز امليزانية  ر.ت 

 18 02 الرسم على األراضي احلضرية غري املبنية  30.10.10.14 01

 19 03 الرسم على عمليات البناء  30.10.10.15 02

 20 04 الرسم على عمليات جتزئة االراضي  30.10.10.16 03

 26 05 الرسم على حمال بيع املشروابت  40.10.10.11 04

 14 06 ابملؤسسات السياحية الرسم على اإلقامة  20.30.10.11 05

 45 07 الرسم على النقل العمومي للمسافرين  40.20.10.16 06

 27 09 ضريبة الذبح  40.10.10.18 07

 27 10 الرسم اإلضايف على الذبح لفائدة املشاريع اخلريية   08

 44 12 الرسم املفروض على حلوم االسواق  40.10.30.45 09

 36 13 ايغار اخلنازير رسوم  40.10.30.32 10

 37 14 التزويد ابلسالح والعدة  40.10.30.33 11

 38 12 فحص حلوم الذبح االستثنائي  40.10.30.34 12

 39 16 رسوم مغسل األمعاء 40.10.30.35 13

 40 17 رسوم التربيد  40.10.30.36 14

 41 18 رسوم الربط ابإلسطبل  40.10.30.37 15

 35 19 رسوم قلع احليواانت امليتة  40.10.30.31 16

 46 20 حق االمتياز يف نقل اللحوم 40.20.2022 17

 42 21 الرسوم املفروضة على ايداع اجللود  40.10.30.41 18

 28 23 واجبات أسواق البهائم  40.10.20.22 19

 29 25مكرر و24 24 واجبات الدخول والوقوف ابألسواق  اجلماعية  40.10.20.23 20

 30 26 واجبات مقبوضة بساحات أخرى للبيع  40.10.20.24 21

 08 27 رسم احملجز  10.40.30.32 22



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

111 
 

 06 28 منتوج بيع احليواانت واالشياء احملجوزة اليت مل تسحب داخل اآلجال احملددة  10.30.20.24 23

 48 29 املخصصة للنقل العمومي للمسافرين وجيبات الوقوف املرتتبة عن السيارات   40.20.30.33 24

 21 30 الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية العامة مؤقتا ألغراض ترتبط ابلبناء  30.10.20.22 25

جتارية أو صناعية أو مهنية العامة مؤقتا ألغراض    الرسم املفروض على شغل األمالك اجلماعية 40.10.20.37 26  31 34 

 10 34-33 اسرتجاع صوائر التنظيف  20.10.30.35 27

 09 35 اسرتجاع صوائر النقل بواسطة سيارة  االسعاف  20.10.30.31 28

 23 38-37-36 مدخول املقابر ودفن االموات 30.20.30.31 29

 11 39 منتوج مستودع االموات  20.10.30.37 30

 25 40 رسم نقل املوات  30.20.30.33 31

 43 41 منتوج املوازين العمومية وضريبة الوزن والكيل  40.10.30.42 32

 24 مكرر 42- 42 رسم رفع نفاايت احلدائق وبقااي املواد الصناعية ومواد البناء املرتوكة على الطريق العمومية  30.20.30.32 33

 47 43 منتوج حمطات وقوف الدراجات والسيارات  40.20.30.32 34

 16 44 مدخول استغالل املسابح  20.30.20.22 35

 1 45 ترقيم العقارات 10.20.30.31 36

 31 46 منتوج كراء واستغالل مواد يف حوزة اجلماعة  40.10.20.25 37

 5 47 منتوج بيع التصاميم واملطبوعات وملفات املزايدة  10.30.20.23 38

 2 48 تسجيل البيوعات  10.20.30.32 39

 13 50-49 مدخول قاعة العرض  20.20.30.34 40

 15 50-49 مدخول استغالل املالعب  20.30.20.21 41

 17 51-50 واجبات استعمال املسارح اجلماعية  20.30.20.24 42

 12 52 مدخول اخلزانة اجلماعية  20.20.30.32 43

 49 53 إنذارات مرمسة  50.40.20 44

 50 54 وطارئة إزالة وإتالف النخيل واألشجارمداخيل  خمتلفة  50.40.40 45

 3 55 صوائر أحباث املنافع واملضار  10.20.30.33 46

 7 56 النسبة املئوية املقبوضة يف البيوعات العامة 10.40.10.14 47

 4 57 منتوج بيع الفواكه والنبااتت والزهور واحلطب  10.30.20.22 48

 50 59-58 وطارئة مداخيل خمتلفة   50.40.40 49

 22 60 منتوج كراء بناايت للسكىن 30.10.20.23 50

 32 60 منتوج كراء حمالت جتارية او خمصصة ملزاولة نشاط مهين 40.10.20.26 51

 33 60 منتوج كراء عقارات أخرى وخمتلف االكرية  40.10.20.31 52
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة)  2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة الثانية والعشرون  النقطة 

االرضية لفائدة الوكالة املصادقة على مبلغ االيجار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم بخصوص عملية كراء القطعة  

مراكش  مقاطعة  ملقر  الجديدة  البناية  استغالل  اطار  في  كهربائي  محول  لتشييد  بمراكش  والكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة 

 املدينة. 

 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة التقرير  بداية أعطي الكلمة للسيد نائب رئيس  

 الذي أعدته اللجنة بخصوص النقطة. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  نائب ة عبد االله الغلفالسيد
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  22 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
والشؤون املالية بامليزانية  املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

  22 النقطة ذات الرقمحول 
 2018 اك توبر لشهر العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :22النقطة رقم 

املصادقة على مبلغ االجيار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم خبصوص عملية كراء القطعة االرضية لفائدة 
والكهرباء مبراكش لتشييد حمول كهربائي يف اطار استغالل البناية اجلديدة ملقر الوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

 مقاطعة مراكش املدينة.
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في جـدول اعمـال الـدورة   المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

لكـل مـن  الموجهـة 2018 أكتـوبر 03بتـاريخ  19574 عـدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للـدعوة 2018 اكتوبرلشهر  العادية

 ،يزانيـة والشــؤون الماليـة البرمجــةالسـادة أعضـاء اللجنــة والمجلـس للحضــور والمشـاركة فــي أشـغال  اللجنـة المكلفــة بالم
والنصـف   الحاديـة عشـرعلـى السـاعة    2018  أكتـوبر  08  االثنـينيـوم  عقدتـه    جلساتها باجتماع ثان  المذكورةاللجنة    استأنفت

ة لمواصـلة صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السـيد الحسـين نـوار رئـيس اللجنـ
   :بحسب ترتيبها في جدول اعمال الدورة كاالتي  نقطتدارس  

 

المصادقة على مبلغ االيجار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم بخصوص عملية كراء القطعة االرضية   -22
البناية  استغالل  اطار  لتشييد محول كهربائي في  بمراكش  الماء والكهرباء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة  لفائدة 

 الجديدة لمقر مقاطعة مراكش المدينة.
 . 2018ة جماعة مراكش برسم السنة المالي فصول ميزانيةحويل اعتمادات بعض ت -24
دراسة الوضعية العقارية لدوار الشياضمي، الركيك، المكينة تبعا لملتمس مجلس مقاطعة النخيل المتخذ خالل    -13

 . 2016الدورة العادية لشهر يونيو  
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:  -
 ، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الغني دريوش. رياض  ايت  يوسف  ويسالت، الهادي  عبد

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  الخامسالنائب  :  لحسن المنادي ا موالي

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
عبد العزيز بوسعيد، محمد   ،العباسي  قضاوي   احفيظ  م  ال،ع  بن  الهادي  عبد  العويدي،  جويدة  بامحمد،  حليمة  الشحيمي،  خليفة

 االدريسي، إبراهيم بوحنش، حسن الهواري، عبد اللطيف أبدوح. 
 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :  محمد المحير 

 قسم الممتلكات الجماعية رئيس :  هشام بل الحوتي 
 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت :  خديجة عبيدي

 عن القسم التقني  :  السعيد باكة 
 عن مصلحة العالقة مع الوكاالت : عبد اللطيف باحي 

 عن قسم أعمال المجلس  :  سعد نجاي 

 من أطر مجلس مقاطعة النخيل السيد: شارك  -
 رئيس قسم التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيل :  بلكيالمحمد 

 

في جدول   المتبقية في بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط  
المعروضة على    الجاهزة  تم تدارس النقطوقد  ،  2018اعمال اللجنة والمدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 الشكل االتي: 
 

 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 22:  الرقم ذات  النقطة 
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املصادقة على مبلغ االجيار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم خبصوص عملية كراء القطعة االرضية لفائدة الوكالة  -22
 وزيع املاء والكهرباء مبراكش لتشييد حمول كهربائي يف اطار استغالل البناية اجلديدة ملقر مقاطعة مراكش املدينة.املستقلة لت

 

التقرير،   تم في مستهل مناقشة هذه النقطة،   تمكين السادة االعضاء من ورقة تقنية حول الموضوع والمرفقة بهذا 
أن صادق   له  المجلس سبق  بأن  الذي ذكر  الجماعية  الممتلكات  للسيد رئيس قسم  الكلمة  اللجنة  السيد رئيس  أعطى  بعدها 

لجماعي لفائدة الوكالة المستقلة  كراء قطعة أرضية منتمية للملك الخاص ا   مقرر   على  2018خالل الدورة االستثنائية يوليوز  

المساحة  أن  موضحا  المدينة،  مراكش  مقاطعة  بتراب  كهربائي  محول  إحداث  أجل  من  بمراكش  والكهرباء  الماء  لتوزيع 
متر مربع ذات المراجع العقارية المضمنة في البطاقة التقنية المرفقة متواجدة بساحة جامع الفنا    35موضوع الكراء تقدر ب  

اض الزيتون ومدخل مجلس مقاطعة المدينة، مؤكدا أن الغاية من عملية الكراء تمكين الوكالة المستقلة من  قرب مدخل ري
السومة  تحديد  دون  الكراء  عملية  على  وافق  المجلس  أن  ومضيفا  الكهربائي،  بالتيار  المدينة  مراكش  مقاطعة  مقر  تزويد 

لك تمت مراسلة السيد الوالي في الموضوع للمرة الثانية لتنعقد اللجنة  الكرائية لعدم انعقاد اللجنة اإلدارية للتقييم آنذاك، لذ
بتاريخ   مبلغ    2018/ 26/09المذكورة  في  الكرائية  السومة  كل    30وحددت  عن  الواحد  المربع  للمتر  ما    3درهم  أي  أشهر 

 درهم سنويا. 4200مجموعه 

   المالحظات واالقتراحات اآلتية:  عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حيث سجل السادة األعضاء 
للموقع    ضعف ➢ بالنظر  بمضاعفتها  والمطالبة  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  طرف  من  المحددة  الكرائية  السومة 

 االستراتيجي المشيد عليه المحول الكهربائي. 
للمجلس   ➢ أتاوة  أي  دفع  دون  مجانا  الكهربائية  المحوالت  تستغل  كانت  سابقا  المستقلة  الوكالة  أن  إلى  اإلشارة 

 عية. باعتبارها تسدي خدمة اجتما 
المشيد   ➢ المنطقة  أن  خاصة  المدينة  مراكش  مقاطعة  لساكنة  الكهربائي  المحول  سيوفرها  التي  بالخدمة  اإلشادة 

 عليها تعاني ضغطا كبيرا في استهالك التيار الكهربائي. 
تابعة  ➢ مؤسسة  الوكالة  أن  دام  ما  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  حددتها  كما  الكرائية  السومة  على  باإلبقاء    المطالبة 

 للمجلس الجماعي وأن األمر فيه مصلحة لساكنة مقاطعة مراكش المدينة. 
قسم   رئيس  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  وتقديم  االستفسارات  هذه  بعض  على  ولإلجابة 

القانون  بحكم  السكنية  بالتجزئات  المتواجدة  الكهربائية  المحوالت  أن  إلى  نبه  الذي  الجماعية  العام    الممتلكات  للملك  تابعة 
أنه ولكثرة هذه   الجماعي، مشيرا  العام  للملك  المحوالت  احتالل هذه  أتاوة  تدفع  الوكالة أن  الجماعي وبالتالي فواجب على 

لي عن المحوالت لفائدة الوكالة قبل تسليم المرافق  العقاريين التخ  المحوالت أصبحت الوكالة المستقلة تفرض على المنعشين
المقاطعات لمعرفة المحوالت تراب  ، مبينا أن الجماعة بصدد إحصاء المحوالت الكهربائية المتواجدة بمختلف  العامة للجماعة 

النقطة اعتمدت ما هو   الكرائية موضوع  للسومة  للتقييم في تحديدها  اللجنة اإلدارية  التي الزالت تستغل مجانا، مضيفا أن 
 مضمن في القرار الجبائي. 

السادة    للسيد ولتنوير  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  التقنية،  الناحية  من  مع   رئيسة  ةاألعضاء  العالقة  مصلحة 
أن المحول الكهربائي موضوع النقاش تابع لشبكة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وبالنظر   اوضحت  التيالوكاالت  

مراكش المدينة بالتيار الكهربائي اتضح أن المحول الكهربائي    للطلب الذي تقدمت به الجماعة لتزويد المقر الجديد لمقاطعة
القديم غير كافي لهذه العملية لذلك طالبت الوكالة المستقلة المجلس الجماعي بضرورة توسيع البناية المشيد عليها المحول 

 طعة بالكهرباء في أحسن الظروف.للتمكن من تزويد مقر المقا "أمبير   300 "  القديم بغية إضافة محول كهربائي جديد بعداد قوته

 وتأسيسا على ذلك، انقسم موقف اللجنة إلى رأيين:  
درهم للمتر    30الرأي األول يتجه نحو الرفع من السومة الكرائية المحددة من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم من   ▪

أن الموقع المتواجد    درهم للمتر المربع الواحد عن نفس الفترة بحجة  90أشهر إلى    3المربع الواحد عن كل  
 فوقه المحول الكهربائي موقع استراتيجي بالمدينة،  

▪ ( للتقييم  اإلدارية  اللجنة  من طرف  المحددة  الكرائية  السومة  نفس  على  باإلبقاء  فيطالب  الثاني  الرأي   30أما 

المحول أشهر( انسجاما مع ما هو مضمن في القرار الجبائي ونظرا ألن استغالل    3درهم للمتر مربع عن كل  
 الكهربائي يكتسي طابعا اجتماعيا ويصب في مصلحة ساكنة مقاطعة مراكش المدينة.   

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 رئيس اللجنة 

 الحسين نوار           
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمانالسيد 

تبعا لموضوع النقطة، فقد سبق لمجلس جماعة مراكش ان ابدى موافقته خالل الدورة االستثنائية يوليوز  

الماء    2018 لتوزيع  المستقلة  الوكالة  لفائدة  الجماعي  الخاص  للملك  منتمية  أرضية  قطعة  كراء  مقرر  على 

والكهرباء بمراكش من أجل إحداث محول كهربائي بتراب مقاطعة مراكش المدينة في انتظار تحديد مبلغ االيجار  

 من لدن اللجنة االدارية للتقييم. 

وحددت السومة الكرائية في    09/2018/ 26للجنة االدارية للتقييم بتاريخ وفي هذا االطار، فقد تم عقد اجتماع 

 درهم سنويا.  4200أشهر أي ما مجموعه  3درهم للمتر المربع الواحد عن كل  30مبلغ  

 باب المناقشة مفتوح حول الرأيين المضمنين في خالصة تقرير اللجنة.       

على التصويت االبقاء على نفس السومة الكرائية  نظرا لعدم وجود اي تدخل، اذا سمحتم فاني اعرض  

أشهر( انسجاما مع ما هو مضمن في    3درهم للمتر مربع عن كل    30المحددة من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم ) 

القرار الجبائي ونظرا ألن استغالل المحول الكهربائي يكتسي طابعا اجتماعيا ويصب في مصلحة ساكنة مقاطعة  

 مراكش المدينة. 
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة)  2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الرابعة والعشرونالنقطة 

 .2018تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 

  )رئيس الجلسة( لمراكشرئيس المجلس الجماعي النائب األول ل  يونس بن سليمانالسيد 

المالية   والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائب  للسيد  الكلمة  النقطة  هذه  مناقشة  مستهل  في 

 والبرمجة لتالوة التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص النقطة. 

 

 والبرمجة رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية نائب   عبد االله الغلفالسيد 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  24 ة ذات الرقم:النقط

 

 اجتماع تقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

  24 النقطة  ذات الرقمحول 
 2018 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 :24النقطة رقم 

 2018حتويل اعتمادات بعض فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 
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 العاديـةفي جـدول اعمـال الـدورة  المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

لكـل مـن السـادة  الموجهـة 2018 أكتـوبر 03بتـاريخ  19574 عـدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2018 اكتوبرلشهر 

 اسـتأنفت ،يزانيـة والشـؤون الماليـة البرمجـةأعضاء اللجنة والمجلس للحضـور والمشـاركة فـي أشـغال  اللجنـة المكلفـة بالم
والنصف صباحا بقاعـة   الحادية عشرعلى الساعة    2018  أكتوبر  08  االثنينيوم  عقدته    جلساتها باجتماع ثان  المذكورةاللجنة  

 نقـطة لمواصـلة تـدارس االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار رئـيس اللجنـ
   :بحسب ترتيبها في جدول اعمال الدورة كاالتي

 

المصادقة على مبلغ االيجار الذي حددته اللجنة االدارية للتقييم بخصوص عملية كراء القطعة االرضية    -22
لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتشييد محول كهربائي في اطار استغالل البناية الجديدة 

 لمقر مقاطعة مراكش المدينة. 
 2018ة فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة الماليحويل اعتمادات بعض ت -24

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:  -
 ، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الغني دريوش. رياض  ايت  يوسف  ويسالت، الهادي  عبد

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  الخامسالنائب  :  لحسن المنادي ا موالي

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -
عبد العزيز بوسعيد، محمد   ،العباسي  قضاوي   احفيظ  م  ال،ع  بن  الهادي  عبد  العويدي،  جويدة  بامحمد،  حليمة  الشحيمي،  خليفة

 االدريسي، إبراهيم بوحنش، حسن الهواري، عبد اللطيف أبدوح. 
 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدير العام للمصالح  : عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :  محمد المحير 

 قسم الممتلكات الجماعية رئيس :  هشام بل الحوتي 
 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت :  خديجة عبيدي

 عن القسم التقني  :  السعيد باكة 
 عن مصلحة العالقة مع الوكاالت : عبد اللطيف باحي 

 عن قسم أعمال المجلس  :  سعد نجاي 

 من أطر مجلس مقاطعة النخيل السيد: شارك  -
 التعمير والممتلكات بمقاطعة النخيلرئيس قسم   :  محمد بلكيال

 

في جدول اعمال    المتبقيةفي بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط  
  المعروضة على الشكل  الجاهزة  تم تدارس النقطو قد  ،  2018اللجنة والمدرجة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

 االتي: 
 

 2018حتويل اعتمادات بعض فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -24
 

ميزانية   فصول  بعض  اعتمادات  تحويل  مشروع  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  دراسة  بداية  في 
الكلمة   أعطيت  بالتقرير،  والمرفق  المالية   السنة  برسم  مراكش  لجماعة  الذي التجهيز  التقني  القسم  ممثل  للسيد 

أوضح انه سبق للمجلس الجماعي ان صادق على مقترحي التحويل وأرسال للتأشيرة لدى السيد الوالي عامل عمالة  

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 24:  الرقم ذات  النقطة 
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مراكش، غير انه تم ارجاعهما دون ذلك بمالحظات مما استوجب عرضهما من جديد على انظار المجلس للتداول  
 ن التاليين:في شأنهما، ويتعلق االمر بالمقترحي

المقترح األول: يهم اشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء حيث ارتأى المجلس الجماعي أن يتم اعادة تهيئة  
الى   يصل  باعتماد  "مرجان"  التجاري  المركز  قرب  الصويرة  بطريق  المتواجد  الجماعي  المشتل  وتجهيز 

الفصلين: مشروع متكامل )تهي  3.500.000.00 الفنا( وأشغال كبرى  درهم سيتم تحويلها من  ئة مداخل ساحة جامع 
 لتهيئ المناطق الخضراء )حدائق القرب( . 

أما المقترح الثاني: فيخص تسديد مستحقات للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشراء دراجات نارية  
مبلغ   العملية  هذه  بالمبا  5.000.000.00وستكلف  تتعلق  فصول  مجموعة  من  تحويلها  سيتم  من  درهم  المتبقية  لغ 

 الصفقات المبرمة غير الملتزم بها بميزانية التجهيز. 
مذكرا في هذا الصدد أن المجلس الجماعي سبق له أن صادق على المقترح الثاني الذي كان المبلغ الخاص   

إلى   يصل  إلى    7.200.000.00به  تقليصها  حاليا  تم  المصال  5.000.000.00درهم  لمالحظات  تبعا  وذلك  فقط  ح درهم 
الوالئية التي دعت الجماعة الى حذف المبالغ التي مصدرها رخص البرامج ذات المصدر المركزي )وزارة الداخلية(  

 والتي تتطلب ترخيصا خاصا من هذه المصالح إلعادة استعمالها.  
 

همت بالخصوص ضرورة    عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حيث سجل السادة األعضاء مالحظات 
أكبر في إعداد  بنجاعة ودقة  العملية مطالبين  بهذه  القيام  بمبررات وتفاصيل  للتحويالت  التوضيحية  الورقة  إرفاق 

 الميزانية لتفادي كثرة التحويالت خاصة في شق التسيير.  
 

 

القسم    السيد ممثل  تدخل من جديد  التوضيحات،  المزيد من  ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات وتقديم 
مبلغ   نقل  فيه  تم  األول  التحويل  لمقترح  بالنسبة  أنه  مبينا  الفصل    1.600.000.00التقني  من  متكامل  درهم  مشروع 

الفنا( جامع  ساحة  مداخل  اتفاقية    )تهيئة  ضمن  يدخل  المشروع  هذا  لديه  ألن  األخير  وهذا  العتيقة  المدن  تهيئة 
اعتمادات خاصة، أما الفصل الخاص بأشغال كبرى لتهيئ المناطق الخضراء )حدائق القرب( فالحدائق المعنية هي  

درهم من هذا الفصل ألن تهيئ حديقة االزدهار لها اعتماد    1.900.000.00االزدهار والحي العسكري وتم تحويل مبلغ  
 ماليين درهم في إطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة".  10خاص يبلغ حوالي  

كما أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدة رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت التي أوضحت أنه بالنسبة   
درهم إلى الفصل الخاص بمشروع    4.000.000.00لجزء من مقترح التحويل الثاني فهو يتعلق بعملية تحويل اعتماد  

متكامل حول الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل للبنايات الجماعية لعدم كفاية االعتماد  
الكائنة   الطرقية  المحطة  ضمنها  من  جديدة  مرافق  إلنشاء  نظرا  المبلغ  نفس  ويبلغ  الغرض  لهذا  أصال  المبرمج 

لسوق الجماعي المتواجد بالمحاميد قرب برج الزيتون،  بالعزوزية، المقر الجديد لمجلس مقاطعة مراكش المدينة وا
مبلغ   إلى  حاجة  في  مازال  السائل  والتطهير  والكهرباء  الماء  بشبكات  المرافق  هذه  ربط  أن    2.000.000.00مضيفة 

 . 2019درهم سيبرمج سنة  
مشاريع    وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن مقترحي التحويل من ميزانية التجهيز يهمان 

مهيكلة بالمدينة كإعادة تهيئة وتجهيز المشتل الجماعي وتسديد مستحقات الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير  
المنشأة حديثا،   الجماعية  المرافق  اللجنة موافقتهاالسائل لمجموعة من  ابدت  اعتمادات  على مقترحي تحويل    فقد 

 . بالتقرير  كما هما مرفقين  2018جماعة مراكش برسم السنة المالية  ل التجهيز بعض فصول ميزانية 
 

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار                   
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 : 2018املقرتح االول بتحويل اعتمادات التجهيز مبيزانية مجاعة مراكش برسم سنة 

 الفصالن المحول منهما 

 االعتماد النهائي    المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 مشروع متكامل  10.13  13/10
 )تهيئة مداخل ساحة جامع الفنا( 

 

6.100.000,00   1.600.000,00  - 
 

4.500.000,00   

22/20 30.12 

 

 

اشغال كبرى لتهيئ المناطق  
 الخضراء 

 ( حدائق القرب)تهيئة 

 
 

7.300.000 ,00 1.900.000 ,00 

 
5.400.000,00 

 9.900.000,00. - 3.500.000,00 6.100.000,00 وع ـــــــالمجم 
 

 الفصل المحول اليه 

 االعتماد النهائي  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 
 

22/20  30.12 

 

اشغال كبرى لتهيئ المناطق  
 الخضراء 

 ( اعادة تهيئة وتجهيز المشتل الجماعي)

 

5.400.000,00   
 

3.500.000,00     
 

8.900.000,00   
 

   4.800.000,00 وعــــــــالمجم
 

3.500.000,00     
 

8.900.000,00   
 

 

 : 2018بتحويل اعتمادات التجهيز مبيزانية مجاعة مراكش برسم سنة  الثانياملقرتح 

 المحول منه  الفصل

 مالحظة االعتماد النهائي  تحويله   المقترح  المبلغ  االعتماد المفتوح  ميزانية التجهيز 

المبالغ المتبقية من الصفقات المبرمة 
 بميزانية التجهيز الغير الملتزم بها  

 

 5.000.000,00 - 
 

0,00  

  5.000.000,00 - 5.000.000,00  وعـــــــالمجم
 

 
  الفصالن المحول اليهما 

 مالحظة االعتماد النهائي    المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
13/10  10.13 

 
 مشروع متكامل 

 

8.329.424,30 
4.000.000,00 

 

12.329.424,30 

مشروع متكامل : الربط  
بشبكة الماء الصالح للشرب  
والكهرباء وبشبكة التطهير  
السائل ومن ضمنها البنايات  

 الجماعية

11/10  10.12 
السيارات الدراجات  
 والدراجات النارية 

 
 
- 

 شراء دراجات نارية  1.000.000,00 1.000.000,00

  13.329.424,30 5.000.000,00 8.329.424,30 وع ـــــــالمجم 
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 )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

 

 بعد اطالعكم على تقرير اللجنة المتعلق بهذه النقطة، أفتح باب المناقشة. 
 

  عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

درهم أقترح    1.600.000فيما يتعلق بالمقترح األول للتحويل والخاص بتهيئة مداخل ساحة جامع الفنا وقدره  
اإلبقاء على هذا المبلغ وعدم تحويله خاصة أن أرضية الساحة المخصصة ألصحاب المأكوالت تحتاج إلى ترميم، بل  

 ويجب التفكير في االرتقاء بهذه الساحة كي تحدو حدو الساحات العالمية. 

  عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

التحويال في  انتباهي  أثار  خاص  ما  متكامل  مشروع  فصل  وكذا  نارية  دراجات  شراء  فصل  المقترحة  ت 
أنه عبارة عن مصاريف إضافية لمشاريع   التحويل األخير  بمصاريف الربط بالماء والكهرباء، وما فهمته من هذا 

ج  أنجزت وفق مكتب دراسات حدد المصاريف الالزمة لها مسبقا كالمقر الجديد لمقاطعة مراكش المدينة التي يحتا
بحجم   كهربائي  محول  إلى  سابقة  نقطة  قيمته    300وفق  فيها  مبالغ  المحطة    50أمبير  إلى  إضافة  سنتيم  مليون 

 مليون سنتيم وهذه مبالغ كبيرة تحتاج تبريرا منطقيا.   114الطرقية التي تستلزم ربطا بقيمة تقارب 

 الجلسة(  )رئيس  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  يونس بن سليمانالسيد 

خاصة   اتفاقية  موضوع  األخيرة  هذه  ألن  الفنا  جامع  ساحة  مداخل  بتهيئة  الخاص  الفصل  من  التحويل  تم 
وبالتالي فتهيئتها لم تعد في حاجة للمبلغ المحول، أما فيما يتعلق بالمشروع المتكامل الخاص بالربط بشبكات الماء  

شغال البناء األولية ثم النهائية أما مصاريف الربط  والكهرباء فكما تعلمون أي مشروع تنجز بخصوصه دراسة أل
 بالماء والكهرباء فهي موضوع قسم منفصل خاص بالربط بهذه الشبكات.  

   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش عبد السالم سي كوريالسيد 

لكنهما   سابقة  دورة  في  الجماعي  المجلس  عليهما  صادق  أن  سبق  التحويل  مصالح  مقترحي  من  أرجعا 
 الوالية بمالحظات تم اعتمادها ليتم عرض النقطة عليكم من جديد. 

  عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

لذلك قلت أن ما أثار انتباهي هو فصل شراء دراجات نارية ألن بعض رؤساء المقاطعات يستغلون هذا األمر  
 ماع اللجنة بالئحة مفصلة للمستفيدين من هذه الدراجات. لدواعي انتخابية، لذلك طالبنا خالل اجت 

   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش عبد السالم سي كوريالسيد 

المعنيون باالستفادة من الدراجات النارية هم الموظفون الذين يشتغلون في الميدان أي الذين تفرض عليهم  
 طبيعة عملهم التنقل المستمر. 

 )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  بن سليمانيونس السيد 

األعضاء  السادة  يحتاجها  التي  المعلومات  كافة  يوفروا  بأن  المقاطعات  رؤساء  السادة  لكافة  توصية  أرفع 
 بخصوص المستفيدين من الدراجات النارية. 

مقترحي التحويل طبقا لما هو مضمن    إذن وإن لم يكن هناك أي تدخل إضافي نمر إلى عملية التصويت على

 )موضوع التحويل الثاني(.  الصفقات المبرمة الغير الملتزم بها بميزانية التجهيز في تقرير اللجنة وكذا الئحة 
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة  الجلسة)  2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   السابعة والعشرونالنقطة 

 مراكش. جماعة عمل برنامج تنفيذ بتقييم الخاص السنوي  التقرير دراسة

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

 . بالنقطةتالوة التقرير المتعلق  نائب كاتب المجلس  ي. احفيظ قضاوي العباسيبداية أطلب من السيد   

 

 نائب كاتب المجلس قضاوي العباسيالسيد ي. احفيظ 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  27:  النقطة رقم

 

 
 تقرير عن االجتماع املشرتك 

 للجن الدائمة اخلمسة 
 التابعة جمللس مجاعة مراكش

 

 
 

  27حول النقطة رقم 
 المتعلقة ب: 2018من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  اك توبر 

 
 دراسة التقرير السنوي

 لتقييم تنفيذ برنامج عمل اجلماعة  
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 27النقطة ذات الرقم:  

 

 

فــي اطار تنزيل برنامج عمل جماعة مراكش باعتباره وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع واالنشطة ذات  

نات بحسب ما  االولوية المقرر او المزمع انجازها بتراب الجماعة بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواط

ينص عليه القانون، وفي سياق دراسة التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة خالل سنته االولى،  

 14وبناء على المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تقرير تنفيذ هذا البرنامج والمنصوص عليها في المادتين  

القاضي بتحديد مسطرة اعداد برنامج عمل الجماعة،    2016يونيو    29الصادر في    2.16.301المرسوم رقم    15و  

المادة   لمقتضيات  مبادرة    31وتطبيقا  المجلس  لرئيس  تمنح  والتي  مراكش  لمجلس جماعة  الداخلي  النظام  من 

طلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتين او اكثر يهم مجال تدخلهم، وبحكم الطبيعة الموضوعاتية للنقطة المعروضة  

تقائية لمجاالت تدخل في اطار صالحيات اللجن الدائمة، وتبعا للدعوات موضوع االرساليات عدد  والتي تعرف ال

للمجلس   2018/ 09/10بتاريخ    19955،  19954،  19953،  19952،  19951 الدائمة  اللجن  عقدت  التوالي،  على 

االربعاء   يوم  مشتركا  اجتماعا  اعاله  المذكورة  الس  2018اكتوبر    17الجماعي  من  عشرة  ابتداء  الحادية  اعة 

اللجن  لرؤساء  مشتركة  برئاسة  وذلك  الخامس  محمد  شارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا 

 الدائمة الخمسة وبتسيير من السيد من السيد الحسين نوار رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.   

   احملور العام للدراسة: 

 تقديم عام 

 التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل اجلماعة 
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 عبد السالم سي كوري
 موالي احلسن املنادي

 امال ميصرة 

 

 

 االعضاء احلاضرون اللجنة

 

   رئيس اللجنة :        احلسني نوار

عبد االله الغلف، عبد الغين دريوش، عبد اهلادي ويسالت، حممد نكيل، عبد الصمد العكاري، ي 
   اعضاء: عبد احلفيظ املغراوي 

 

 وعضو لجنة االشراف العام  رئيس اللجنة  : إبراهيم بوحنش

 اعضاءسفيان بنخاليت، عبد الرحيم الفريامي، : 
 

 

   رئيس اللجنة : أمحد حمفوظ

     اعضاء حممد بنلعروسي، ي احفيظ قضاوي العباسي:  

 
  عضو اللجنة عبد اهلادي بن عال: 

   رئيس اللجنة:        حممد بوغربال   
 

 

 امساعيل امغاري ، حسن اهلواري، عبد الصمد اهلنيدي 
 

 

 
 

 الصفة اسم االطار
 والمنسق العام للجنة  المدير العام لمصالح جماعة مراكش عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم العمل االجتماعي المشرف على تنزيل التوجه االول للبرنامج  عبد العزيز األمري 

 للبرنامج رئيس قسم الدراسات االستراتيجية والتخطيط المشرف على تنزيل التوجه الثاني  سمير لعريبية  

 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق المشرف على تنزيل التوجه الثالث للبرنامج  عبد الغني اوشن 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  وفاء منياتي 

 عن السكرتارية الدائمة  عبدالهادي ورداغ

 عن السكرتارية الدائمة  أسماء بودالل 
 
 
 

 

 

 

 

 ساعات عمل  05 

 مطبوع التقرير السنوي لربنامج عمل مجاعة مراكش - 
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 الصفة طاراسم اال
 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية  فتح للا اليزيدي 

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  هشام البوخصيبي 

 عن قسم الشباب، الثقافة الرياضة والتربية  المصطفى القادري

 رئيس مصلحة البنايات  محمد بويبان 

 الموارد المالية عن قسم تنمية  حكيمة القبيطي ادريسي 

 رئيسة مصلحة العالقات مع الوكاالت خديجة لعبيدي
 

 

رئيس  افتتح   بأهمية    الجلسةالسيد  وذكر  الحاضرين،  بالسادة  خاللها  من  بكلمة رحب  اللجن  هذه  اشغال 

أهميته  بمذكرا خالل سنته االولى، برنامج عمل الجماعة  التقرير السنوي لتقييم تنفيذ موضوع االجتماع الذي يتناول 

مستقبلية للمجلس الجماعي في تسطير    استراتيجيةفي حياة الجماعة باعتباره لوحة قيادة لرسم رؤية  هذا البرنامج  

للفترة   التنموية  هذا  2022  -  2017المشاريع  إعداد  في  للجماعة  الداخلية  الخلية  به  قامت  الذي  بالدور  مشيدا   ،

الجماعة لالنخراط بكافة مكونات  انتظارات   المشروع، ومهيبا  الذي سيجيب على  الكبير  التنموي  في هذا الورش 

 وطموحات الساكنة بما ينسجم ومكانة هذه المدينة العريقة. 

النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي رئيس لجنة  ،  عبد السالم سي كوريللسيد  الكلمة    أعطيت   ،بعد ذلك

الجماعة   برنامج عمل  تنزيل  تتبع  على  العام  من  ذكر  حيث  االشراف  ابتداء  البرنامج  تنزيل  قطعه  الذي  بالمسار 

العادية   فبراير  دورة  في  تنفيذه  قرار  على  التأشير  ومكتبه  2017مرحلة  الجماعي  المجلس  رئاسة  من  ورغبة   ،

  إلى  تهدف  أفقية  مقاربة  اعتماد   خالل  من   الكبير،  التنموي   الورش  هذا  إلنجاح  قوية  دينامية  إعطاء  في  رغبةالمسير  

  اإلشراف  لجنة   إحداث   تم   فقد   المبرمجة،  المشاريع   بتنفيذ   المعنيين   المتدخلين   مختلف   بين   واالنسجام   التنسيق   تحقيق 

بعض السادة أعضاء المجلس إضافة إلى    تضم   الجماعة،   عمل  برنامج  إنجاز  مراحل  مختلف  وتتبع تنزيل على العام

تنف تتبع  مهمة  تتولى  الجماعي  األطر  بعض  من  مكون  تقني  عمل  عمل  فريق  ببرنامج  المسطرة  المشاريع  يذ 

 الجماعة. 

وقد اكد ان مسار عمل لجنة القيادة تميز بدينامية عالية حيث عملت منذ إحداثها على اعتماد منهجية تتوخى  

تظافر كل   إلى  التي عقدتها، سعيا  الدورية  اللقاءات  التنفيذ وإشراكهم في  الجماعة في عملية  كافة مكونات  إدماج 

 كافة المتدخلين في عملية تنزيل مضامين برنامج عمل الجماعة.  الجهود وانخراط

الجماعة   برنامج عمل  تنفيذ  لتقييم  السنوي  التقرير  القيادة مضامين  لجنة  السيد رئيس  استعرض  وقد  هذا، 

خالل سنته األولى، مذكرا في هذا السياق بأن هذا التقرير يأتي طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تنص 

لوتيرة    برنامج عمل الجماعة، بهدف رصد الحصيلة السنوية  لتقييم تنفيذإعداد تقرير سنوي  على ضرورة  

المشاريع المعطيات    تنزيل  على  بناء  التنفيذ،  عملية  أمام  المطروحة  واإلكراهات  الصعوبات  على  والوقوف 

 التقرير على الخصوص بيانا حول: واإلحصائيات المتعلقة بمراحل إنجاز المشاريع، بحيث يتضمن هذا 

 نسبة انجاز المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة، مع قياس مؤشرات الفعالية المتعلقة بها.  ❖

اإلمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج، واالكراهات المحتملة التي قد تعترض انجازها، مع اقتراح   ❖

 الحلول الكفيلة بتجاوزها. 

إضافة إلى ذلك، أعطى نظرة شاملة على مستوى إنجاز المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة بعد  

(  2022-2017) الجماعة  عمل  برنامج   فإنمرور سنة من انطالق تنفيذه. حيث أوضح أنه وبشكل إجمالي 
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  األولى  السنة  برسم المشاريع  عدد   ويبلغ. درهم مليون  12415.30 ب  تقدر  مالية بتكلفة مشروعا  297 يتضمن 

  .درهم  مليون  6190.08 المالية  إنجازها  تكلفة   بلغت  مشروعا، 170  البرنامج من

  بلغ   مالي   بغالف   مشروعا   36  في  األشغال   من   االنتهاء  تم  فقد   العمل،  برنامج   من   األولى   السنة  وخالل

  .درهم مليون  4181.92 بقيمة  مشروعا، 72 في مهمة  بنسب  األشغال  تقدمت  كما  درهم، مليون  755.22

  أو  اإلعداد  مرحلة  بلغ  درهم مليون 219.20 ب   يقدر  مالي بغالف  مشروعا  18 فإن  ذلك، إلى  باإلضافة

  الدراسات  إعداد  مرحلة في المشاريع  بعض   الزالت  فيما . المشاريع بهذه  الخاصة العمومية  الصفقات  على  المصادقة

  درهم(  مليون   553.70 بميزانية   مشروعا  28)

  وتم   درهم،   مليون   241.90  ب   يقدر  مالي   بغالف  مشروعا   14  بعد   تنطلق   لم  التي   المشاريع   عدد   بلغ   كما

  والمالية   اإلدارية   بالمساطر   تتعلق   إكراهات   وكذا   وواقعية،   تقنية  ألسباب   درهم   مليون   2.14  بقيمة   مشروعين   إلغاء

 . المشاريع  لبعض  العقاري  الوعاء بتعبئة  المرتبطة  والصعوبات 

بعدها أعطيت الكلمة للسيد المدير العام للمصالح المنسق العام للجنة القيادة، الذي قدم عرضا حول مسار  

نفس   على  واعتمادا  أنه  إلى  الصدد،  هذا  في  أشار  حيث  العمل،  برنامج  تنزيل  بتتبع  المكلفة  القيادة  لجنة  عمل 

، فقد أولت رئاسة المجلس الجماعي نفس األهمية  المنهجية التي تم اتباعها خالل مرحلة إعداد برنامج عمل الجماعة

.  تنفيذه  تتبع   عملية   على   العام   باإلشراف  مكلفة   قيادة  لجنة   إحداث   على   العمل   خالل  من   لعملية تنزيل البرنامج، وذلك

  من   للرفع الالزمة الترتيبات  كافة خاللها من إتخدت  التنسيقية، اللقاءات  مجموعة عقد  على األخيرة  هذه عملت  حيث 

 خالل   من  سواء  التنزيل،  في  تعثرا   تعرف   كانت   التي   المشاريع   لبعض   المالئمة  الحلول  وإيجاد   اإلنجاز،  وثيرة

 . المعنيين  الشركاء  مع  التنسيق أو الالزمة المالية  اإلعتمادات  بتحويل  التسريع 

نموي، فقد  مضيفا أنه في إطار تعبئة وتظافر جهود وانخراط كل مكونات الجماعة في تنزيل هذا الورش الت

 عملت لجنة على تحديد منهجية عملها من خالل: 

  التنفيذ   عملية  على   اإلشراف  مسؤولية  إليهم  تعهد   الجماعي،  المجلس  أعضاء  والسادة  األطر  من  مشرفين  تعيين ✓

  خالل   القيادة  لجنة  أمام   اإلنجاز   تقدم   حصيلة   وعرض   العمل،  لبرنامج   الكبرى   التوجهات   حسب   والتتبع 

 الدورية؛ اجتماعاتها 

 

المباشرين   ✓ باعتبارهم المسؤولين  الجماعة،  تنزيل برنامج عمل  الفعلي لرؤساء األقسام في عملية  االنخراط 

 عن تنفيذ المشاريع التي تدخل ضمن المهام الموكولة لكل قسم. 

التوجهات الكبرى لبرنامج عمل   لجنة اإلشراف العام األطر الجماعية 
 الجماعة

األمري  عبد العزيز   
 المشرف على تنزيل التوجه 

 عبد السالم سي كوري
 رئيس لجنة القيادة 

مراكش حاضرة اصيلة وقبلة   -1
 سياحية ذات إشعاع عالمي 

 سمير لعريبية 
 التوجه  تنزيل  على  المشرف

 آمال ميصرة 
 الفضي  خديجة

 أعضاء لجنة االشراف العام 

مراكش حاضرة متجددة ومستدامة   -2
 توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها 

 عبد الغني أوشن 
 المشرف على تنزيل التوجه 

 إبراهيم بوحنش 
 عضو لجنة االشراف العام 

مراكش حاضرة منفتحة تعتمد   -3
 الترابية آليات الحكامة 
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االجتماعات واللقاءات كما قدم السيد المنسق العام للجنة القيادة لمحة حول عمل اللجنة من خالل مجموعة من  

الدورية التي عقدتها في إطار السهر على عملية تتبع تنفيذ برنامج العمل. حيث مكنت هذه االجتماعات من تتبع  

على   بناء  وذلك  توجه،  بكل  المسطرة  بالمشاريع  الخاص  اإلنجاز  تقدم  حصيلة  على  والتعرف  تنفيذ،  مراحل 

طر المشرفة على تنزيل التوجهات الكبرى للبرنامج، إضافة إلى  المعطيات المفصلة المقدمة من طرف السادة األ

رصد بعض االكراهات والصعوبات التي تؤثر على وثيرة إنجاز بعض المشاريع، والتي تختلف حسب نوعيتها  

إلى إكراهات مالية، عقارية وتنظيمية ولمواجهتها فقد قدمت لجنة القيادة مجموعة من التوصيات واقترحت حلوال  

بالخصوص بمصادر تمويل المشاريع وإغناء الوعاء العقاري للجماعة، وتطوير آلية التنسيق والتواصل  تتعلق  

 المستمر والفعال مع الشركاء المعنيين. 

 عقب ذلك، فتح باب النقاش أمام السادة األعضاء حيث تمحورت اراؤهم ومالحظاتهم حول مايلي:  

اريع ذات الطابع االجتماعي على مستوى تراب  تسجيل بعض اإلشكاالت المطروحة لتنزيل بعض المش ❖

 بعض المقاطعات؛

خصوصا   ❖ وتهم  المشاريع  إنجاز  حول  تقنية  وبطائق  دقيقة  لمؤشرات  السنوي  التقرير  تضمين  عدم 

 احترام آجال إنجاز المشاريع والتركيبة المالية الخاصة بها؛

ى من برنامج العمل بالنظر إلى  اإلشارة إلى ضعف وثيرة إنجاز المشاريع المسطرة برسم السنة األول  ❖

 عدد المشاريع المبرمجة؛ 

تسجيل غياب معطيات مفصلة حول المشاريع خاصة فيما يتعلق بالفئات االجتماعية المستهدفة، مقاربة   ❖

 النوع، إضافة إلى مواقع إنجاز هذه المشاريع، وكذا غياب معطيات حول مساهمة الشركاء في تنفيذها. 

التمويل  التساؤل حول   ❖ المتخذة من طرف الجماعة بهدف ضمان وتعبئة مصادر  اإلجراءات والتدابير 

المسطرة   المشاريع  تنفيذ  التي ستساعد في    ... الطرقية  المحطة  الجماعية ومرافق  كمداخيل األسواق 

 ببرنامج العمل. 

تدب ❖ كمشروع  بالمدينة  المهيكلة  المشاريع  بعض  إنجاز  تقدم  نسب  حول  شاملة  دراسة  مرفق  غياب  ير 

التنقالت الحضرية بالمدينة المرتبط باإلكراه الزمني المتمثل في قرب نهاية مدة عقد التدبير المبرم مع  

 الشركة المعنية. 

التنظيمية   ❖ القرارات  وثيرة إصدار  بطئ  الجماعية من خالل  المرافق  بعض  تدبير  في  الحكامة  ضعف 

ا اإلدارة  تأهيل  وكذا  العمومي،  الفضاء  بتنظيم  ونظام  الخاصة  االستقبال  بنية  تطوير  عبر  لجماعية 

المفوض   التدبير  طريقة  وتقييم  الجماعية،  اإلدارة  داخل  والخارجي  الداخلي  التواصل  وكذا  األرشفة، 

 لبعض القطاعات الجماعية، إضافة إلى إشكالية تدبير إبرام صفقات إنجاز المشاريع ... 

اإلشراف، الذي أكد على كون حصيلة    لجنة  رئيس   بداية السيد   تدخل  ولإلجابة على بعض هذه التساؤالت، 

تقدم إنجاز المشاريع المسطرة بالبرنامج خالل سنته األولى تعتبر جد إيجابية بالنظر إلى عدد المشاريع المبرمجة  

بإجماع   الجماعي  المجلس  بمصادقة  الجماعة حظي  برنامج عمل  بكون  السياق  نفس  السنة، مذكرا في  خالل هذه 

أعضائه خال فبراير  كافة  لشهر  العادية  الدورة  وكافة رؤساء    2017ل  آسفي  مراكش  جهة  والي  السيد  بحضور 

المصالح الخارجية، كما أن محطة إعداد البرنامج تمت وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين من مؤسسات أو  

 مجتمع مدني. 

ي تدبير الشأن العام المحلي بمدينة  مضيفا أن منهجية إعداد وتنزيل برنامج العمل تترجم مبدأ االستمرارية ف

إذ   الجماعة،  برنامج عمل  إلى  المتجددة"  الحاضرة  "مراكش...  بتضمين مشاريع  الصدد  هذا  في  مذكرا  مراكش، 

التنزيل، خاصة في ظل توفر االعتمادات  باألولوية في  أنها حظيت  البرنامج ككل كما  يتجزأ من  تعتبر جزءا ال 

حيز الوجود، لكونها موضوع تعاقدات سابقة. لذلك، فإن أغلب المشاريع المسطرة    المالية الالزمة إلخراجها إلى
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ببرنامج العمل تجسد االستمرارية في تنفيذ البرامج التنموية التي تم وضعها من طرف المجالس    2017برسم سنة  

 المتعاقبة على تدبير شأن هذه المدينة. 

مل الجماعة، ومنوها بالحصيلة السنوية لتنفيذه التي تعتبر  مشيدا بعمل لجنة القيادة في تتبع تنزيل برنامج ع

مكونات   مختلف  داعيا  بآخر،  أو  بشكل  تؤثر  التي  والصعوبات  االكراهات  بعض  وجود  من  بالرغم  إيجابية  جد 

الجماعة إلى ضرورة تكاثف ومضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى النتائج المتوخاة من وراء هذا الورش الكبير  

 ر محطة هامة لمواصلة اإلقالع التنموي المستدام الذي تعرفه مدينة مراكش. الذي يعتب

ولتقديم مزيد من التوضيحات التقنية، أعطيت الكلمة للسادة المنسق العام للجنة القيادة واألطر المشرفة على  

ز المشاريع في  تنزيل التوجهات الكبرى لبرنامج عمل الجماعة، الذين قدموا أجوبة وتوضيحات همت باألساس إنجا

 شقها التقني والمالي. 

يعتبر   الجماعة  لبرنامج عمل  السنوي  التقرير  دراسة  أن موضوع  الجلسة  السيد رئيس  ذكر  األخير،  وفي 

تنميتها، آمال أن تتكاثف جهود   المدينة وآفاق  النزيه والمسؤول حول قضايا  للتداول  للنقاش وفرصة  محطة مهمة 

لتنموي لإلجابة على حاجيات وانتظارات الساكنة والمساهمة في إشعاع مدينة  الجميع من أجل إنجاح هذا الورش ا

 سياحية في حجم مراكش حاضرة المغرب المتجددة. 

 .ولمجلسكم الموقر واسع النظر                         

 رؤساء اللجان المشتركة

 اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس            رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات

 الحسين نوار                                          إبراهيم بوحنش             

 

   رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية                    رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة

                                                   والتنمية االجتماعي وإشراك المجتمع المدني                          المستدامة والسير والجوالنوالتنمية       

 أحمد محفوظ                                                 خليفة الشحيمي              

 

 بالشؤون القانونية وتنظيم اإلدارة والتعاون الالمركزي رئيس اللجنة المكلفة 

 محمد بوغربال 
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 عضو المجلس الجماعي )في إطار نقطة نظام( نكيل  محمد  السيد

 تحديد  شأن  في  2016 يوليوز  29 موافق  1437 رمضان 23 في  الصادر 2-6-301 المرسوم  من  14 المادة ان 

 :يلي ما على تنص وتقييمه وتتبعه  الجماعة عمل  برنامج اعداد مسطرة 

 وجه على التقرير هذا  ويتضمن الجماعة عمل  برنامج  تنفيذ  لتقييم سنوي  تقرير  بإعداد الجماعة مجلس رئيس يقوم  "

  : حول  بيانات الخصوص

 في والمضمنة  المتعلقة  الفعالية  مؤشرات قياس مع  الجماعة عمل  برنامج  في المبرمجة المشاريع  انجاز  نسبة  -

 للمشاريع  المرصودة باإلمكانيات المرسوم هذا من 6 المادة في  اليها المشار والبرامج المشاريع تتبع منظومات

 ". لتجاوزها الممكنة  الحلول اقتراح  مع  انجازها تعارض قد التي المحتملة واإلكراهات  والبرامج

 للمجلس  الدائمة  اللجن على الجماعة  عمل  برنامج  تنفيذ تقييم  تقرير  يعرض  " على  فتنص  15 المادة  أما

 هذا  حول الجماعة  مجلس ويتداول  المرسوم هذا من  10 المادة في عليها المنصوص اآلجال داخل حوله  الرأي إلبداء

 يعرض  " على 10 المادة وتنص الدائمة  اللجن بتقارير  التوصل بعد  يعقدها استثنائية  أو  عادية دورة  أول في التقرير 

 انعقاد  تاريخ قبل  االقل  على  يوما  30 لدارسة  الدائمة  اللجن على الجماعة  عمل  برنامج  مشروع  الجماعة  مجلس رئيس 

 ." عليه للمصادقة الغرض  لهذا المخصصة االستثنائية أو  العادية الدورة

 لكنها  ساعات  5 امتدت  جلسة  في  حولها  رأينا  وقدمنا أمس  يوم  النقطة  هذه  مناقشة  تمت  بالفعل  أنه  أقول  لذلك

 لم االجل وهذا الدورة انعقاد  من شهر قبل الدائمة اللجان على عرضها يفرض القانون أن الى باإلضافة  كافية، غير

 .المذكور  المرسوم مقتضيات وكل  القانوني  االجل احترام أجل  من النقطة هذه ارجاع يجب  لذلك احترامه يتم

 المجلس الجماعي )رئيس الجلسة( النائب األول لرئيس  يونس بن سليمان السيد

 لذلك البطالن مثل  احترامها  عدم  على أثر  أي يرتب  لم فهذا األخير  المشرع  عليها  التي نص  القانونية  لآلجال  بالنسبة 

 على  االولى هي  مراكش جماعة أن  الى  االشارة وتجدر  الجنائيــة، المسطرة  في  معروف  وهذا  تجاوزها  يمكن ف

   .عملها برنامج  قدمت التي الوطني المستوى

 بعد تقديم السيد نكيل لنقطة نظامه، فباب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

 عضو المجلس الجماعي نكيل  محمد  السيد

 وجهة وابداء  وافية دراسة  التقرير هذا  دراسة  من  االعضاء السادة تمكين القانوني  االجل  احترام شأن من  ان 

يتبين برنامج  في  عليه التصويت تم ما مراجعة  بعد لكن ، بينة عن حوله  نظرهم   البرامــج من العديد  أن العمــل 

 .واالسواق النسويــة  والمراكــز االقتصاديــة  المرافــق بعض مثل اليها االشــارة تتــم  لم  والمشاريــع

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي كوري سي السالم عبد السيد

 قبل  وذلك عملها برنامج  لوضع  سباقة  كانت  مراكش  جماعة  فان الجلسة رئيس  السيد  ذلك الى  أشار  كما 

 يتعلق  فيما  أشواط  عدة  قطعت  قد  الجماعة كانت  المراسيم  هذه  صدرت لما  بحيث  ، االمر لهذا المنظمة  المراسيم  صدور 

 والتتبع  االنجاز  على  لإلشراف  خلية  احداث  وتم  السابقة،  المخططات على  اعتمادا واألجرأة واالعداد بالتشخيص

 االنجاز في  االولوية لها وكان السابقة المجالس وضعتها التي المشاريع  من العديد  البرامج هذا تضمن  وقد ،موالتقيي

وقد   ،للمجالس السابقة استمرار  هو الحالي المجلس  الن منها  التنصل يمكن وال  الجماعة بالتزامات يتعلق  االمر  الن
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هذه   اجرأة   هذا  في  اعتمادها  تم  التي  المنهجية و 2018-2019-2020 -2021 السنوات  حسب  المشاريع علىتمت 

 وعلى  الجماعي  المجلس مستوى  على  المستشارون   هذا البرنامج   في ساهم  بحيث  التشاركية  الطريقة  هي  البرنامج

 ونحن  ،عياض القاضي وجامعة  المدني المجتمع  وجمعيات االقتصاديين الفاعلين اشراك تم  كما ،المقاطعات مستوى 

 وحذف وتحيينه البرنامج هذا مراجعة امكانية  مع المنظمة النصوص حددته  ما وفق السنوي التقييم بصدد اليوم

 أو االنجاز تقدم حيث سواء من   مرضية نتائج هي اليها توصلنا التي النتائج وان  ضرورية، تعد لمالتي   المشاريع

 .المالية التكلفة

 عضو المجلس الجماعي بولحسن خليل السيد

 االلتزام يجب أنه أقول لكني الحصيلة هذه عرض طريقة يبين الذي للمرسوم ننضبط أن يجب أنه  أقول ال  انني 

 . حصيلة أية لعرض العلمية  بالضوابط

  : يتضمن  العرض هذا  أن  الديباجة في  جاء لقد 

 . االنجاز  المنتهية المشاريع  -

 . االنجاز من متقدمة مراحل  في  التي  المشاريع  -

 .بها المتعلقة  الصفقات اعداد طور في  التي  المشاريع  -

 . الدراسة طور في  التي  المشاريع  -

 . ــاةالملغــ المشاريــــــع -

 وذلك االنجاز طور  في  التي والمشاريع  المنتهية المشاريع بين الدمج تم  أنه التوضيحي المبيان في نجد لكننا 

 والتي  المشاريع  مجموع  مع وبالمقارنة   36 %فقط هي  المنتهية المشاريع نسبة الن 64 % لتصبح النسبة  لتضخيم

 والعلمي الموضوعي التقييم  فان وبالتالي  64 %  وليس  20 % الى اال  تصل ال النسبة  هذه فانمشروع   297 عددها

 . الديباجة  عليه  نصت بما االلتزام يقتضي كان

السنويعرض    يقتضي كما    سواء  ،الممولة الجهات وكذا لإلنجاز الحقيقية المالية التكلفة ادراج التقرير 

 وان مندمجة بمشاريع يتعلق  االمر  الن ،غيرها أو  الوطنية  التربية وزارة  أو  المستقلة  الوكالة أو  الجماعي المجلس

 ألنه ،اللبس وليس  لتوضيحهو ا منه  الهدف أن رغم التقرير على اللبس اضفاء  الممولة الجهات تحديد  عدم شأن من

 المستوصفات  مثل االخرى المشاريع  أما  الخمس  اال  منها للجماعة ليس مندمجة  بمشاريع  يتعلق  االمر  قلت  كماو

 .الشركاء لباقي  فهي  الكهرباء  شبكة وتقوية التطهير شبكة  واعادة التعليمية  والمؤسسات

 يجعل  مما المنجزة  المشاريع  بعض تتضمن  أنها نجد فإننا االنجاز  طور  في  التي  المشاريع  الئحة  عن  أما 

 .مغلوطة بشأنها المقدمة  االرقام

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

مشاريع برنامج   فيها  بما االنجازات كل  وانما الجماعة أنجزتها  التي المشاريع فقط ال نتبنى  مسير  كمكتب اننا 

 ،الحكومية القطاعات من  مجموعة  وبانخراط  ملكي  بإشراف  فهذا البرنامج يتم إنجازه " المتجددة الحاضرة "مراكش... 

 القانون بقوة   يمثلهم الذي الجماعي للمجلس ويحق مراكش  مدينة  سكان جميع  سيستفيد منها المشاريع هذه  عوائدف

 .االنجازات بهذه يفتخر  أن

 إذن، وبعد استنفاذ كافة التدخالت في الموضوع نمر إلى دراسة النقطة الموالية.  
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 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة  الجلسة) 2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الثالثونالنقطة  

 املاء لتوزيع املستقلة للوكالة االداري  املجلس عضوية من بولحسن خليل السيد الجماعي املجلس عضو اقالة في  البث

 . 2015أكتوبر   26بتاريخ  4/10/2015عدد الجماعي املجلس مقرر  موضوع ملراكش والكهرباء

 :   (18/10/2018بتاريخ  الرابعة الجلسة)  2018العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الواحدة والثالثون النقطة 

انتداب ممثل ملجلس جماعة مراكش في املجلس االداري للوكالـة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ملراكش بعد البث في اقالة  

 عضو املجلس الجماعي السيد خليل بولحسن من عضوية املجلس االداري املذكور 
 

 )رئيس الجلسة( النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمان السيد

 استقالته  قدم  أن  له  سبق  عضو المجلس الجماعي  بولحسن خليل  السيد أن هو  تينالنقط اتين  ه نزول  سبب  ان  
 في متوجه وأنه التسيير  معايير  يحترم ال المجلس الجماعي الحالي  تسيير أن مرة من أكثر وصرح الحكامة فريق من

 يتناسب الذي الشخص ما  مهمة  في  يضع  أن المسير  المكتب حق من  كذلك  لكن ،رأيه يبدي أن ه حق من و  اخر، اتجاه
 لمن  يمكن فال  وبالتالي ، وينتقده التسيير  هذا  يرضيه  يعد  لم  المحترم العضو أن  ذلك  .االمر  في  ما كل  وهذا  توجهاته  مع 
 لتوزيع المستقلة للوكالة  االداري المجلس لدىهذا المكتب    نظر وجهة  عن  يدافع أن بتوجه المكتب المسير  يؤمن  ال

 . وعلمه  ومعرفته ومنزلته  كرامته  بولحسن خليل  للسيد نحفظ  أننا العلم مع  هذا ، والكهرباء الماء

 النقطتين. واآلن باب المناقشة مفتوح حول 

 عضو المجلس الجماعي نكيل  محمد  السيد

بأن  بداية     مؤسسة  أية  في  أو  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  للوكالة  االداري المجلس في  التعيين  أذكر 
 توجه  وانما المسير  المكتب يعكس توجه ال  المدينة  في  يقع ما كل  أو  الميزانية أو  الجماعة عمل برنامج أو خارجية 
 له حددها اختصاصاته  وله الجماعي المجلس لمقررات منفذ هو انما المسير والمكتب  ،برمته الجماعي المجلس
 ال  والكهرباء  الماء لتوزيع  المستقلة  للوكالة االداري  المجلس في  أعضاء هناك  أن  أقول  ما على  والدليل ،القانون
 .والمعاصرة االصالة فريق الى ينتمي الذي الهواري حسن السيد  مثل  الجماعي للمجلس  المسير للفريق الة ولألغلبي  ينتمون

 بها  تكليفه  تم  التي  للمهمة  العضو أداء يقيم  فهو  كهذا  موضوع في  يبث  أن الجماعي  المجلس  يريد  فعندما  لذلك  

 بجميع اتصلت  فقد الموضوع هذا بخصوص  عادلين نكون وحتى ،الجماعي المجلس على يعرض تقرير على بناء

 لي  أكدواو  والكهرباء  الماء  لتوزيع  المستقلة  للوكالة االداري  المجلس  في  الممثلين  الجماعي  المجلس أعضاء السادة

 من أطلب لدى مشرفا، تمثيال المستقلة للوكالة االداري المجلس داخل الجماعة يمثل بولحسن خليل السيد أن كلهم

 ، فيه الحق  له  رأي من  الجلسة  رئيس السيد  أبداه  ما احراج وإن  ألي  رفعا  النقطة  هذه  في  البث  عدم  الجلسة  رئاسة 

 للمجلس تمثيلية  هي  التمثيلية  هذه أن بحكم  الجماعي  المجلس اختصاص  من  هي  التي  النقطة  بهذه  له عالقة  ال  لكن

 ، لذلك وتفاديا ألي إحراج أطلب تأجيل البث في النقطة. وال لألغلبية أو المعارضة أو أي فريق  المسير للمكتب  تمثيلية وليست

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد العزيز بوسعيد 

بداية     لفي  االنتدابية  المجلس  الفترة  لتوزيع    7تعيين  تم  هذا  المستقلة  للوكالة  االداري  المجلس  في  أعضاء 
 . ي على هذه الثقة التي وضعها فيناالماء والكهرباء وأنا من بينهم وأشكر المجلس الجماع 

أما عن موضوع النقطة فان السيد خليل بولحسن هو عنصر فعال جدا في المجلس االداري للوكالة المستقلة    

، واذا كان هناك بديل له فيجب أن  هاداته ويشرف المجلس الجماعيلتوزيع الماء والكهرباء ومتميز في تدخالته واجت

   . أي عضوقيمة وهذا ال يعني التنقيص من   يكون في مستواه وليس أقل 
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يعت  إقالةان     الماء والكهرباء  لتوزيع  المستقلة  للوكالة  االداري  المجلس  بولحسن من  بر خسارة  السيد خليل 

بذلك    له للمجلس الجماعي ولكل ساكنة المدينة ألنه يدافع بحرارة عن مصالح الساكنة لدى هذا المجلس ويشهد الكل  

، مستوى عال من المسؤولية والكفاءةبما فيهم السيد الوالي الن تدخالته و اجتهاداته تكون صائبة وهي دائمة على  

 يشرف المجلس الجماعي. فعال  ن في هذه المهمة ألنه  لدى أطالب بالمحافظة على السيد خليل بولحس

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

ة الن ما جرى للسيد خليل بولحسن هو كما تاريخية يصعب على المـرء أن يأخـذ فيها الكلمة  ان هذه اللحظ  
واني لمتيقن أن السيد رئيس الجلسة غير راغب في قرارة نفسه في هذه    ،جرى للصحفي السعودي الذي قطع لحمه

   النقطة وانما فرضت عليه فرضا.

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

فليصطف  أن أي انسان لم يعد يعجبه توجه أغلبية معينة    %1000مقتنع    السيد الحر، أناسوف أجيبك صدقا    
ان ما بيني وبين    األغلبية. لكن ال يجب عليه أن يبقى في المراكز التي وضعته فيها هذه    ،في المعارضة وهذا حقه

بنسليمان اذا لم يعد لي تفاهم مع االغلبية فكونوا على يقين    يونسالسيد خليل بولحسن هو الخير واالحسان وانني ك
، لكن ال يمكن أن  كما سبق أن قلت  وذلك ليس عيبا   أنني سأقدم استقالتي كنائب للرئيس وسأصطف مع المعارضة

  ، ألنني لن أكون حينها منسجمية وأمارس في نفس الوقت المعارضةأبقى في موقع التسيير الذي وضعتني فيه االغلب
   مع نفسي. 

لكني اتحدث     ،السيد خليل بولحسن بشأن كفاءته ومهنيته أشهدها معكمحق  تموها في  ان الشهادة التي شهد   

بدليل أن السيد محمد العربي  هنا عن المبدأ وان اقالة السيد خليل بولحسن من هذه المهمة ال يعد تنقيصا من قدره  

أن  وكذلك يمكن    ، وها هو االن أصبح رئيسا للمجلس الجماعي  ، أقيل من مهمة في المجلس السابقسبق أن  د  ئبلقا

 ال يجب أن يأخذ هذا الموضوع أكبر من حجمه. ف  وبالتالي،  يصبح السيد خليل بولحسن رئيسا

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

أول شخص    فأنا  ، ننا كمعارضة نصوت مع االغلبية عندما يكون االمر في صالح الساكنة وليس ألجل منصبإ  
ولكننا االن نقف مع الحق واعترف    ، " ن عندما قال لي جملته المشهورة "لن ترهبوننامع السيد خليل بولحس  اختلف

كفؤ في مهمته  أن بولحسن  هذا  و،  السيد خليل  يجمعنا في  ما  نعاقبه الن  اختلفنا معه  كل من  أن  المقبول  ليس من 
المدينةالمجلس هو االخوة والم العامة وتدبير شؤون  التعقل اصالح ذات  ف،  صلحة  يقتضي شيئا من  الموضوع  هذا 

، وان ما قاله السيد خليل بولحسن ليس بالشيء الخطير  ى السيد محمد توفلة للتحكيم فيهلأقترح احالته علذلك  البين  
د لم يقل في حقها  ئكوري أو السيد محمد العربي بلقا  رغم اختالفه مع السيد عبد السالم السيف جدا وال أنه خان حزبه  

   أي عيب. 

أطلب  ، لذلك الجماعي وفي هذا الظرف بالذاتلس وانه ليس من المقبول أن تعرض مثل هذه النقطة على المج  

يحاول    من أن  الجلسة  رئيس  مناسب  إيجادالسيد  الموضوع  حل  ا  لهذا  عبد  السيد  من  كل  كوري  بمعية  لسالم سي 

 من جديد خالل جلسة التمديد.   هذا الموضوع، وعليه أترجاك السيد الرئيس أال تعرض علينا والسيد محمد توفلة

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

االعضاء     السادة  ذلك  الى  أشار  وكما  اال فبداية  يمثل  ال  بولحسن  خليل  المجلس  السيد  يمثل  وانما  غلبية 
، وان االقالة من مهمة كلف بها المجلس الجماعي أحد االعضاء يجب أن تكون بناء على خطأ في تنفيذ هذه  الجماعي

لمجلس أو االغلبية هو مكسب كبير ألنه يمارس النقد الذاتي ونحن  وجود مثل السيد خليل بولحسن في او  ، المهمة
    . أكثر من حاجتنا الى من يصفق لنا قدنا تكمجلس في حاجة ماسة الى من ين
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وان اقالة    ،على نفس النهج  نستمرولذلك يجب أن    ،ان ما جمعنا في هذا المجلس هو المحبة والصالح العام  

خاطئة فكرة  هي  المهمة  هذه  بجوهر  يخل  جسيم  خطأ  دون  مهمة  أية  من  عضو  السادة   ،أي  كل  أن  على  ناهيك 

بولح للسيد خليل  والنزاهة والمسؤوليةاالعضاء يشهدون  بالكفاءة  الحفاظ  سن  الجماعي  المجلس  أترجى من  لذلك   ،

 . ئلعضائه الن كل شيء في االخير زاعلى عالقات الود التي بين أ

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الحفيظ المغرواي 

المجلس     بها  كلفه  التي  المهمة  هذه  من  اقالته  في  التفكير  يتم  حتى  بولحسن  السيد  فعله  الذي  ما  اتساءل 
   سياسة العصا والجزرة غير مقبولة بتاتا. ف ،الجماعي وليس مكتب المجلس

 الجماعيعضو المجلس  السيد محمد ايت الزاوي

جهدا إلصالح ذات البين ما بين السيد الرئيس    ندخران وضع هذه النقطة قد سبب لنا صداعا كبيرا واننا لم    
والسيد عبد السالم سي كوري وبين السيد خليل بولحسن، لذلك أترجى السيد رئيس الجلسة أن يرفع عنا هذا الحرج  

بل أعاتب كذلك السيد خليل بولحسن على فلتات    ، ويؤجل البث في هذه النقطة واني ال أعاتب مكتب المجلس وحده
   لسانه.

 عضو المجلس الجماعي يوسف ايت رياض السيد

ال بناء  بستجعله يصوت بنعم أو    واحد سيتناولها من مرجعيته التي   اذا تم وضع النقطة في سياقها فان كل  
ان العالقة التي    ، أتناول هذا الموضوع بكل موضوعية  وحتى ال أكون ألة للتصويت بنعم أو ال فال بد أن  ،على مبرراته

لكن ذلك ال يمنع من أن أقول أنه عبر أكثر من مرة    ،تربطني بالسيد خليل بولحسن هي عالقة ود وصداقة واحترام
فيه  الحق  منها معه  كثيرة جزئ  وله مالحظات  الجماعي  للمجلس  المسيرة  التركيبة  العمل مع  في    عن عدم رغبته 

يمكن أن نختلف معه  الدخول  وجزء اخر  يمثل مكتب  . وبدون  أم  المجلس  يمثل  بولحسن  السيد خليل  في جدلية هل 
المجلس في هذه المهمة فانه عبر اخر مرة للرئيس وللمكتب عن رغبته في االستقالة مما يرفع عني شخصيا الحرج  
  في هذا الموضوع واذا لم تكن للسيد خليل بولحسن الشجاعة لتقديم استقالته من جميع هياكل المجلس حتى ال تحسب 

   . فإننا نرفع عنه الحرج بأعفائه من هذه المهمة حتى ال ينسب اليه أي فشل محتمل في التسيير مواقف االغلبية   منه 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الفتاح رزكي 

ال أدري بالضبط  ما الذي علي قوله خصوصا وان السادة االعضاء قد شهدوا شهادة حق في االخ خليل    أنا  

   عن حقوق سكانها بحرارة. يدافع يشرف هذه المدينة و  فهو شخصبولحسن 

، ولو كنت عضوا في مكتب  خاص حولها نقط حساسة وخطيرة فعالان النقط التي للسيد خليل بولحسن رأي    

المجلس لشددت على يده ولشكرته ألنه حمى المجلس الجماعي بمالحظاته من عدة كوارث وانه ليس من الضروري  

على   كلنا  نكون  عليهأن  نجمع  واحد  الزلل  ،رأي  من  مجلسنا  نحمي  بذلك  ألنه  والمعارضة  االختالف  من  البد   ، بل 

، أو التوسط  أنه استغل موقعه ألية منفعة خاصةوسيرته نزيهة ولم يثبت في حقه    طيبةوالسيد خليل بولحسن سمعته  

العدل أن نعاقبه ألنه أبدى رأيه  الحد أو لجمعية وان السيد خليل بولحسن ال يوجد مثله في هذا المجلس وليس من  

الكثير لهذه  اقالة هذا االخ المحترم الفاضل    شخصيا أرفض أن أصوت على  وأنا  ،إلحدى الصحف الذي قدم الشيء 

 . اال في اعالء شأنه ورفع علمه  يزيد وان ما يتم في حقه االن ال    ،المدينة وال أحد ينكر ذلك

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار

أنفسنا     نكون منطقيين مع  السيد  فحتى  تقرير يوضح ان كان عمل  الجماعي  المجلس  يعرض على  يجب أن 

خليل بولحسن داخل المجلس االداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مخالف لتوجه المجلس الجماعي أم  

                                                                                                                                                                       .ال
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 عضو المجلس الجماعي السيد حميد الشهواني 

أكبر من حجمها   النقطة  المجلس  ،لقد أخذت هذه  النظر في تمثيلية  داخل    الجماعي   واذا كان البد من اعادة 
تقاريرهم حول االعمال   المجلس االداري للوكالة المستقلة فلتكن حول االعضاء السبعة كلهم وان تكون مبنية على 

، اما أن ننتقي السيد خليل بولحسن وحده لقول ما أو لرأي عبر  نهم بها داخل هذا المجلس االداريالتي قام كل واحد م
رأي أحد حول    يهمهاذا كان واثق من نفسه ومن توجهاته فال  لجماعي  االن المجلس  ،  عنه فان ذلك ال يليق بالمجلس

أراءه حول عمل المجلس سواء المجلس الجهوي للحسابات أو الجمعيات أو   يوم به من أعمال علما أن الكل يبدما يق
أعضائه من  لذلك أقول أنه يجب ارجاء هذه النقطة حتى ال يقال أن المجلس يقيل أحد    ،الصحافة أو عموم المواطنين

   لبعض الحسابات الضيقة. تصفيةاحدى المهام 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

مجانب     قول  هو  الضيقة  الحسابات  لتصفية  أو  االفواه  لتكميم  هو  النقطة  هذه  نزول  اسباب  بأن  القول  ان 
والدليل على ذلك أن السيد خليل بولحسن قد اختار    ، الن ذلك ليس من شيم مكتب المجلس وال من توجهاته  ،للصواب

خليل   السيد  نحاسب  ال  واننا  طويلة  مدة  منذ  ولكن  االن  ليس  الحكامة  فريق  من  استقالته  وقدم  المعارضة  مجال 
الجماعة   لشؤون  المسير  والمكتب  الرئيس  تدبير  حول  تصريحه  على  بوجوب بولحسن  استقالتهم الن    وقوله  تقديم 

، ولكن المنطق يقتضي أن من ينتمي الى االغلبية يجب أن يصوت معها ولو لم يكن مقتنعا تماما  حرية التعبير مكفولة
سياساتها حقه  ،بكل  وذلك  قناعاته  وفق  يسير  أصبح  الذي  بولحسن  خليل  السيد  على  ينطبق  ال  الذي  لكن    ،الشيء 

   . مفارقتها باالستقالة أو االقالة  يقتضي االلتزام بموافقتها واالاالنتماء الى االغلبية  

عبد     السيد  رأسهم  وعلى  االخرين  حق  في  يخطئ  أن  قبل  نفسه  حق  في  أخطأ  قد  بولحسن  خليل  السيد  ان 

والسيد   كوري  بلقايد  محمد  السالم سي  هو  والعربي  العيب  لكن  النظر  وجهة  في  معهم  يختلف  أن  العيب  من  ليس 

 فيهم وفي رغبتهم في االصالح.  التجريح

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

كل     والتي وضعت  بالدنا  تعرفها  التي  الديموقراطية  االجواء  على  القضاء  بمثابة  هو  النقطة  هذه  ادراج  ان 
 االجواء الديموقراطية. المسؤولين الحاليين في مواقعهم التي يشغلونها االن والذين ما كانوا ليشغلوها لوال هذه 

والكهرباء فاني ال أعبر فيه عن رأيي بل    لتوزيع الماء عن عملي داخل المجلس االداري للوكالة المستقلة  و  

يجعلني رأي  عن   أجر  أي  المهمة  هذه  عن  أتقاضى  وال  الجماعي  بها  المجلس  بهذه    وأنا،  أتشبث  يوما  أخل  لم 

   .المسؤولية 

الصحفيين     أحد  فقد جاء في سياق جواب عن سؤال  المذكور  التصريح  االقالة وهذا    حولأما عن  موضوع 

 الجواب هو جواب سياسي حول من هو أولى بتقديم االستقالة. 

كما أشكر حتى من    ،ي ألشكرهم عليهاالشهادة التي شهدها في العديد من االعضاء فإنها تفوق قدري وان و  

 . نا الى مثل هذه االجواء المحتقنةالموضوع فرصة لقصم  ظهر البعير وان مثل كالمه هذا هو ما أوصلوجد هذا 

اخر   موضوع  فهو  من  حق  في  أخطأ  من  والقرارات    قدو   ، أما  االجراءات  المواقف  من  العديد  في  انتقدت 

أزيد من   المقابل صوتت على  لكني في  بالتدبير  يم  300المتعلقة  فال  وبالتالي  بأنني لست  مقرر  القول  اليوم  في  كن 

 ذوي القربى وال عن أشياء كثيرة.  ال أريد الحديث عن ظلموأخيرا  أخطاءه،التسيير لكنني انتقد 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

 إلى دورة الحقة.  النقطتين البث في التدخل أعلن عن تأجيلبعد هذا   

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

173 
 

 
 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

174 
 

 



 ( 18/10/2018ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2018محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

175 
 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(  يونس بن سليمان السيد

نظرا لعدم استيفاء تدارس كافة النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة وفق الجدولة الزمنية المبرمجة، 

 فإني أعلن عن تمديد هذه الدورة، وسأتلو عليكم نص قرار التمديد.  

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء 
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 قــرار  لرئيس جملس مجاعة مراكش عدد ...... بتاريخ .............................

 جمللس مجاعة مراكش 2018 اكتوبريقضي بتمديد الدورة العادية لشهر 
 

 إن رئيـس جملـــس مجاعـــة مراكـــــــش
( بتنفيذ القانون 2015يوليوز  7)املوافق  1436رجب من  20الصادر بتاريخ  1.15.85بنـــاء على الظهري الشريف رقم  ▪

 منه . 34املتعلـق باجلماعات وال سيما املادة  113.14التنظيمي رقم 

وانتهت  04/10/2018جمللس مجاعة مراكش قد افتتحت بشكل قانوني بتاريخ  2018 اكتوبروحيث ان الدورة العادية لشهر  ▪
 بعد مرور مخسة عشر يوما متتالية . 18/10/2018مدتها القانونية يف 

 وحيث ان اجمللس مل يستنفذ بعد دراسته كل النقط املدرجة يف جدول اعمال الدورة املذكورة. ▪

 يلــي * * يقــرر ما

 : الفصل االول

لشهر   العادية  الدورة  )   2018  اكتوبر ميدد اجل  العمل وذلك  7جمللس مجاعة مراكش ملدة سبعة  ايام  متتالية من  ايام   )

.  2018  اكتوبر   19  اجلمعة ابتداء من يوم   
 : الفصل الثاني

 . 2018  اكتوبر ( من  29) التاسع والعشرون  يبدأ سريان مفعول هذا القرار  ابتداء من تارخيه اىل غاية  
 :الفصل الثالث

جلسات اجمللس اجلماعي املقرر عقدها  يف اطار اجلدولة الزمنية. حيدد موعد  اجللسة او     
 :الفصل الرابع

للعموم جبميع   الوايل عامل عمالة مراكش قصد االخبار ولكل غاية مفيدة كما يعلق ويبلغ  السيد  القرار  اىل   يبلغ هذا 

الوسائل الالزمة. 
 حرر بمراكش في ................................. 

 

 س جماعة مراكشرئيس مجل
 محمد العربي بلقائد                    

 

              

 

        

 

 
المغربيةالمملكة    

     وزارة الداخلية 
 والية جهة مراكش اسفي 

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش   

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس     
 قنين وتتبع اعمال امجلس مصلحة ت

 عدد              

 

 

 

   

 

        

 

 مراكش في 


