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 جمللس مجاعة مراكش  2016  أكتوبرللمحضر العام للدورة العادية لشهر  اخلمسفهرست اجللسات 
 

 2016/ 10/    12  –  05بتارخي  2016فهرست اجللس تني الأوىل والثانية من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  رقم النقطة 

 
 

  05/10/2016حافظة الجلسة األولى  •

 

 

بدون نصاب  
 قانوني 

 

 
 12/10/2016حافظة الجلسة الثانية  • 

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 االحاطة علما  •

 01 – 04 

05 – 07 

08 

 

1 

في   بها  القيام  تم  التي  االعمال  شأن  في  املجلس  لرئيس  االخباري  التقرير  على  الجماعي  املجلس  اطار اطالع 

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

 
 تم إطالع المجلس 

 

09 – 21 

 

2 
  .   2017-2016اطالع املجلس الجماعي ملدينة مراكش  على وضعية الدخول املدرس ي 

 تم إطالع المجلس 

 

22 - 30 

 

 

 

 

3 
لتغيرات  العاملي  املؤتمر  تنظيم  اطار  في  الجماعة  استعدادات  على  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  اطالع 

 . COP22املناخية 

 
 

 تم إطالع المجلس 

 

31 – 81 

 

 

4 
 اطالع املجلس الجماعي ملدينة مراكش  على مشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

 

 تم إطالع المجلس 

 

 

82 - 114 

 
 

 

 2016/ 10)صباحية(/   26  –  20بتارخي  2016فهرست اجللس تني الثالثة والرابعة من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر  
 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  رقم النقطة 
 

 

 

 

 2016/ 10/ 20حافظة الجلسة الثالثة  •

  الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية •

 
 

 

 

01 – 04 

05 
 

 

 

5 
اقف  باستغالل   يتعلق  جماعي  تنظيمي   قرار   في  البث   طريق  عن  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات   مو

 . الوقوف عدادات

 
  في  البث تأجيل تم

جلسة   إلى  النقطتين

26/10 /2016 

 

06 - 25 

  
 

6 
اقف السيارات والدراجات النارية والعادية.  تعديل كناش التحمالت املتعلق بإيجار منتوج استغالل مو

 

7 
افقة على اتفاقية تدبير املطرح العمومي الجديد بين جماعة مراكش والجماعات املجاورة.   الدراسة واملو

 الموافقة 

 

26 - 52 

 

8 
والدور  االرضية  القطع  ملكية  ونزع  املالح  بحي  العامة إلحداث طريق عمومية  الطرق  في تخطيط حدود  البث 

 السكنية والحقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من مصلحة عامة.   

 
 الموافقة 

 

53 - 61  

 

 مفوضية للشرطة بحي الحارة جوار املشرحة الجماعية بباب دكالة.البث في مسطرة تخصيص عقار جماعي إلحداث  10
 

تم التخلي عن  
 مسطرة التخصيص 

 
 

62 - 73 
 

9 
مفوضية  مقر  احداث  اجل  من  مراكش  امن  ووالية  مراكش  جماعة  بين  اتفاقية  على  افقة  واملو الدراسة 

 دكالة.للشرطة بحي الحارة بباب 

 
 الموافقة 

 
 

 البث في كراء ساحة محطة القطار الثانوية لفائدة شركة "سوبراتور" على مستوى شارع الحسن الثاني. 11

 )نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(.                                                                                                

 
 

تم تأجيل البث في  
 النقطتين 

 

 
 

74 - 80   

12 
 البث في اقتناء الوعاء العقاري الكائن بامللحقة االدارية املحاميد من اجل احداث مالعب رياضية.  

 )نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                 
 

13 
  اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي.البث في 

 الموافقة 

 

81 - 88 

 

14 
  تعديل كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط دعم مشاريع الجمعيات من طرف املجلس الجماعي ملراكش. 

 الموافقة 

 

89 – 151 
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 )جلسة صباحية( 10/2016/ 26الرابعة حافظة الجلسة  •

 افتتاحية والجدولة الزمنية كلمة  •

  

153 - 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

للمادة   طبقا  الجماعي  املجلس  اعضاء  طرف  من  مقدمة  كتابية  اسئلة  على  الداخلي   11االجابة  النظام  من 

 ملجلس جماعة مراكش كاالتي:

الصفقة اخلاصة بتدبري االنارة العمومية )حاضرة مقدم من طرف السيد حممد احلر عضو اجمللس اجلماعي حول تعثر  1السؤال رقم 
 االنوار( مع تزويد اجمللس بنسخة من تقرير اخلبري الدولي واطالع اجمللس على تقرير جلنة الصفقات حول اختيار الشركة الفائزة.

 مبدينة مراكش.مقدم من طرف السيد عبد اهلادي تلماضي عضو اجمللس اجلماعي حول تقييم السري واجلوالن  2السؤال رقم 
مقدم من طرف السيد خليفة الشحيمي عضو اجمللس اجلماعي حول تقييم وتقويم االنشطة الثقافية والرياضية املصادق  3السؤال رقم 

 عليها يف اللجن ودورات اجمللس.
 مقدم من طرف السيد احلسني نوار عضو اجمللس اجلماعي حول وضعية االسواق مبدينة مراكش. 4السؤال رقم 

مقدم من طرف السيد عبد الغين دريوش عضو اجمللس اجلماعي حول مال توصيات اللجن ودورات اجمللس الواردة يف الدورات  5سؤال رقم ال
 السابقة.

 مقدم من طرف السيد حممد ايت الزاوي عضو اجمللس اجلماعي حول تقييم االنشطة الصيفية للمسابح مبدينة مراكش. 6السؤال رقم 

 
 
 
 
 
 

 
اإلجابة على  تمت 

 األسئلة الكتابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 – 164 

 

 2016فهرست اجللسة اخلامسة من ادلورة العادية لشهر أأكتوبر  
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 )جلسة زوالية( 2016/ 10/  26الخامسةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 - 04 

05 

 

15 
اقيت فتح واغالق املحالت املفتوحة للعموم.   وضع قرار تنظيمي جماعي يحدد مو

 ) نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                 

تم تأجيل البث في  
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

06 - 09  

 

21 
" الفرص ومقاربة النوع  ؤ املساواة وتكافاالستشارية املسماة "هيئة    هيئةاطالع املجلس الجماعي على تركيبة ال

 من النظام الداخلي ملجلس جماعة مراكش.  58املحدثة طبقا للمادة 

 

تم تأجيل البث في  
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

10 

 
 

22 

 

افقة على برنامج عمل جماعة مراكش   .  2022 – 2017الدراسة واملو

 

تم تأجيل البث في  
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

10 - 13 

 

طريق  5 عن  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  اقف  مو باستغالل  يتعلق  جماعي  تنظيمي  قرار  في  البث 

 عدادات الوقوف. 

 
 الموافقة 

 

 

14 - 27 

 

6 

 

اقف السيارات والدراجات النارية والعادية.تعديل   كناش التحمالت املتعلق بإيجار منتوج استغالل مو

 

  البث في تأجيل تم
دورة   إلى النقطة 

 الحقة 

 

28 - 38  

 

17 
  والتصويت عليها. 2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 الموافقة 

 

39 – 165 

 

  . 2016اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم سنة تحويل   19 
 الموافقة 

 

166- 172 
 
 
 

 

 والتصويت عليها  2017دراسة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية  18
 

 

 الموافقة 
 

173- 303 
 

 
 
 

20 
افقة على تحويل اعتمادات بعض فقرات حساب النفقات من   لبعض   2016املبالغ املرصودة برسم سنة  املو

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  254املقاطعات طبقا ملقتضيات املادة 

 
 الموافقة 

 

304 - 328 

 الكلمة الختامية   

 البرقية 

  
 

329- 332 
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 2016 اكتوبرالدورة العادية لشهر                       مراكشلالمجلس الجماعي    

 جلسة علنية                               

 2016 اكتوبرحمضر الدورة العادية لشهر 

 26/10/2016بتاريخ ة  اخلامسة اجللس

 26بجلسة خامسة عقدها يوم االربعاء     2016مراكش اشغال دورته العادية لشهر اكتوبر  لواصل المجلس الجماعي    

الزوال    2016اكتوبر   بعد  الثانية  الساعة  تحت   على 

حضور السيد فيصل سكين قائد الملحقة رئاسة السيد  يونس بن سليمان النائب االول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش وب

الجماعات  قسم  عن  الركمي   محمد  والسيد  المحلية  االدارية  للسلطة  ممثال  قشيش(  الحضرية  )المنطقة  اغمات   باب  االدارية 

 المحلية بالوالية. 

 :     حضـر من  اطـر جماعة مراكش بصفة استشارية الســادة - 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيس قسم البيئة وتأهيل السكن غير الالئق :   عبد الغني اوشن

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 عن قسم تنمية الموارد المالية   :     محمد بورضوية 

 قسم تنمية الموارد المالية  رئيس  :    عبد الحق مدا

 لممتلكات الجماعية  رئيس قسم ا :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية والتخطيط   :   سمير لعريبية 

 رئيس القسم التقني  :    ي الطيب سنينح

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   عبد االله روحني 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   محمد بنيطو 

 رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل  :   حسن وهبي  

 عن قسم اعمال المجلس  :    سعد النجاي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل مولح 

 

 عضوا 86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا  51 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب الرابع  أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 8

 كاتب اجمللس اجلماعي الفتاويخالد  9
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 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 10

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11

 "          "          " توفيق بلوجور 12

 "          "          " عادل املتصدق 13
 "          "          " عبد اهلادي فاري 14
 "          "          " حممد الزراف 15

 "          "          " عبد االله الغلف 16
 "          "          " سفيان بنخاليت 17
 "          "          " خليل بوحلسن 18
 "          "          " محيد خورزك 19

 "          "          " أمحد عبيلة 20

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 21

 "          "          " حسن بباوي 22

 "          "          " إشراق البويسفي 23
 "          "          " مريم خاي 24

 "          "          " حممد لكبار 25

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 26

 "          "          " احلرحممد  27
 "          "          " حممد االدريسي 28
 "          "          " عفيفة الزجناري 29
 "          "          " حممد بنلعروسي 30

 "          "          " حممد باقة 31

 "          "          " املصطفى الوجداني 32

 "          "          " الصمد العكاريعبد  33

 "          "          " ابراهيم بوحنش 34
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 35

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 36

 "          "          " احلسني نوار 37

"          ""           عبد اجلليل بنسعود 38  

 "          "          " يوسف بن الزاهر 39
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 "          "          " حممد نكيل 40
 "          "          " موالي البشري طوبا 41

 "          "          " عبد الغين دريوش 42

 "          "          " خليفة الشحيمي 43

"          "    "       عبد اهلادي بن عال 44  
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 45

 "          "          " حفيظة جمدار 46

 "          "          " حممد ايت الزاوي 47

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 48
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 49

 "          "          " باحممدحليمة  50

 "          "          " فاطمة ملكهون 51
 

 عضو واحد 01  :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -

 
 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1

 

 

 عضـوا     34 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -

 
 النائبة الثامنة  لرئيس جملس مجاعة مراكش  امال ميصرة 1

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 2

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 3

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 4

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 5

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 6

 "          "          " امحد حمفوظ 7

 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 8
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 9

 "          "          " عبد الرمحان وافا 10
 ""          "           حياة املشفوع 11

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 12
 "          "          " عبد الصمد العمراني 13
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 "          "          " حممد ايت بويدو 14

 "          "          " حممد بن بال 15

 "          "          " زكية املريين 16
"         "          "  عبد العزيز مروان 17  

 "          "          " عبد اجمليد بناني 18

 "          "          " حبيبة الكرشال 19
 "          "          " عبد العزيز البنني 20
 "          "          " رشيد التمادلي 21

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 22
 "          "          " الشهوانيمحيد  23
 "          "          " املصطفى الشهواني 24
 "          "          " جنيب رفوش 25

 "          "          " سعيدة ساللة 26

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 27

 "          "          " حسن اهلواري 28
 "          "          " ثورية بوعباد 29
 "          "          " امساعيل امغاري 30
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 31
 "          "          " حممد بوغربال 32

 "          "          " امحاد اطرحي 33
 "          "          " جويدة العويدي 34
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات األعضاء المحترمين 

 السادة أطر االدارة الجماعية 

 أيها الحضور الكريم

أشغال دورتنا العادية في جلستها الخامسة المخصصة للنقط المدرجة حسب الجدولة الزمنية   نستأنف 

 وهي على الشكل التالي:وكذا النقط المؤجلة المعلقة  

 
 

 البث في قرار تنظيمي جماعي يتعلق باستغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية عن طريق عدادات الوقوف. 5

 

 تعديل كناش التحمالت املتعلق بإيجار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية.  6

 

     .وضع قرار تنظيمي جماعي يحدد مواقيت فتح واغالق املحالت املفتوحة للعموم 15
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 )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي النائب االول ل السيد يونس بن سليمان

 بعد اذنكم واذا سمحتم، سوف نعتمد ترتيبا جديدا للنقط المقرر التداول بشأنها

 :   الزوالية( 26/10/2016 )جلسة بتاريخ   2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  منالنقطة الخامسة عشرة 

اقيت فتح       .وإغالق املحالت املفتوحة للعموموضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بمو
 عامل عمالة مراكش(  -)نقطة مقترحة من السيد والي جهة مراكش آسفي

 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

والتنمية   المدينة  وسياسة  بالتعمير  المكلفة  اللجنة  اجتمعت  فقد  النقطة  هذه  المستدامة  بخصوص 

التوضيحات   لتقديم  الوالية  لعدم حضور ممثل مصالح  نظرا  النقطة  تبث في هذه  لم  لكنها  والجوالن  والسير 

 حولها، وبالتالي فاللجنة اعتبرت هذه النقطة غير جاهزة للتداول وبالتالي سنؤجل البث فيها إلى دورة الحقة. 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  15:  النقطة رقم

 

 
 بالتعمري املكلفة اللجنة اجتماعتقرير 

 وسياسة املدينة والتنمية املستدامة 
 والسري واجلوالن 

 

 
 

 

 15النقطة رقم حول 
 2016اك توبر  لشهر العادية  جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 
 
 
 

وضع قرار تنظيمي مجاعي حيدد مواقيت فتح وإغالق احملالت 
 املفتوحة للعموم

 
 )نقطة مقرتحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(     
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العادية لشهر    الدورة  النقط المدرجة في جدول اعمال  اللجنة  2016اكتوبر  في إطار تحضير  ، عقدت 
  2016اكتوبر    24المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن اجتماعا يوم االثنين  

اللجنة   البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد احمد محفوظ رئيس  بالقصر  بقاعة االجتماعات الصغرى 
 عمالة مراكش وتتعلق بما يلي: لدراسة نقطة مقترحة من طرف الوالي عامل 

 وضع قرار تنظيمي مجاعي حيدد مواقيت فتح واغالق احملالت املفتوحة للعموم -

 

 ادة :حضر من اعضاء اللجنة الســ -

 عبد الفتاح رزكي، ي احفيظ قضاوي العباسي، محمد بنلعروسي، محمد الحر.  
   

 :  ادةـــس السـمن اعضاء المجلشارك    -

عبد السالم سي كوري، حفيظة مجدار، عبد الهادي تلماضي، الحسين نوار، عبد الغني دريوش،   

 احمد عبيلة، المصطفى الوجداني، ابراهيم بوحنش، عبد الصمد العكاري. 
  

   :  ادةاطـــر جماعـة مراكش بصفة استشارية الســارك من كما شـ -

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

 رئيس مصلحة تنظيم اجتماعات اللجن  :  رشيد بوزيتي 
 

بخصوص هذه النقطة، وبعد عرض الموضوع للنقاش، وبعد ان تم الوقوف على ان التراخيص ذات  

المختصة  الطابع االقتصادي ال تحمل مقتضيات خاصة بتوقيت الفتح واالغالق باستثناء ما ترخصه المصالح  

بالوالية، وحيث تبين ان هناك بعض المحالت المفتوحة للعموم تظل مفتوحة لمدد طويلة، واعتبارا ان النقطة  

فقد   المختصة،  الخارجية  المصالح  الوالي عامل عمالة مراكش دون حضور اي ممثل عن  السيد  واردة من 

 وضيح كيفية معالجة الموضوع. اجلت اللجنة البث في الموضوع الى حين حضور ممثلي والية مراكش لت

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 

 احمد محفوظ    

 

 

 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 15:  الرقم ذات  النقطة 
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 2016اكتوبر  26بتاريخ   10/2016/  120مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2016اكتوبر  من جدول أعمال دورة الخامسة عشر  النقطـة      

 

   تنظيمي جماعي يتعلق بمواقيت فتح وإغالق المحالت المفتوحة للعموم.وضع قرار ب
 عامل عمالة مراكش(  -)نقطة مقترحة من السيد والي جهة مراكش آسفي

⬧ 2016

262015

⬧ 113.1492

بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن  ⬧

 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧ 

 يقـرر ما يلـــي 
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 :   الزوالية( 26/10/2016 )جلسة بتاريخ  2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  منالنقطة الواحدة والعشرون 

النوع  إطالع   ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  لهيئة  االستشارية  الهيئة  تركيبة  على  الجماعي  املجلس 

 من النظام الداخلي لجماعة مراكش   58املحدثة طبقا ملقتضيات املادة 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  سليمانيونس بن السيد 

ف  النقطة،  بهذه  يتعلق  لهذه  فيما  الترشيح  ملفات  استقبال  هي  المجلس  مكتب  اتخذها  التي  المقاربة 

تم استقبال ملف جمعية واحدة، لذلك أقترح عليكم تأجيل هذه النقطة إلى  الهيئات والجمعيات لكن ولحد اآلن  

 . لتمكين باقي الجمعيات من وضع ملفات ترشيحهادورة قادمة 

 :   الزوالية(  26/10/2016 )جلسة بتاريخ   2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  منالنقطة الثانية والعشرون  

افقة على برنامج عمل جماعة مراكش   2022 – 2017  الدراسة واملو

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعيالنائب األول لرئيس   يونس بن سليمانالسيد 

من ملف يتضمن المراحل التي قطعها إعداد برنامج عمل الجماعة  فيما يخص هذه النقطة، تم تمكينكم   

 . هذه النقطة إلى دورة الحقة البث في   لذلك أقترح عليكم تأجيل  ،لهذا البرنامج لكن لم يتم وضع األسس النهائية 
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 2022-2017مسار إعداد برنامج عمل اجلماعة 

يحظى برنامج عمل الجماعة بأهمية كبيرة باعتباره خارطة طريق ووثيقة تخطيط ترابية تسطر  
وحتى  تشاركي يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع.االختيارات اإلستراتيجية التنموية المحلية وفق منهج  

ال هذه  إعداد  من  الجماعة  للفترة  تتمكن  المرجعية  ارتكزت    2022-2017وثيقة  من  فقد  مجموعة  على 

 المقتضيات و المبادئ .

 اإلطار القانوني – 1
 1432شعبان    27بتاريخ    1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   دستور المملكة المغربية  ✓

 . 139-136في فصوله  (2011يوليوز  29)

التنظيمي   ✓ رقم    113-14القانون  الشريف  الظهير  بتنفيذه  في    1.15.85الصادر    07الصادر 

 .82-78المتعلق بالجماعات السيما المواد  (1436رمضان  20) 2015يوليوز 

( المتعلق بتحديد مسطرة 2016يونيو    29)  1437رمضان    23الصادر في   301. 2.16مرسوم   ✓

 إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده؛

، يقضي بتعيين فريق عمل  8233رقم    2016أبريل    05بتاريخ    قرار رئيس المجلس الجماعي ✓

الجماع  المخطط  تقييم  بعملية  مكلف  الجماعة  2016-2011ي  داخلي  عمل  لبرنامج  واإلعداد   ،

2017-2022 ، 

 . برنامج عمل الجماعة إعدادلمواكبة المجلس في  اتفاقية شراكة مع جمعية الفضاء الجمعوي ✓

 حتديد منهجية العمل -2

للخلية  ✓ الداخلية  االجتماعات  من  مجموعة  من    عقد  عددها  2016ابريل    14بداية  فاق   ،20  

لتحديد منهجية عمل الخلية، والبرمجة الزمنية لعملها حيث توجت بمجموعة من اجتماعا خصصت  

 اللقاءات الموسعة التي شارك فيها مختلف الفاعلين بتراب الجماعة. 

 االجتماعات التشاورية -3
ورشة انطالق إعداد برنامج عمل الجماعة بحضور كافة مكونات المدينة،    :2016يونيو    04السبت   -

 وهي كالتالي:   2022 -2017حيث تم تحديد المحاور الرئيسة لمشروع برنامج عمل الجماعة للفترة 

 ، ويضم: التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية محور  ✓

 عاش الشغل واالستثمار.التنمية االقتصادية، االقتصاد اإلجتماعي والتضامني، إن •

 التنمية الثقافية والرياضية المحلية وتثمين التراث المادي والالمادي.  •

 اإلدماج اإلجتماعي للمرأة والشباب والطفولة واألشخاص في وضعية إعاقة.  •

 ، ويضم: تنمية النسيج الحضري والمحافظة على البيئة محور  ✓

 المجالية. تدبير الفضاء العمومي والتهيئة  •

 التدبير العمراني، التجديد الحضري وإشكالية السكن غير الالئق.  •

 البيئة الحضرية والتنمية المستدامة. •

 جماعة مراكش              

 الجماعية  المديرية العام للمصالح  

 المنسقية العامة للخلية        
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 ، ويضم: الولوج إلى الخدمات األساسيةمحور  ✓

 الولوج إلى المرافق العمومية والتجهيزات والخدمات األساسية.  •

 ، ويضم: الحكامة والتعاون محور  ✓

 إلدارة الجماعية والتعاون الالمركزي.الحكامة المحلية وتأهيل ا  •

 تنمية الموارد المالية للجماعة وترشيد النفقات وتدبير الممتلكات.  •

والمؤسسات   الالممركزة  المصالح  مع   التشاوري  اللقاء  :2016يونيو    22األربعاء   - للوزارات 

 العمومية،

 وممثلي القطاع الخاص،  االقتصاديين  الفاعلين  مع التشاوري  اللقاء :2016يونيو    29ألربعاء ا -

لها    التشاوري  اللقاء   :2016يوليوز    19الثالثاء   - التابعة  والكليات  القاضي عياض  جامعة  مع 

 والمدارس الوطنية والمعاهد العليا، 

الموضوعاتية   :2016يوليوز    19اجتماع   - للورشات  إعداد  و  تنظيم  تم    حول  حيث  الداخلية 

التأطيرية والبطائق   الورقات  لتنشيط هذه الورشات و تهيئ  العمل و اختيار منسقين  تكوين فرق 

 .برنامج العملمشروع بالمحاور األساسية لالخاصة 

آسفي بقصد التهيئ    -على مستوى والية جهة مراكش   2016غشت    16و    10اجتماع يومي   -

 ماعات المكونة لعمالة مراكش. إلعداد منسجم لمختلف برامج العمل للج

 تهييئ الورقات التأطريية اخلاصة باحملاور الفرعية. -4

الموضوعاتية:  2016أكتوبر    19األربعاء   - الورشات  الفرعية    انطالق  للمحاور  التشخيصية 

الشغل  إنعاش  والتضامني،  االجتماعي  االقتصاد  االقتصادية،  التنمية  حول  أولى  بورشة 

 واالستثمار. 

 املراحل املقبلة يف مسار إعداد برنامج عمل اجلماعة: -5

 تتميم تنظيم الورشات الموضوعاتية التشخيصية المتبقية؛  ✓
اريع برنامج عمل الجماعة بناء على نتائج  بلورة الرؤية االستراتيجية وتسطير مش ✓

ورشات التشخيص الموضوعاتي، بإدماج برامج ومشاريع المخططات القطاعية  
 التي تهم تراب الجماعة؛ 

 إعداد المصفوفات النهائية المضمنة لمشاريع برنامج عمل الجماعة؛  ✓
عرض مشروع برنامج مشروع الجماعة على اللجنة الوظيفية المنبثقة عن  ✓

 س الجماعي لدراسته وتهييئه لعرضه على الجمع العام للمجلس الجماعي؛ المجل
 البث والتصويت عليه من قبل المجلس الجماعي؛  ✓
 البرمجة المالية للمشاريع بميزانية الجماعة؛  ✓
المرافعة بوثيقة برنامج عمل الجماعة من أجل حشد واستقطاب وتعبئة الموارد   ✓

 الالزمة لضمان عملية أجرأة وتنفيذ مضامين هذا البرنامج؛ 
 التقييم السنوي لمدى تنفيذ المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة.  ✓
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 :   الزوالية(  26/10/2016 )جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  الخامسةالنقطة 

عن   والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  اقف  مو باستغالل  يتعلق  جماعي  تنظيمي  قرار  في  البث 

 طريق عدادات للوقوف 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

بتاريخ    المنعقدة  لمدينة مراكش في جلسته  الجماعي  المجلس  لمداوالت  والقاضية    20/10/2016تبعا 

طريق    القراربتدارس   عن  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  مواقف  باستغالل  يتعلق  جماعي  تنظيمي 

الوقوف  لذلك  عدادات  موعد  تحديد  العمومية    فقد  ،بعد  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  بين  مشترك  اجتماع  انعقد 

 . والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة واللجنةوالخدمات 

 . تالوة التقرير الخاص بهذه النقطة أطلب من احد رئيسي اللجنتين 

 والبرمجة المالية والشؤون بالميزانيةرئيس اللجنة المكلفة   السيد الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  5:  النقطة رقم

 

  املشرتك بني جتماعالاتقرير 
باملرافق العمومية واخلدمات  املكلفة اللجنة 

واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية 
 والربجمة

 

 
 

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

 24/10/2015بتاريخ  
 

 

البث يف قرار تنظيمي مجاعي يتعلق باستغالل مواقف السيارات 
 والعادية عن طريق عدادات الوقوف.والدراجات النارية 
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بتاريخ    المنعقدة  لمدينة مراكش في جلسته  الجماعي  المجلس  لمداوالت  والقاضية    20/10/2016تبعا 

النارية  القراربتدارس   السيارات والدراجات  والعادية عن طريق   تنظيمي جماعي يتعلق باستغالل مواقف 

الوقوف لذلك  عدادات  موعد  تحديد  العمومية  ،  بعد  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  بين  مشترك  اجتماع  انعقد 

على الساعة    2016أكتوبر    24  االثنين  يوم   والبرمجة   المالية   والشؤون  بالميزانية   المكلفة  واللجنةوالخدمات  

الزوال بعد  التوالي   الثانية  على  اللجنتين  رئيسا  نوار  الحسين  و  بوحنش  ابراهيم  السيدين  وذلك   برئاسة 

 لتدارس موضوع النقطة المشار اليه اعاله:

 

 : حضر من اعضاء اللجنتين السيدة -

 حفيظة مجدار.  
 كما حضر من أعضاء المكتب المسير السيدة:  -

 أمال ميصرة.  
   

 :  ادةــس الجماعي  السـمن اعضاء المجلشارك    -

 رزكي عبد الفتاح، حسن الهواري  
  

   :  ادةاطـــر جماعـة مراكش بصفة استشارية الســارك من كما شـ -

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

 

بخصوص هذه النقطة، واستكماال لما قرره المجلس الجماعي بمقتضى مداوالته في جلسته المنعقدة  

، وبعد ان تم االخذ بالمقترحات الواردة في تقرير اللجنة في االجتماع المشترك المنعقد  20/10/2016بتاريخ  

المركبات  10/2016/ 14بتاريخ   مواقف  باستغالل  يتعلق  تنظيمي  قرار  في  جماعة    وتضمينها  بتراب  باألداء 

فقد تبنت اللجنة هذه الوثيقة المرجعية التنظيمية ووافقت    ي مرفقة بالتقرير، همراكش في صيغة جديدة كما  

بتاريخ   المنعقدة  جلسته  في  الجماعي  المجلس  انظار  على  انتظار عرضها  في  للتداول    2016/ 10/ 26عليها 

   .  بشأنها

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 والبرمجة  المالية  والشؤون بالميزانية   المكلفة اللجنة      اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيس 

 الحسين نوار                 ابراهيم بوحنش               

 

 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 

 
 5:  الرقم ذات  النقطة 
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ميي   قرار   تنظ

 عدد.............. بتارخي .............. 

داء برتاب جامعة مراكش ابس تغالل مواقف    املركبات ابلأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               

 

 

 اململكة املغربية    
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة            

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش             

   العامة للمصاحلاملديرية             
 قســم املمتلكـات اجلماعيـة          
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 إن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش  : 

الظهري الرشيـف رمق    - ميي رمق  2015يوليوز    7)    1423من رمضان    20الصـادر يف      1-15-85بنـاء عىل  املتعلق    113-14( بتنفيذ القانون التنظ

 ابمجلاعات . 

احمللية ومجموعاهتا الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق    45.08بناء عىل القانون رمق    -   22الصادر يف    1.09.02املتعلق ابلتنظمي املايل للجامعات 

 (. 2009فرباير    18)   1430من صفر  

 ي . ( املتعلق مبنح بعض الرخص يف اشغال املكل العمويم البل 1949نونرب  14)   1369حمرم    22بناء عىل الظهري الرشيف الصادر يف    -

ميه وتغيريه. 1918نونرب 30)   1337صفر    24بناء عىل الظهري الرشيف الصادر يف    - مت مالك العمومية مؤقتا كام وقع ت  ( يتعلق ابشغال الأ

مالك العامة .   1918نونرب    30بتطبيق ظهري    2000مايو    04بتارخي    2.991123بناء عىل املرسوم رمق    -  املتعلق ابالحتالل املؤقت للأ

ىل اس تتباب  1980اكيو 26)  1400من رجب  11بتارخي  2.78.157املرسوم رمق بناء عىل  - ( بتحديد الرشوط اليت تنفذ هبا تلقائيا التدابري الرامية ا 

من وضامن سالمة املرور والصحة واحملافظة عىل الصحة العمومية.   الأ

 نظام للمحاس بة العمومية للجامعات احمللية ومجموعاهتا . ( بسن  2010يناير  3)   1431من حمرم    17صادر يف    2.09.441بناء عىل املرسوم رمق   -
نظمة املعمول هبا يف هذا اجملال .  -  بناء عل ابيق النصوص والأ
متع خالل دورته العادية لشهر .........................  -  وتبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش اجمل

-  

 :   يقرر ماييل

ول :  موضوع القرار    الفصل الأ

جامعة   برتاب  للوقوف  العمومية  والباحات  زقة  الأ  ، ابلشوارع  داء  الأ طريق  عن  املركبات  اراكن  وتنظمي  حتديد  ىل  ا  القرار  هذا  هيدف 

مثان . مراكش   عالن طلبات عروض الأ  ، وفق القامئة اليت سرتفق اب 

العموم  واملؤسسات  اال دارات  بعض  لفائدة  اخملصصة  املراكن  الاس تغالل  مناطق  من  واملنظامت  وتس تثىن  ادلبلوماس ية  والبعثات  اخلاصة  أأو  ية 

 ادلولية والهيئات ذات املصلحة العامة . 

 مفهوم بعض املصطلحات املس تعمةل يف هذا القرار : 

للوقوف   معومية  مغلقة    :     la placeابحة   ، املرتفقني  مجيع  وجه  يف  ومفتوحة   ، للمركبات  مكركن  تس تعمل  العام  للمكل  اتبعة  ساحة  لك  يه 

 تس تغل مكرأ ب أأومفتوحة تس تغل عن طريق العدادات . 

قل تسري عىل الطريق العمومية بواسطة قوهتا الآلية اذلاتية أأو بواسطة قوة :    Véhiculeمركبة    خارجية .   لك وس يةل نقل لها جعلتان عىل الأ

راكن   :  Stationnementاال راكن   ماكن العمومية اخملصصة الأ  هو ركن مركبة ملدة زمنية ابلأ

 املاكن اخملصص الراكن مركبة واحدة.   :    une placeاملركن  

 يه البناايت املعدة لركن املركبات ، املفتوحة يف وجه مجيع مس تعميل الطرق العمومية  املرأ ب املش يدة : 

داء. يه ال   القوامئ :  زقة والباحات العمومية لال راكن اخلاضعة لنظام اال راكن ابلأ  حئة الشوارع والأ

 مس تعمل املرفق العمويم لال راكن املؤدى عنه .   :   Usageاملرتفق  

 .املراقبني امجلاعيني احمللفني    أأعوان الرشطة اال دارية : 
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راكن واملرأ ب    الفصل الثاين :   املؤدى عهنا :   تعريف مراكن الأ

العمومية لال راكن ولك املرائب املهيأأة ذلكل ، ماعدا مات  قرار جامعي أأو    تعترب مراكن للمركبات لك جنبات الطرق ولك الباحات  منعه مبوجب 

ماكن بواسطة لوحات أأو عالمات تشويرية .  ىل هذه الأ  قانون السري ، ويشار ا 

 الاس تعامالت املمنوعة      : الفصل الثالث  

صالهحا ، صيانهتا ، عرضها للبيع أأو أأي نشاط أ خر يف املرفق العمويم لال راكن املنظم .   مينع عىل املرتفقني غسل املركبات ، ا 

زقة والباحات العمومية : حتدث مب   وجب هذا القرار امجلاعي مراكن للمركبات  مؤدى عهنا ابلشوارع والأ

جيا  مثان املتعلقة اب  ر منتوج  يمت حتييني املراكن اخملصصة للوقوف املؤدى عنه لك س نة مالية مبوجب القوامئ املرفقة ابال عالن عن طلبات عروض الأ

 مواقف املركبات . 

ىل  ماكن املؤدى عهنا مبا ييل : يشار ا   الأ

زقة وعند تقاطعها تفيد بداية املنطقة املنظمة بواسطة عدادات الوقوف وتكون ابملواصفات التا1 خبارية تبني بداية الشوارع والأ  لية : / لوحات ا 

طوهل   معود  عىل  اللوحة    3.50تثبت  جحم  مترت/   80.00مرت،ويكون  مترت،   80.00سن اخلصوصبات سن ذكل  يف  عىل    ويراعى  منطقة  للك  التقنية 

 حدة. 

 يكتب علهيا ماييل :  وتكون واحضة الرؤية، 

P    : حرف التيين يفيد تواجد موقف منظم : 

 عبارة منطقة منظمة اال راكن حمدودة ومراقبة  

 عبارة خدوا تذكرتمك من الآل 

 عبارة تذكرة اال راكن رضورية  -
 هنايته –التوقيت الش توي : بدايته   -
 اترخي بدايته وهنايته التوقيت الصيفي من   -

 أأسفل اللوحة رمق الشطر لالس تعانة به يف تنظمي الاخنراط  -

 /بصباغة املراكن بلون أأزرق معوما. 2

زرق هو اللون الرمسي للمناطق املؤدى عهنا .   للمس تغل  ميكن  صياغة بعض املراكن بلون خمالف حسب االتفاق مع اجمللس امجلاعي ويبقى اللون الأ

خرض هو الل  ون الرمسي ملراكن احلجز اخلاص واللون الاصفر هو اللون الرمسي للمراكن املنظمة ابلوقوف ابلعدادات . اللون الأ

 ختصيص أأماكن ذلوي اال عاقات احلركية   :  الفصل الرابع       

شخاص ذوي اال عاقات احلركية     و ابلنس بة لبايق املراكن . ختصص وجواب ابملنطقة املؤدى عهنا مراكن خاصة لفائدة الأ

 منع مؤقت لركن املركبات    :  الفصل اخلامس    

 ميكن بقرار جامعي ، منع بصفة مؤقته اراكن املركبات ابملراكن املرخصة خاصة يف احلاالت التالية : 

   دواعي املنفعة العامة   -
جناز أأشغال معومية  -  ا 
قامة تظاهرات ثقافية ورايضية  -  ا 
 بعض املناس بات .  -

وال حيق يف هده احلال مطالبة امجلاعة بأأي  قبل الرشوع يف املنع املؤقت ،    أأو املس تغل تسمل نسخة من القرار املذكور ال دارة الرشكة املس تغةل  

 تعويض . 
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 مؤقتة مواقف        : الفصل السادس    

حداث بصفة مؤقتة مرائب لركن املركبات مؤدى عهنا يف احلاالت التالية :   ميكن ا 

 طيةل أأايم املهرجاانت  -
 طيةل أأايم التظاهرات الرايضية والثقافية والفنية  -
 طيةل أأايم املعارض  -
 خالل املناس بات املومسية  -
 أأسواق مؤقتة .  -

داء      : الفصل السابع      حتديد أأايم الأ

داء طيةل أأايم الس نة ،   - زقة املنظمة عن طريق العداد خاضع للأ حد يكون اال راكن  ابملنطقة املؤدى عهنا ابلشوارع والأ واليوم الاول    ماعدا أأايم الأ
 الوطنية ، وذكل خالل الساعات والتوقيت احملدد ابلفصل بعده .   من الأعياد ادلينية والاعياد 

داء طيةل أأايم الس نة وعىل مدى  أأما ابلنس بة لالر    24ساعة /   24اكن ابملرائب املش يدة والباحات العمومية لالراكن املغلقة ، فتكون خاضعة للأ

 . 

داء      : الفصل الثامن      حتديد توقيت الأ

داء ابلعدادات اكل يت :    حيدد توقيت الأ

 ية وفقا ملا هو وارد يف الفصل التاسع أأعاله . طيةل اايم الاس بوع ماعدا يوم الاحد واليوم الاول من الاعياد ادلين  -
ىل احلادية عرش ليال  -  التوقيت الصيفي : من الثامنة صباحا ا 
ىل التاسعة ليال .  -  التوقيت الش توي : من الثامنة صباحا ا 

 تعريفات اال راكن ، العدادات الآلية وتذكرة اال راكن    :  الفصل التاسع    

زقة وفقا للتعريفة التالية : يؤدى عن اراكن املركبات ابملراكن املؤدى عهنا    ابلعدادات  ابلشوارع والأ

ضافيةيف املنطقة املنظمة عن طريق العدادات الآلية ،    درهامن للساعة الاوىل(  2) - ضافة درمه واحد للك ساعة  ا   .   مع ا 

 لعدادات الآلية : ا

 الرشكة أأو الشخص املس تغل بتوفري عدادات الاداء ابلشوارع والازقة مبواصفات تقنية متكن من حتديد ساعة الرشوع واملغادرة .   تقوم  

ماكنية تشغيلها ابلطاقة الشمس ية والبطارايت الكهرابئية  -  ا 
قل  -  تتوفر عىل مدخل تسديد واحد عىل الأ
ماكنية اس تعامل النقود من ف  - قل  ا   ئة درمه ، درهامن ومخسة درامه عىل الأ
ذا توفرت دلى الرشكة  - داء للفع املس بق ، ا  ماكنية اس تعامل بطاقة الأ  أأو املس تغل .  ا 
سعار والتوقيت  -  مرونة اكمةل لربجمة الأ
 عدم احتساب وقت اال راكن اجملاين  -
املس تغل اكمل الصالحية يف تطوير العدادات املنصبة واملرخص هبا  حتديد مدة الاراكن  برفض الآل للنقود الزائدة ويبقى للرشكة أأو الشخص   -

 متاش يا مع التطور التكنولويج يف هذا اجملال ، وذكل عىل نفقهتا . 
شارة يد هبا معةل .  خبارية حتدد ماكن تواجده ، تثبت جبواره مبارشة حتمل ا  ىل لك عداد بلوحة ا   يشار ا 

ع الاس تغالل بواسطته اثناء اشغال جلنة فتح اظرفة العروض املفتوحة مع ملف تقين مرتبط هبذه  يتعني عىل املس تغل عرض منودج للعداد املزم 

 اعية . العدادات واليسمح للتعهد املقبول الرشوع يف الاس تغالل الا بعد اجراء جتربة ميدانية للعدادات املقبول من طرف املصاحل التقنية امجل 

د احلصول عىل موافقة رصحية وكتابية من طرف جامعة مراكش وبعد اجراء اختبار جديد للعدادات  اليسمح بتغيري العدادات املدكورة الا بع 

 املغرية . 

 عرض نظام الاخنراط او الاشرتأاكت الواردة يف الفقرتني بعده عىل انظار اجمللس امجلاعي للبث فهيا.   ميكت 
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 الاخنراط أأو الاشرتأاكت : 

  ابعتبار الوضع التحفزيي لنظام الاشرتأاكت ابلنس بة ملس تعميل املرفق ، خيول للمجلس اال داري للرشكة أأو للمس تغل حتديد تسعرية الاخنراط 

 شرتأاكت للفئات التالية : أأو أأصناف الا 

 الساكن ومه القاطنون يف املناطق املغطاة بواسطة عدادات الوقوف  .  -
 موظفوا اال دارات العمومية وجامعة مراكش : ومه املوظفون اذلين حتيط املناطق املؤدى عهنا مبقر توظيفهم  -
 هم مس تخدموا املؤسسات اخلاصة : ومه اذلين حتيط املناطق املؤدى عهنا مبقر معل  -
 املهنيون : ومه املامرسون ملهنة ما وحتيط املناطق املؤدى عهنا مبقر ممارس هتم للمهنة   -
 الراغبون معوما : ويقصد هبم لك خشص يراتد املناطق املؤدى عهنا  -
ذا رغبت احلق يف الاس تفادة من اشرتأاكت مقابل أأمثنة مناس بة عىل أأال يتجاوز عددمه النس بة احملددة   -  . ميكن لهذه الفئات ا 

 أأصناف البطاقات : 

 بطاقات اشرتاك خاصة يف حدود منطقة معينة  -
 بطاقات اشرتاك عامة متكن املس تفيدين من اال راكن بلك مناطق العدادات  -
 بطاقات اشرتأاكت خاصة ابملرابد السطحية املغلقة  -
 بطاقات خاصة ابملرابد املغطاة  -

زقة وجواب ماييل :   ويتعني أأن حتمل بطاقات الاشرتاك اخلاصة ابلشوارع والأ

 عىل وجه البطاقة يكتب ماييل :   -ا 

 رمقا تسلسليا  -
 رمق تسجيل املركبة ؛  -
 نوعية الال شرتاك ؛  -
راكن املسموح هبا ؛  -  حدود منطقة الأ
 مدة الصالحية ؛  -
 عبارة انظر اال جراءات خلفه  -
  : ظهر البطاقة يكتب علهيا ماييل   -ب  -
استبدالها والس تعاملها ملركبة أأخرى غري    نمتنح هذه البطاقة الس تعامل خاص ووحيد للس يارة املنخرطة ويف حدود املنطقة املمنوحة ، ال ميك  -

 اخلاصة هبا أأو اس تعاملها ابلنس بة للمركبات اخملالفة لرشوط الاشرتاك. 
خبار ا  - تالف البطاقة ، عىل املنخرط ا   لرشكة عىل الرمق الهاتفي اذلي جيب أأن حيدد لزوما ابللوحات اال خبارية . يف حال رسقة أأو ضياع أأو ا 
  النسخة البديةل من البطاقة من أأجل احلصول عىل نسخة البطاقة الضائعة أأو املرسوقة أأو املتلفة ، جيب عىل املرتفق املنخرط حترير ترصي  -

ميه ال دارة الرشكة   ذا اكنت البطاقة موضوع الترصي  ابلرشف خبصوص املوضوع وتوقيعه وتسل مية الاخنراط ا  مية البطاقة دون ق املس تغةل ، وأأداء ق
ميها للمنخرط يف حينه .   الزالت سارية املفعول ، وتسل

ية مركبة رشيطة عدم ا    ل أأما بطاقات الاخنراط اخلاصة ابملرائب سواء املغلقة أأو املغطاة ، فهيي خشصية ال حتم - دخال  أأي متيزي وميكن اس تعاملها لأ

 املنخرط ملركبتني يف املرائب يف نفس الوقت. 
 :   تتضمن تذكرة اال راكن وجواب ما ييل   تذكرة اال راكن : 

 عبارة : ضع هذه التذكرة وراء الواقية الزجاجية واجعلها مقروءة من اخلارج ؛  -
 ساعة هناية اال راكن املسموح به ؛  -

 اترخي اليوم؛  -
 أأخذت منه التذكرة؛ امس الشارع املثبت به العداد اذلي   -

 املبلغ املؤدى؛  -
 رمق العداد اذلي أأخذت منه التذكرة؛  -
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 : اال عفاءات  الفصل العارش    

راكن املركبات التالية:   تعفى من واجبات الأ

 مركبات امجلاعة احلرضية مجلاعة مراكش واحلامةل لشارة اال عفاء  

 واملركبات احلامةل للشارات التالية : 

من الوطين؛ ش: ويه    املركبات التابعة لال دارة العامة للأ

 و.م:  ويه املركبات التابعة للوقاية املدينة؛ 

متدة ابملغرب واخلاصة برؤساء البعث ادلبلوماس ية؛   ر.ب.د: ويه املركبات التابعة للسفارات املع

 م.د: ويه املركبات التابعة للمنظامت ادلولية؛ 

   ل املغرب : الس يارات التابعة للو   –م  

داء موات فتعفى من الأ  . دقيقة    60ملدة ال تتعدى    أأما س يارات اال سعاف وس يارات نقل الأ

 : الزتامات السائق  الفصل احلادي عرش    

 جيب عىل لك سائق احرتام مبدأأين : 

 الامامية . وضع تذكرة بداية الوقوف داخل املركبة بشلك تكون فيه مقروءة من اخلارج عرب الواهجة الزجاجية   -

 الاداء عىل مدة الاراكن حسب مدة الوقوف والتسعرية احملددة .  -
 

عوان الرشطة اال دارية  الفصل الثاين عرش      : املهام اخملول لأ

 حسب ماهو وارد يف هذا القرار   السهر عىل احرتام قواعد تنظمي اال راكن ابملنطقة املؤدى عهنا  -

   مقتضيات هدا القرار تنفيذ  : الفصل الثالث عرش    

جراءات القانونية الالزمة يف هذا الصدد .   يس ند اىل الس يد رئيس جامعة مراكش تنفيذ مقتضيات هذا القرار بعد املصادقة عليه طبقا لال 

 

 رئيس جامعة مراكش                 
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 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

 ونفتتح باب النقاش حول هذه النقطة. نشكر السيد رئيس اللجنة  

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

اليوم بعدم وجود أي    بداية نسجل  النقطة تم تأجيلها في الجلسة السابقة ونتفاجأ  بكل أسف أن هذه 

التقرير قام بتالوته   أتفاجأ شخصيا من أن  اللجنة، كما  فيه تبخيس لعمل  مستجد حول هذا الموضوع، وهذا 

التنظيم  بالقرار  يتعلق  وفيما  المرافق،  لجنة  اختصاص  من  النقطة  أن  رغم  المالية  لجنة  موضوع رئيس  ي 

المتعلق بتوقيت العمل يجب تحديد التوقيت الصيفي وأال يبقى مفتوحا لكي ال تقع    ني النقاش ففي الفصل الثا

التاسع   الفصل  وفي  والمستغل،  المواطنين  بين  فيه  خالفات  اقترحنا  قد  كنا  واالشتراكات  باالنخراط  الخاص 

اللجنة اإلداري    داخل  للمجلس  "يخول  التالية  العبارة  االشتراكات  تغيير  تسعيرة  تحديد  والمستغلين  للشركة 

  ... التالية:  المناطق المغطاة بواسطة عدادات الوقوف" هذا كذلك سيفتح    –للفئات  السكان المنخرطون في 

باب الخالف مع المواطنين ألن ذلك سيفتح المجال للمستغل البتزاز المواطنين الساكنين بعمارة معينة بحي  

المراكن بجوار  اجتماع  متواجد  طالبنا خالل  وقد  العبارة  بهذه  االحتفاظ  تم  لم  أتساءل  لذلك  ؟  اللجنة بحذفها، 

، كما أن أصناف  فمسألة االنخراط واالشتراكات ممكن أن تأتينا في إطار دفتر تحمالت وهي مسألة اختيارية

  عنينا كمجلس بل هي مسألة تنظيمية خاصة بالمستغل وآليات المراقبة ال ت البطاقات وما يجب أن يضمن فيها  

 التنظيمي. لذلك طالبنا خالل اللجنة بحذف هذا الجزء من القرار 

 عضو المجلس الجماعي أحمد عبيلةالسيد 

ساعة    نصف  عن  تقل  لفترة  الوقوف  مسألة  إلى  الكريم  المجلس  أنبه  أن  أريد  تدخلي  خالل  من  أنا 

 لبعض العربات، ففي هذه الحالة أقترح إما إعفاء هذه الفئة من األداء أو فرض أداء تكلفة أقل وشكرا. 

 المجلس الجماعيعضو  محمد باقة السيد 

ما هي اآللية الزجرية التي سيتم فرضها على المخالفين؟ هل سنعود لمسألة الصابو أم ماذا؟ وما هو   

؟ أما التعديالت التي اقترحتها اللجنة في اجتماعها  الفرق بين شركة أفيلمار وهذه الشركة التي ستدبر القطاع

 فهي منطقية وشكرا. 

 المجلس الجماعيعضو  خليفة الشحيمي السيد 

السيد الرئيس هناك مجموعة من مراكن السيارات في مقاطعة المدينة كانت تابعة للمجلس يستغلها   

 الخواص مثال من منطقة الرميلة إلى حي سيدي ميمون هل مثل هذه المراكن ستبقى على حالها؟ وشكرا. 

 النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي خديجة فضيالسيدة 

تبين    بخريطة  المختص  القسم  يزودنا  أن  أتمنى  للمراكن موضوع  كنت  المقترحة  والشوارع  األماكن 

هذه   معايير  وكذا  جنباتها  في  مراكن  إلقامة  تصلح  أن  يمكن  التي  الشوارع  نعرف  ال  كأعضاء  ألننا  النقطة 

يلمار سيستفيد منها المجلس في هذا المشروع؟ ويجب مراعاة  المراكن، كذلك أتساءل هل عدادات شركة أف

 . حاالت التوقف المتكرر والمستعجالت عند تدبير هذا القطاع وشكرا
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 عضو المجلس الجماعي  م البشير طوباالسيد 

سأذهب مباشرة إلى الفصل الرابع من القرار حيث نجد نوع من الركاكة في التعبير  أنا سيدي الرئيس   

االعاقات  لذلك   ذوي  األشخاص  لفائدة  خاصة  مراكن  وجوبا  "تخصص  الشكل  هذا  على  يكتب  أن  أقترح 

 الحركية" وشكرا. 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

لجنتي المالية والمرافق وال نرى  بالنسبة لمسألة تالوة تقرير اللجنة، فهو تقرير اجتماع مشترك بين   

   تالوته من طرف رئيس لجنة المالية. مانعا من أن تتم 

وبالتالي   مناسبة  يراها  التي  التعديالت  في إضافة  نفسه  فالمجلس سيد  القرار  تعديل  فيما يخص  أما 

التوقيت   تحديد  الثامن  ففيما يخص  الفصل  في  المضمن  لذلك الصيفي  باألشهر  مع مسألة تحديده  فأنا متفق 

 . نقترح أن يحدد هذا التوقيت من فاتح يونيو إلى غاية نهاية شهر شتنبر ومن لديه اقتراح آخر فليتفضل 

 عضو المجلس الجماعي محمد باقة السيد 

للتوقيت   بالنسبة  العام   أقترح  التوقيت  في  لساعة  االعتيادية  الزيادة  مع  تزامنا  يحدد  أن  الصيفي 

 للمملكة والتي تبتدأ من أواخر شهر أبريل. 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

إذا لم يكن هناك مانع فسنحتفظ باقتراح تحديد التوقيت الصيفي ابتداء من فاتح شهر يونيو إلى غاية   

 نرتبط بالتغير االعتيادي للتوقيت. نهاية شهر شتنبر كي ال  

وفيما يتعلق بالمالحظات األخرى حول الفصل التاسع والمتمثلة في حذف البطاقات وفئة من السكان  

الهدف أن  تعرفون  شروط    فأنتم  تحديد  هو  التنظيمي  القرار  هذه    الخدمةاستغالل  من  الجماعة  طرف  من 

عمومي   الخدمة مرفق  األصل  في  هي  نقم    التي  لم  فإن  وبالتالي  المستفيدين،  أو  للمستغلين  بالنسبة  سواء 

ولهذه  ين  هذه البطاقات وتركنا األمر مفتوحا فيمكن أن نشهد تعسفا من طرف المواطنكجماعة بتحديد نوعية  

 الغاية تم هذا التحديد. 

وفيما يخص اقتراح السيد عبيلة المتعلق بالتوقف السريع، فهناك فئات عديدة معنية به كالمستعجالت  

وموزعي المأكوالت واألدوية لذلك ال نريد فتح هذا الباب كي ال نخلق إشكاال في تدبير هذا المرفق نحن في  

التي   المواقف  نناقش  اآلن  ونحن  عنه،  بالطريقة  غنى  فتدبر  األخرى  المراكن  أما  للوقوف  بعدادات  ستدبر 

فاق بين شركة  العادية، والقرار التنظيمي موضوع النقطة أساسه محاولة استغالل عدادات للوقوف في إطار ات

   أفيلمار والمستغلين. 

فكما   باقة  األستاذ  بتساؤل  يتعلق  فيما  وبالتالي  أما  نهائية،  بصفة  الصابو  حذف  تم  فمسألة  الحظتم 

   . الجزر تبقى من اختصاص المستغل دون استخدام الصابو

إدارية   بعقوبات  عليه  يعاقب  تعسف  وكل  محددة  فالتسعيرة  الشحيمي  األستاذ  الستفسار  وبالنسبة 

والسيد النائب المكلف بالقطاع يقوم بمجهودات جبارة الحترام أداء التسعيرة منها نصب لوحات تحدد األثمنة  

مراقبين إلى غير ذلك وقد أعطت هذه اإلجراءات أكلها ولكن دائما ما يشهد هذا الموضوع  وأرقام هواتف ال

 تجاوزات،  
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إيجاد    وفيما يخص سؤال األستاذة فضي حول عدادات شركة أفيلمار فقد حاولنا من خالل هذا القرار

االتصال مع هذه  حل بين األشخاص الطبيعيين الذين سيستغلون هذه المراكن وشركة أفيلمار من خالل ربط  

 األخيرة الستغالل عداداتها مقابل أجر شهري أو اكتراء. 

وفيما يتعلق بالتعديل المقترح من السيد طوبا فهو في محله كما يمكن تغيير مصطلح "ذوي االعاقات 

 بعبارة "ذوي االحتياجات الخاصة" في الفصل الرابع.  الحركية" 

   نالقرار، ففي الفصل األول ولمزيد من التوضيح أما أنه لدي بعض المالحظات الشكلية حول هذا  ك

بالمراكن التي ستدبر بعدادات للوقوف دون غيرها وبالتالي أقترح أن يعدل هذا الفصل    يتعلق  القرار التنظيمي

يهدف هذا القرار إلى تحديد وتنظيم إركان المركبات عن طريق األداء بالشوارع واألزقة  على الشكل التالي: " 

م األداء عن طريق  التي تستلزبتراب جماعة مراكش وتحدد قائمة أماكن الوقوف  والباحات العمومية للوقوف  

 العداد"

الثالث   بالفصل  تتعلق  أخرى  هناك مالحظة  للمستغل صباغة  كذلك  "يمكن  يلي:  ما  ينص على  الذي 

بعض المراكن بلون مخالف حسب االتفاق مع المجلس الجماعي" هنا ال يجب أن يكون االتفاق مع المجلس  

أن أقترح  لذا  األمر،  هذا  حول  والتصويت  للتداول  سنحتاج  المجلس    ألننا  رئيس  السيد  مع  االتفاق  يكون 

الجماعي وبالتالي تغيير عبارة "حسب االتفاق مع المجلس الجماعي" ب "حسب االتفاق مع رئيس المجلس  

الذي جاء فيه: "يمكن بقرار جماعي منع بصفة مؤقتة..."    الجماعي أو من ينوب عنه" وفي الفصل الخامس

يل  بما  الجماعي" أقترح تغيير عبارة "بقرار جماعي"  المجلس  لرئيس  المتعلق    ي: "بقرار  للفصل  وبالنسبة 

اإلداري   للمجلس  "يخول  عوض   "... للشركة  "يخول  ب  الفصل  ابتداء  أقترح  واالشتراكات  باالنخراط 

 للشركة...". 

 عضو المجلس الجماعي محمد لكبار السيد 

وهي أن الفصول المتعلقة بالتسعيرة تحدثت عن السيارات    لدي مالحظة من الضروري أن أدلي بها

عن  يتحدث  المعروضة  النقطة  موضوع  التنظيمي  القرار  أن  حين  في  والعادية  النارية  الدراجات  دون  فقط 

 مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية لذلك أقترح تغيير عنوان القرار التنظيمي. 

 عضو المجلس الجماعي م. احفيظ قضاوي العباسيالسيد 

سيطرح   األخيرة  الحالة  هذه  في  ألنه  لعدة شركات  أم  واحدة  لشركة  كراؤها  سيتم  المراكن  هذه  هل 

مشكل أخد تذكرة وقوف لمدة ساعتين في مكان تستغله شركة أولى وعدم إمكانية استعمال نفس التذكرة في  

 مكان آخر تستغله شركة ثانية. 

 المجلس الجماعي عضو   المصطفى الوجدانيالسيد 

وأعرف    الشركة  هذه  مكتب  أعضاء  من  أنا  مصيرها؟  هو  ما  أفيلمار،  شركة  حول  سيكون  تساؤلي 

المشاكل التي تعانيها فإما أن تكون لدينا الجرأة الكافية لحل هذه الشركة أو أن نبحث لها عن بدائل لتعود إلى  

من النظام الداخلي للمجلس كان    8وفق المادة  ميدان تدبير المواقف بالمدينة هذا من جهة، ومن جهة ثانية و

من الواجب إرسال القرار التنظيمي موضوع النقطة للسادة األعضاء لالطالع عليه قبل مناقشته في الجلسة  

العامة، لذلك أقترح تأجيل البث في هذه النقطة إلى غاية اطالع السادة األعضاء على القرار التنظيمي عندها 

 وشكرا.  يمكننا التصويت عليه 
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 عضو المجلس الجماعي  الحسين نوار السيد 

الرئيس،    سيدي  القرار  أستسمح  من  العاشر  بالفصل  مطبعي  خطأ  وجود  إلى  انتباهكم  أثير  لإلشارة 

..." هنا    و مركبات جماعة مراكش    -التنظيمي الذي جاء فيه "تعفى من واجبات اإلركان المركبات التالية:  

 يجب تغيير الواو ب "أو". 

 عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

بالرجوع للفصل األول فهو يعرف المركبة التي يسري عليها هذا القرار التنظيمي بأنها "كل وسيلة   

قوة   بواسطة  أو  الذاتية  اآللية  قوتها  بواسطة  العمومية  الطريق  على  تسير  األقل  على  عجلتان  لها  نقل 

باقترا أتشبث  والعادية ويجعلني  النارية  الدراجات  أمام  الباب  يفتح  التاسع  حي  خارجية" وهذا  الفصل  بتعديل 

التحمالت   كناش  يتضمنها  أن  يجب  مماثلة  وتفاصيل  وأنواعها  التذكرة  شكل  أن  حيث  المراقبة  طرق  حول 

وليس القرار التنظيمي، كذلك أقترح مسألة تم إثارتها خالل اجتماع اللجنة المختصة انسجاما مع هذا القرار  

 تكون موضوعا للصفقات التي ستبرم في هذا االطار  وهي تقسيم المدينة لمنطقتين أو ثالث مناطق فقط 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

إذن  لكم  والعادية    شكرا  النارية  بالدراجات  تتعلق  هناك مالحظة وجيهة  التدخالت  استنفاذ جميع  بعد 

السنة   وفي  فقط  للسيارات  بالعدادات  مواقف  تنظيم  إلى  يسير  حاليا  المجلس  فتوجه  القرار  بهذا  وعالقتها 

 لقرار التنظيمي. النارية فسيتم تضمينها بالطريقة المناسبة في االمقبلة إذا ارتأى المجلس إضافة الدراجات 

الوجداني   األستاذ  لتدخل  بعامل    وبالنسبة  مرتبطون  ألننا  ذلك  الصعب  فمن  النقطة  هذه  تأجيل  حول 

الوقت وتأجيلها سيلحق خسائر جسيمة بمالية الجماعة، وسنتدارك مسألة عدم توفير الوثائق في الجلسات  

 القادمة. 

التصويت لعملية  نمر  اآلن  الخامسة    و  إذن  النقطتين  بخصوص  أنه  إلى  انتباهكم  أثير  أن  أريد 

من القانون التنظيمي المتعلق    43والسادسة و بعد تشاور مع السيد ممثل الوالية فانهما يدخالن ضمن المادة  

 . بالجماعات فيما يخص التصويت
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 :   الزوالية(  26/10/2016 )جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر النقطة السادسة 

 . تعديل كناش التحمالت املتعلق باستغالل منتوج وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

او   تبعا    التمديد  الى جلسة  تأجيلها  التمس  الخامسة،  النقطة  فيما يخص  المجلس  لمقرر  و  لمداوالت 

 الى دورة الحقة. 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  7 - 6: النقطتان ذات الرقمين

 

 االجتماع املشرتك بني تقرير 
باملرافق العمومية واخلدمات  املكلفة اللجنة 

واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية 
 والربجمة

 

 
 

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

 
 

استغالل مواقف السيارات تعديل كناش التحمالت املتعلق بإجيار منتوج  -6
 والدراجات النارية والعادية.

الدراسة واملوافقة على اتفاقية تدبري املطرح العمومي اجلديد بني مجاعة  -7
 .مراكش واجلماعات اجملاورة
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وبالنظر    2016دول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  في جــي اطار تحضير بعض النقط المدرجة  فــ 

  اجتمعت اللجنة المكلفة بالميزانية والشـؤون المالية والبرمجة   ، لطبيعــة و نوعيــة النقط المعروضة للدراســة

اجتماع مشترك  و العمومية والخدمات في  بالمرافق  المكلفة  السيدة  السيد    ترأسه اللجنة  بمعية  نوار  الحسين 

الخميس   يوم  وذلك  مجدار  االجتماعات    2016اكتوبر    13حفيظة  بقاعة  الحادية عشرة صباحا  الساعة  على 

 التالية: الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس، وذلك لتدارس النقطة 

 ت والدراجات النارية والعادية. تعديل كناش التحمالت املتعلق بإيجار منتوج استغالل مواقف السيارا
 

 حضر من اعضاء اللجنتين الســــادة :  -

   عبد الهادي ويسالت، عبد الرحيم الفيرامي. ، أحمد عبيلة  

ــ من اعضاء المجلشارك    -   : س الســـادةـ

 عواطف البردعي، م احفيظ قضاوي العباسي، خليفة الشحيمي.  

   :  الســــادة اطـــــر جماعــــة مراكش بصفة استشارية شــــارك من  كما   -

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بلحوتي 
 رئيس قسم البيئة والسكن غير الالئق  :       عبد الغني أوشن 

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

 

قدم   االجتماع،  بداية  لتلبية  في  الحضور  السادة  حق  في  وترحيب  شكر  كلمة  الجلسة  رئيس  السيد 
بالغة   اهمية  ذات  جماعية  عمومية  مرافق  بتدبير  والمتعلقة  للدراسة  المعروضة  بالنقط  مذكرا  الدعوة، 

 الرتباطها المباشر بالخدمات التي تقدم للمواطن وتمت دراستها كاالتي: 

 6النقطة رقم: 

 :نارية والعاديةلعلق بإجيار منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات اتعديل كناش التحمالت املت
 

التحمالت   كناش  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  منتوج  في  بإيجار  المتعلق 

ولتقديم الموضوع    ،في صيغته التعديلية والمرفق بهذا التقرير   نارية والعاديةلاستغالل مواقف السيارات والدراجات ا

لتمهيد  التوضيحات  الجماعية لتقديم  الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات  السيد رئيس اللجنة  ودواعي نزوله، اعطى 

 النقاش. 

 
 المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

 

 

 
 7  – 6النقطتان ذات الرقمين: 
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هو   الدراسة  موضوع  المرفق  ان  القسم  رئيس  السيد  اوضح  الصدد،  هذا  في    عموميةخدمة  وفي  تدخل 
الجماعي،  الشرطةاصات  اختص  المجلس  لرئيس  القانون  يخولها  التي  بدورها    اإلدارية  الجماعة  تقوم  باختيار والذي 

او عن طريق أي نمط من    كناش تحمالت  وفقخواص مقابل أداء مبالغ مالية للجماعة  لل  طرق تدبيره سواء بكراءها
و محطات  مستعرضا  التدبير،  الجماعي انماط  المجلس  تجربة  في  والدراجات  السيارات  وقوف  محطات  تدبير  مراحل 

المرفق  كان    انه   لمراكش، سابقا  هذا  خالليدبر  عروض   من  طلبات  خالل  من  للخواص  المحطات  استغالل  تأجير 
 ،عبر عدادات الوقوف  Avilmar  شركة  التنمية المحلية متمثال في   ثم تم تجاوزه إلى تقنية شركة  األثمان المفتوح، 

التأجير   خالل  من  القطاع  تدبير  إلى  الحالي  المجلس  يعود  أن  قبل  واضح  مالي  فشل  عن  أبانت  التي  التجربة  هذه 
ما  المباشر للخواص عن طريق طلبات عروض األثمان، حيث تعتبر هذه الطريقة ناجحة من ناحية المردود المالي في

تعقيد بالمقابل  التنظيمية  اتتعرف  الناحية  ان  من  بغرض ، موضحا  يأتي  اللجنة  أعمال  في جدول  النقطة  هذه  إدراج 
 :دعت إليها الضرورة العملية وتهم تلك التعديالت بالخصوص   إدخال تعديالت بكناش التحمالت المذكور

 الفصل الخاص بتحديد الضمان.  ▪
ال ▪ الزجرية  باالجراءات  الخاص  في  الفصل  الواردة  بالشروط  االلتزام  حالة عدم  في  المجلس  من طرف  متخذة 

 كناش التحمالت. 
 

عقب ذلك، فتح باب المناقشة وابداء الراي، حيث انصب اهتمام السادة االعضاء باالنتقاد على طريقة التدبير  

 المعمول بها حاليا بتسجيل المالحظات االتية: 

الشق   ▪ وتغييب  المالي  الربح  جانب  تغليب  مع  مستغليه  طرف  من  المرفق  وتنظيم  تدبير  في  فوضى  وجود 
التنظيمي مع االعتماد على مجموعة من المشتغلين ذوي اخالقيات مشينة ويمارسون مهام موازية لحراسة  

يتلقون   بيالسيارات  والتشحيم والميكانيك و  كالتنظيف  بعين  مقابلها مداخيل مالية إضافية  ع اشياء ممنوعة 
 مما يتطلب التدخل لوضع حد وضبط سلوكياتهم.  المكان

ناحية   ▪ من  خصوصا  والقانوني  التنظيمي  المرجع  مقتضيات  تضرب  المستغلين  طرف  من  تجاوزات  وجود 
عدد من المواقف التي تم  التسعيرة وتجاوز حدود المحطات الناتج عن غياب أي ترسيم لها مع عدم اخالء  

 . لوائح الموضوعة للكراءحذفها من ال
 للمشتغلين في المحطات وحمل بطائق تعريفية.  شروط االشتغال بالمحطات من حيث الزي المميزعدم احترام  ▪
التنظيمي ▪ والقرار  النقطة  موضوع  التحمالت  كناش  بين  والعالقة  بالفرق  مواقف    المطالبة  باستغالل  يتعلق 

 .دادات الوقوفالسيارات والدراجات النارية والعادية عن طريق ع
 

رئيس    السيد  كناش التحمالت والقرار التنظيمي، أوضح  وجوابا على استفسار بخصوص العالقة والفرق بين

أن الوثيقتين   القسم  بين  التنظيمي   الفرق  القرار  أن  عن   هو  م  عبارة  مرجعية  قانونية  هذا ؤوثيقة  الستغالل  طرة 

الحق لرئيس المجلس الجماعي في تحديد    المتعلق بالجماعات  التنظيميمن القانون    100حيث تعطي المادة    القطاع

كناش التحمالت فهو على ان    شروط الوقوف في الملك العام الجماعي في إطار تدابير الشرطة اإلدارية المخولة له

ب الجاري  لآلليات  وفقا  المرفق  هذا  استغالل  حق  عليه  رسا  الذي  والمرتفق  الجماعة  بين  تعاقدية  العمل.  وثيقة  ها 

 .وتتضمن الوثيقة شروط وكيفية هذا االستغالل وحقوق و واجبات الطرفين 

يزيد من صعوبة تدبيره مما  على أن القطاع يعرف إشكاالت عميقة وخلال بنيويا    كما اكد السيد رئيس القسم 

اليا فبالرغم من أنها الحلول المقترحة ح  على ان    تحديات كبرى أمام المجلس إليجاد حلول جدرية وطويلة األمديطرح  

لكنه   انفراجا  تحدث  أن  مؤقتايمكن  اجراء  تدبير    يبقى  قطاع  يعيشها  التي  البنيوية  لألزمة  حقيقيا  حال  يشكل  ال  و 

 .محطات الوقوف

وبعد الوقوف على سلبيات طريقة التدبير من خالل التجاوزات المطروحة، سجل السادة االعضاء مقترحات  

 تخص طريقة التدبير بشكل عام تمحورت على ما يلي:  

إعادة تفويت استغالل هذا القطاع للخواص في إطار التدبير المفوض أو شركة تنمية محلية بشروط   امكانية 
عن مختلفة  تفادي   marAvil  ومعايير  مع  تدبيره  جودة  و  فيه  والتحكم  القطاع  هذا  مشاكل  لتجاوز  كحل 

 . األخطاء السابقة في التدبير
أرضية كبرى الستيعاب االكتظاظ    -فتح طلب عروض دولي يتم بموجبه إحداث محطات وقوف تحت  امكانية 

 . المتزايد وتفادي الفوضى العارمة في هذا القطاع
تدبير    لقطاع  جدري  حل  إال  إيجاد  للجماعة  يتأتى  لن  الوقوف  لعصرنة  بضرورة  محطات  استراتيجية  وضع 

 .   للوقوف بمدينة مراكش تحتية القطاع وإنجاز بنية
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 ومن ناحية التدبير الخاص، طالب السادة االعضاء بما يلي: 

لذلك و   المدينة غير المخصصة  عن أسباب غياب محطات   التساؤلالتنبيه لمشكل وقوف الشاحنات بعدد من شوارع 
خاصة بهم. وموازاة لذلك تم طرح مشكل وقوف الحافالت السياحية بعدد من المواقع دون ضوابط محدثة نوعا من  

 . الفوضى واالزدحام وضرورة العمل على التزامها بالوقوف بمحطاتها المخصصة لها كشركات
من لوائح اإليجار ومع ذلك الزال يتم استغاللها بشكل مطالبة بالتدخل الفوري إلخالء المحطات التي تم استثناؤها  ال 

 .غير قانوني
التفكير في حلول جدرية ال يعني إهمال المحطات الموجودة حاليا من خالل ضبط الجانب التنظيمي وترسيم حدودها  

 . وضبط سلوكات العاملين بها قدر اإلمكان
يمكن أن يشكل حال للمشكل دون توفير بدائل ألن حمولة   مسألة حذف و إلغاء بعض المحطات ومنع الوقوف بها ال 

أو في مواقع غير مخصصة للوقوف مما يضاعف    ىاألخر  تم تصريفها بشكل تلقائي في المحطاالمحطات الملغاة يت
المحطا  شبكة  وأن  خصوصا  الموجودة  الوقوف  أزمة  ويكرس  المطلوبة   تالفوضى  الحاجيات  تلبي   .ال 

الجديد    انبعد  و        التحمالت  فيهوتم تالوة مشروع كناش  المقترحة  التعديالت  تبنيها والموافق على   مناقشة  تم 
 ناش التحمالت موضوع النقطة كما هو مرفق بالتقرير على اساس االخذ بالتعديالت والتوصيات االتية: ك

 الفصل الخاص بتحديد الضمان. تبني  ❖
تبني الفصل الخاص باإلجراءات الزجرية المتخذة من طرف المجلس في حالة عدم االلتزام بالشروط الواردة في كناش   ❖

 التحمالت. 
 تصحيح بعض االخطاء الشكلية وتعديل فصول اخرى على النحو المضمن في الجدول ادناه. ❖
درهم واحد عن    1للساعة األولى، وإضافة  درهم    2أن المحطات التي تشتغل بالعداد ستبقى كما هي مع تحديد    اقتراح ❖

 .ساعات 4كل ساعة إضافية، على أساس أال يتعدى الوقوف اإلجمالي بالمحطة 
ب  ❖ الجماعي  المجلس  لرئاسة  توصيتين  بوقوف  رفع  الخاص  التشوير  في  الحاد  للنقص  عاجل  حل  إيجاد  ضرورة 

الركن   أماكن  يخص  فيما  والحافالت  بهااالشاحنات  وا   لمسموح  جهة  وقوف  نجاز  من  محطات  حدود  لترسيم  صفقة 
 السيارات والدراجات بشكل شامل بالمدينة 

 منطوق الفصل بعد التعديل منطوق الفصل يف مشروع كناش التحمالت ر.ف
 
 
 
 االول

 

موضوع كناش عنها  واملؤدى  الوقوف  حمطات  هذا    ختصص  التحمالت 
 لوقوف السيارات والدراجات النارية والعادية. 

احملطات    هذه  وحدود  وأمساء  الئحة  إبعداد  اجلماعية  املصاحل  وستقوم 
 .بات السري واجلوالن هبذه اجلماعةعند حلول كل سنة مالية مراعاة ملتطل

النارية  الدراجات  أو  للسيارات  سواء  بعد  فيما  أحدثت  حمطة  وكل 
 . والعادية ستكون خاضعة حتما إىل بنود كناش التحمالت هذا

هذا  التحمالت  موضوع كناش  عنها  واملؤدى  الوقوف  حمطات  ختصص 
 لوقوف السيارات والدراجات النارية والعادية. 

دود هذه احملطات  عند  وستقوم املصاحل اجلماعية إبعداد الئحة وأمساء وح
 .بات السري واجلوالن هبذه اجلماعةحلول كل سنة مالية مراعاة ملتطل

وكل حمطة أحدثت فيما بعد سواء للسيارات أو الدراجات النارية والعادية 
اما برسم السنة املالية    ستكون خاضعة حتما إىل بنود كناش التحمالت هذا

 كاملة او ملا تبقى منها. 
 
5 

حدودها   برسم  القيام  بعد  إال  احملطة  استغالل  ابألمر  للمعين  حيق  ال 
 املعنية بذلك البلديةوضبط مساحتها حبضور جلنة مكونة من املصاحل 

ال حيق للمعين ابألمر استغالل احملطة إال بعد القيام برسم حدودها وضبط 
 املعنية بذلك اجلماعيةمساحتها حبضور جلنة مكونة من املصاحل 

 

قرة الف
االخيرة 

من  
الفصل  

9 

الشهار   لوحة  تعليق  اخلاصة  نفقته  وعلى  املستغل  على  يتعني 
، كما    واجبات الوقوف طبقا للنموذج املعد من طرف اجلماعة 

اللوحة املذكورة   يعترب املسؤؤلانه   الوحيد على ضمان استمرارية تعليق 
 حتت طائلة تطبيق االجراءات الزجرية يف حالة خمالفة ما ذكر. 

 حذفت اجلملة االوىل من الفقرة 
اشهار  لوحة  تعليق  استمرارية  ضمان  على  الوحيد  املسؤول  املستغل  يعترب 

الزجرية االجراءات  تطبيق  طائلة  حتت  املذكورة  الوقوف  حالة    واجبات  يف 
 خمالفة ما ذكر.

 
 
 

22 

 ... 
امللف   واثئق  ضمن  املدرجة  املؤقتة  املالية  ابلضمانة  يتعلق  فيما  اما 

تبلغ   املالية  قيمتها  فان  ضمانة    30000,00االداري  بواسطة  درهم 
مالية بنكية يف اسم املتعهد او توصيل مسلم من طرف اخلازن االقليمي  

 .  للمبلغ املايل املذكورملراكش يثبت إيداع املتعهد 

... 
اما فيما يتعلق ابلضمانة املالية املؤقتة املدرجة ضمن واثئق امللف االداري  

درهم بواسطة ضمانة مالية بنكية يف    30000,00فان قيمتها املالية تبلغ  
يثبت  ملراكش  االقليمي  اخلازن  طرف  من  مسلم  توصيل  او  املتعهد  اسم 

ا  املايل  للمبلغ  املتعهد  اخلازن    ملذكورإيداع  ابسم  مضمون  شيك  بواسطة 
 .االقليمي وذلك عن كل حصة استغالل 
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 مشروع كنـاش التحمـالت
 املتعلق مبنح استغالل  حمطات وقوف السيارات والدراجات

 جلماعة مراكشالنارية والعادية التابعة 
رقم    - الشريف  الظهري  على  يف    1-15-85بناء  رقم  2015/ 15/07)  1435رمضان    20الصادر  القانون  بتنفيذ   )
 املتعلق ابجلماعات .   123-14

الشريف رقم     -  الظهري  القانون رقم    (2009فرباير    18)  1430صفر    22الصادر يف    1-09-02بناء على  بتنفيذ 
 املتعلق ابلتنظيم املايل للجماعات احمللية وجمموعاهتا .  08-45

بسن نظام حملاسبة    (1976شتنرب    30)  1396شوال    5الصادر بتاريخ    2-76-576بناء على الظهري الشريف رقم    -
 اجلماعات احمللية وهياهتا . 

واملتعلق بتحديد شروط    (  2013مارس  20)   1434وىل  مجادى اال  08الصادر يف    349-12بناء على املرسوم رقم    -
 وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبريها . 

املغري واملتمم للمرسوم    ( 1999شتنرب    27)  1420مجادى الثانية   16املؤرخ يف   2-99-786بناء على املرسوم رقم    -
 املتعلق مبسطرة حماسبة اجلماعات احمللية وهياهتا .  (  1976شتنرب   30)    1396شوال   5املؤرخ يف    2-76-576عدد 

عدد    - اجلبائي  القرار  على  والواجبات    2008ماي    19بتاريخ    6بناء  والرسوم  الضرائب  وأسعار  نسب  حيدد  الذي 
 املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تعديله . 

 العادية لشهر............ نة مراكش خالل دورته  وتبعا ملداولة اجمللس اجلماعي ملدي -

السيارات   وقوف  حمطات  ابستغالل  املتعلق  االمثان  عرض  عليه  رسا  من  بني  ما  العالقة  ضبط  إىل  هدا  التحمالت  يهدف كناش 
 والدراجات النارية والعادية وبني مجاعة مراكش.  

املفتوح ) جلسة عمومية ( طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل ودلك  وستقوم اجلماعة بكراء منتوج هده احملطات بواسطة عرض األمثان  
 دجنرب من كل سنة مالية .  31ملدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يناير إىل غاية 

 ل األول : الفص
 . والعادية ارات والدراجات النارية ا لوقوف السيوع كناش التحمالت هذختصص حمطات الوقوف واملؤدى عنها موض             

اجلما املصاحل  هذ وستقوم  وأمساء وحدود  إبعداد الئحة  احملطات  عية  السري  ه  ملتطلبات  مراعاة  مالية  سنة  عند حلول كل 
 واجلوالن هبذه اجلماعة . 

 وكل حمطة أحدثت فيما بعد سواء للسيارات أو الدراجات النارية والعادية ستكون خاضعة حتما إىل بنود كناش التحمالت هذا. 
 :  الفصل الثان 

 السنوية موضوع الكراء ابلفصل األول .   ةواملضمنة ابلالئح  يهم االستغالل وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

34 
 

 الفصل الثالث : 
التخييم مينع الوقوف يف املواقف املذ    كورة أعاله على الشاحنات وشاحنات الوزن الثقيل والعرابت واحليواانت وقاطرات 

 ما مل ينص صراحة على امكانية استغالل بعض املواقف لبعض االصناف املذكورة أنفا . 
 الفصل الرابع : 

ية واجبات االستغالل، وكدا  األمثان هو املسؤول الوحيد اجتاه اجلماعة فيما خيص أتد  الذي رسا عليه عرضيعترب الشخص  
 . الشروع يف استغالل احملطة  أتدية الواجبات بكاملها قبلويتم  هذا احرتام مجيع بنود كناش التحمالت 

 :  الفصل اخلامس 
 لك. مساحتها حبضور جلنة مكونة من املصاحل البلدية املعنية بذ ال حيق للمعين ابألمر استغالل احملطة إال بعد القيام برسم حدودها وضبط 

 : الفصل السادس 
للمستغل جتاوز املساحة املرخص له ابستغالهلا واحملددة طبقا للرسم البيان وللرتسيم احملدد من طرف اللجنة املشار    الجيوز 

 اليها يف الفصل اخلامس اعاله . 
 الفصل السابع :  

ملدة  ملتوقفة  ايتعني على املستغل التصريح لدى مصاحل الشرطة واملصاحل اجلماعية ابلسيارات أو الدراجات النارية والعادية 
 .   يوما  15تفوق 

 :    الفصل الثامــن
 بدون انقطاع . و املشار إليها يف الفصل األول طيلة أايم األسبوع  تستغل املواقف  

 الفصل التاسع : 
 نفا الرسم التايل : العادية ابملواقف املشار إليها آيؤدى عن حراسة السيارات والدراجات النارية و                   
 ( هنارا) مجيع حمطات املدينة   -1

 درهم لليوم .  1.00يؤدى عن كل دراجة عادية ....................... 
 درهم لليوم .  1.50يؤدى عن كل دراجة انرية......................... 
 درهم لليوم .  2.00يؤدى عن كل سيــارة ............................ 

 درهم لليوم .  2.00................. يؤدى عن كل عربــــة ...........
 درهم لليوم .  6.00يؤدى عن كل شاحنـــة .......................... 

                         (ليال ) مجيع حمطات املدينة   -2

 درهم لليوم .  2.00يؤدى عن كل دراجة عادية ....................... 
 درهم لليوم .  3.00....... يؤدى عن كل دراجة انرية..................

 درهم لليوم .  4.00يؤدى عن كل سيــارة ............................. 
 درهم لليوم .  4.00يؤدى عن كل عربــــة ............................. 
 درهم لليوم .  12.00يؤدى عن كل شاحنـــة ........................... 
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ابلنسبة ملواقف السيارات املضمنة ضمنة الئحة خاصة ستستغل عن طريق عدادات الوقوف طبقا  كما حتدد تعريفة خاصة 

 للقرار التنظيمي اجلماعي الذي ستعتمده مجاعة مراكش . 
يتعني على املستغل وعلى نفقته اخلاصة تعليق لوحة الشهار واجبات الوقوف طبقا للنموذج املعد من طرف اجلماعة ، كما  

 . ت الزجرية يف حالة خمالفة ما ذكر ؤل الوحيد على ضمان استمرارية تعليق اللوحة املذكورة حتت طائلة تطبيق االجراءاانه يعترب املسؤ 
 الفصل العاشر : 

عند            املستفيد  طرف  من  التاسع  الفصل  يف  املقررة  املبالغ  النارية  تؤدى  او  العادية  دراجته  او  سيارته  توقف  املرتفق  اهناء 
 واقف املشار اليها سابقا وقبل مغادرته هلا .  املودعة ابمل

 :  لفصل احلادي عشر ا
النارية والع لك  وذ، واحملافظة عليها يف حالة جيدة  ادية يتعني على املستغل صيانة وتنظيف مواقف السيارات والدراجات 

 بصفة مستمرة . 
 الفصل الثان عشر :  

 أجورهم طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل . يلتزم املستغل بتوظيف املستخدمني وأداء   
على  يرتد   - يتعني  حيث   ، اجلماعة  طرف  من  اجنازه  سيتم  الذي  للنموذج  طبقا  ونظيفا  موحدا  لباسا  املستخدمون  ي 

املكرتي تزويد مجيع املستخدمني ابلبذل املذكورة حسب فصول السنة بدلة صيفية واخرى شتوية وذلك قبل الشروع يف االستغالل،  
لك بعد موافقة اجلماعة على  ابلعربية والفرنسية ، وذشارة تشري إىل لفظ * حارس * أو * مراقب *  ا يتعني على احلراس محل  كم

 .   ورقم بطاقتة الوطنية  شكل الشارة واليت جيب أن يشار فيها أيضا إىل اسم املستغل

،  ن طرفه مع أرقام بطاقتهم الوطنية ات املستغلة ميوجه املستغل إىل اجلماعة  الئحة أبمساء املستخدمني العاملني ابحملط  -
 وقبل الشروع يف االستغالل . لك بكافة املعلومات املتعلقة هبم إذا طالبت ذ  وتزويد اجلماعة

 :    الفصل الثالث عشر
احملطات    مينع منعا كليا على املستغل أو مستخدميه ولوج السيارات احملروسة ابملوقف أو استعماهلا ، أو إيقاد النار داخل 

 أو غسل أو تشحيم السيارات ابملوقف وصيانة أو إصالح السيارات . 
 الفصل الرابع عشر :  

ألجل تنظيم    جلماعية  ميكن للمستغل املطالبة أبي تعويض كيفما كان نوعه مبناسبة استعمال احملطات من قبل املصاحل ا  ال
وضع  املصلحة العامة ، غري انه إذا مت    هاصفة مؤقتة تستدعيتظاهرات رمسية أو حفالت أو أي احتالل جزئي أو كلي للمحطات ب

األسباب كوضع عالمة   من  اجلماعة ألي سبب  للمحطة من طرف  اجلزئي  أو  الكلي  لالستغالل  الوقوف" حد  مثال ميكن    " ممنوع 
شاغر أو عدم قبول    وقفموازي تقريبا اجلزء الذي مت إلغاؤه ، ويف حالة عدم تواجد  مبوقف يللجنة عروض األمثان تعويض املستغل  

تقوم إبعداد قرارات اإللغاء من اجل اسرتداد املبالغ املالية املستحقة    املصاحل اجلماعية  املستغل للمحطة املقرتحة تعويضها له فان  
 لصاحبها طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل . 

 :  لفصل اخلامس عشر  ا
ن املصاحل املختصة على أن عائدات  مبقر حمطة الوقوف إال مبوجب ترخيص مسبق م  بتعليق إعالانت اشهارية  يسمح    ال

 اإلعالن تعود إىل صندوق اجلماعة طبقا للقوانني اجلاري هبا العمل يف هدا امليدان . ا اإلشهار أو هذ
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 :    الفصل السادس عشر

حمطات  استغالل  عن  العدول  للمستغل  مج  ميكن  رئيس  إىل  توجيهه  شريطة  الربيد  مراكش  اعة  الوقوف  بواسطة  إشعارا 
ع ويتعني   ، االستغالل  عن  التوقيف  اتريخ  قبل  شهرين  يربطه  املضمون  الذي  االتفاق  فسخ  طلب  إىل  املؤدية  األسباب  بيان  ليه 

 ابجلماعة . 
اإلعالن عن   تباشر من جديد عملية  املوافقة  حالة  ، ويف  األمثان  جلنة عروض  من طرف  املعين ابألمر  دراسة طلب  تتم 

املتبقية طبقا لإلجراءات املنصوص عليها    على أن يتم تعويضه ابلقيمة املالية للمدة عروض األمثان ابلنسبة للمدة املتبقية لالستغالل  
 ابلفصل الرابع عشر أعاله . 

 :  لفصل السابع عشر ا

 . يتم إشعار املعين ابألمر ابملخالفة املرتكبة من طرفه وتوجيه إنذار له يف هذا الصدد   يف حالة خمالفة بنود كناش التحمالت
اءات القانونية اجلاري هبا العمل يف هذا الصدد ودون التوصل  بعد توصل املعين ابألمر ابإلنذار اثر تبليغه له طبقا لإلجر 

 من طرفه أبي رد مقبول يربر املخالفات املرتكبة من طرفه ، ويف حالة عدم امتثاله تطبق يف حقه اإلجراءات الزجرية الثالية :  
 الة املخالفة األوىل . درهم من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف ح 5000,00اقتطاع ما قيمته  -

 هم من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة املخالفة الثانية   در 10000,00اقتطاع ما قيمته  -

 هم من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش يف حالة املخالفة الثالثة   در 15000,00اقتطاع ما قيمته  -

للمرة   - املخالفات  يف  التمادي  حالة  للمستغل  يف  حيق  أن  املخالفة دون  موضوع  موقف  الرتخيص ابستغالل  يلغى  الرابعة 
 املطالبة أبدىن تعويض عن ذلك . 

يوما قبل سراين مفعوله وذلك لتمكني    15القانونية اجلاري هبا العمل يف هذا الصدد  يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجراءات  
 املخالف من إخالء املوقف موضوع إجراء اإللغاء . 

 :    الفصل الثامن عشر
ينتدب للقيام ابجراءات املراقبة اعوان مجاعيني حملفني اتبعني لقسم املمتلكات اجلماعية اومفوضني قضائيني منتدبني من  

 ف مجاعة مراكش للقيام ابملراقبة وحترير حماضر للمخالفات املرتكبة يف أي وقت ودون سابق اشعار. طر 
 الفصل التاسع عشر :  

املستغل دون أن    يلتزم املستغل ابحلفاظ على احملطة ، وكل إتالف حلق هبا من جراء االستغالل تكون صيانته على نفقة 
 يطالب اجلماعة أبدىن تعويض . 

 
 :   رون الفصل العش
  –املغرب    –تعفى من واجبات الوقوف سيارات اجلماعة اليت حتمل شارة *ج* وسيارات الدولة احلاملة لشارات ق.س    

 م .  -و-ش
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 الفصل الواحد والعشرون :  
أن تقع مبحطات     اليت ميكن  يتعلق ابحلوادث  اجتاه الغري فيما  أن اجلماعة ال تتحمل أي مسؤولية كيفما كانت نوعيتها 

 من إتالف وسرقة وغريها، وتبقى املسؤولية على عاتق املستغل وحده .   وقوفال
 

 الفصل الثان والعشرون :  
يتعني على املتعهدين املشاركني يف طلبات عروض االمثان املرتبطة ابستغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية  

واملتعلق بتحديد   ( 2013مارس 20)  1434مجادى االوىل   08الصادر يف   349-12رقم  تقدمي ملفاهتم طبقا ملقتضيات املرسوم 
 . شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة مبراقبتها وتدبريها

تبلغ   املالية  قيمتها  املدرجة ضمن واثئق امللف االداري فان  املؤقتة  املالية  يتعلق ابلضمانة  فيما  درهم    30000,00اما 
سلم من طرف اخلازن االقليمي ملراكش يثبت إيداع املتعهد للمبلغ املايل  بواسطة ضمانة مالية بنكية يف اسم املتعهد او توصيل م

 املذكور . 
كما انه يف حالة ما اذا رسا عرض االمثان على املتعهد املقبول فانه ملزم ابيداع ضمانة مالية دائمة حتدد قيمتها املالية كما  

 يلي :   
لسيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر املتعهد ابستغالهلا اذا  يف املائة من القيمة املالية جملموع مواقف ا   20نسبة    -

 درهم . 200000.00كانت قيمتها تساوي او تقل عن 
يف املائة من القيمة املالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر املتعهد ابستغالهلا اذا    15نسبة    -

 درهم.   5000000.00و اقل او تساوي   200000.00ر من  ترتاوح بني اكثكانت قيمتها
يف املائة من القيمة املالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر املتعهد ابستغالهلا اذا    10نسبة    -

 درهم .  1500000.00درهم واقل او تساوي  500000.00كانت قيمتها تساوي او اكثر من 
ملائة ابلنسبة من القيمة املالية جملموع مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية اليت ظفر املتعهد ابستغالهلا  يف ا  7نسبة    -

 درهم . 1.500.000,00اذا كانت قيمتها تفوق 
 -صل الثالث والعشرون :فال

املشارك يف عروض األمثان غري ملزم ابملشاركة يف مجيع احلصص املبينة الحقا ، ميكن له أن يشارك حبصة واحدة أو عدة  
 حصص ويكون حمتوى احلصص حسب الالئحة املرفقة لكناش التحمالت . 

 :   والعشرون  الرابعالفصل  
يعود البث يف النزاعات اليت ميكن أن تقع حول تطبيق بنود كناش التحمالت هذا ، بعد استنفاذ مجيع احللول احلبية بني   

 الطرفني إىل احملاكم . 
 اجمللـس اجلماعـي ملدينـة مراكـش   رئيس            توقيـــع املكتـــري 
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 :   الزوالية( 2016/ 26/10 )جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر النقطة السابعة عشرة 

 والتصويت عليه. 2017دراسة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

186

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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 المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

 

 

  17:  النقطة رقم

 

 
 بامليزانية املكلفة اللجنة اجتماعتقرير 
 والشؤون املالية والربجمة  

 

 
 

 

 17النقطة رقم حول 
 2016العادية لشهر اك توبر  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

  2017دراسـة مشروع ميزانية جملس مجاعة مراكش برسم السنة املالية 
 والتصويت عليها.
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 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 

من القـانون التنظيمـي المتعلـق   185للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبناء على مقتضيات المادة    طبقا

بالجماعات والقاضية بعرض الميزانية على انظار اللجنة المختصـة، وفـي اطـار تحضـير بعـض الـنقط المقـرر ادراجهـا فـي جـدول 
الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في ، وتبعا للدعوة  2016اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

ل  اللجنــة المكلفــة بالميزانيــة والشــؤون الماليــة البرمجــة، وبحضــور الســادة األطــر اإلداريــة والتقنيــة الجماعيــة المــدبرين أشــغا
 22، عقدت اللجنة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـة اولـى اجتماعاتهـا يـوم الخمـيس   لالعتمادات المالية بالميزانية

ة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخـامس برئاسـة السـيد على الساعة العاشر  2016شتنبر  

   الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

 والتصويت عليها.  2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية  ▪

 والتصويت عليها. 2017اطعات برسم السنة املالية دراسة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمق ▪

 .2016تحويل  اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم سنة  ▪

لبعض املقاطعات طبقا ملقتضيات    2016املوافقة على تحويل اعتمادات بعض فقرات حساب النفقات من املبالغ املرصودة برسم سنة   ▪

 ات. من القانون التنظيمي املتعلق بالجماع 254املادة 

 كراء ساحة محطة القطار الثانوية لفائدة شركة "سوبراتور" على مستوى شارع الحسن الثاني. ▪

 ) نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                     

 اقتناء الوعاء العقاري الكائن بامللحقة االدارية املحاميد من اجل احداث مالعب رياضية.  ▪

 ) نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                     

القطع االرضية والدور السكنية والحقوق العينية   ▪ العامة إلحداث طريق عمومية بحي املالح ونزع ملكية  البث في تخطيط حدود الطرق 

 مه العملية من مصلحة عامة.   املرتبطة بها ملا تستلز 

 البث في مسطرة تخصيص عقار جماعي إلحداث مفوضية للشرطة بحي الحارة جوار املشرحة الجماعية بباب دكالة. ▪

 الدراسة واملوافقة على اتفاقية بين جماعة مراكش ووالية امن مراكش من اجل احداث مقر مفوضية للشرطة بحي الحارة بباب دكالة . ▪

 ء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي.البث في اقتنا ▪

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي. 

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي الحسن المنادي 

 جتماع من أعضاء المجلس السادة:شارك في اال -

 . عبد الهادي بن عال

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :         وفاء منياتي 
 قسم تنمية الموارد المالية  :         محمد بورضوية 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا 
 مكتب حفظ الصحة الجماعي مدير  :  هشام بوخصيبي 

 رئيس قسم تأهيل االدارة الجماعية  :  محمد بركادي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :      رشيد بوزيتي               
 اعمال المجلس عن قسم   :      سعد نجاي                  
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روح والد  في مستهل االجتماع، وبعد ان رحب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وبعد تالوة الفاتحة  

الفيرامي  الرحيم  الجماعي عبد  المجلس  بدراسة ،  السيد عضو  المتعلقة  النقطة  لموضوع  اللجنة  رئيس  السيد  تطرق 

المالية   السنة  برسم  الجماعة  ميزانية  اهمية  2017مشروع  مبرزا  المتعلقة ،  االستثنائية  الظروف  المرحلة رغم  هذه 

المجال،   القانونية في تطبيق المراسيم المنظمة في هذا  االنتخابية التشريعية من جهة وغياب االجرأة  باالستحقاقات 

كل من  عليه  ما نص  الخصوص  ومنها على  الميزانية  تهيئ مشروع  التي  صعبت من  االكراهات  مستعرضا بعض 

القاضي   الجماعة وكيفيات اعدادها، المرسوم  بميزانية  الخاصة  الممتدة على ثالث سنوات  البرمجة  بتحديد مضمون 

المختصة  اللجنة  على  المعروضة  الجماعة  بميزانية  ارفاقها  الواجب  الوثائق  قائمة  بتحديد  القاضي  والمرسوم 

المادة   حسب  انه  اذ  "يتعين  183الجماعية،  بالجماعات  الخاص  التنظيمي  القانون  اساس    من  على  الميزانية  اعداد 

برمجة تمتد على ثالث سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة. وتحين هذه البرمجة كل 

البرمجة وكيفيات اعدادها حددت بمرسوم جديد   سنة لمالئمتها مع تطور الموارد والتكاليف" على ان مضمون هذه 

ن مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة في ظل ان قرار للسلطة الحكومية المكلفة وينص على ان مشروع البرمجة يكو

 بالداخلية المحدد لنموذج بيان البرمجة الممتدة على ثالث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة لم يصدر بعد. 
 

الميزانية من حيث   الشكلية في عرض مشروع   المسطرة  الضوء على  اللجنة  السيد رئيس  بعد ان سلط  و 

ايام على االقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس، اكد على   10اآلجال القانونية اي  

ان المرسوم الجديد حدد الوثائق الضرورية المرفقة به والتي البعض منها تم اعداده والبعض االخر يحتاج لتوضيح  

 اكثر وهي: 

 نوات الخاصة بميزانية الجماعة. س 3بيان عن البرمجة الممتدة على  

 مشروع نجاعة االداء برسم السنة المعنية.  
 بيان خاص عن االلتزامات المالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة.  
 بيان خاص عن االقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية.  
 عن القرارات واالحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.  بيان 
وكذا    المنصرمتين،  السنتين  خالل  بعد  استخالصها  يتم  لم  التي  وتلك  المستخلصة،  المداخيل  عن  خاص  بيان 

 المداخيل المستخلصة الى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية . 
التسيير والتجهيز خالل السنتين المنصرمتين، وكذا    بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي 

 النفقات الملتزم بها والمؤداة الى غاية شهر شتنبر من الستة الجارية. 
السنة المالية    النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم  التقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه  مذكرة 

 الموظفين. المعنية والسنة الموالية وكذا تطور عدد 
 

المصالح   ان  والمحاسبة  الميزانية  قسم  رئيسة  والسيدة  المداخيل  وكيل  السيد  من  كل  اكد  جهتهما،  ومن 

المختصة التابعة لوزارة المالية لم تقم بحصر المداخيل الخاصة بالضرائب المحولة الى غاية نهاية الثلث الثاني من  

يس  مما  المحققة  المداخيل  وكذا  شتنبر   نهاية  اي  المالية  التوصل  السنة  تأخر  الى  اضافة  توقعات  تقديم  معه  تحيل 

 .   2017بالدورية التوجيهية لوزارة الداخلية في اعداد الميزانية برسم سنة 

وتبعا لذلك، وحيث ان القانون يفرض عرض مشروع  الميزانية على اللجنة المختصة في اآلجال القانونية   

لمتعلقة باعتماد الميزانية من قبل المجلس  اعتبارا ان افتتاح الدورة ايام على االقل قبل تاريخ افتتاح الدورة ا  10اي  

اكتوبر   من  الخامس  في  وغياب 2016سيكون  الميزانية  بمشروع  المرفقة  الوثائق  بعض  اعداد  إلكراهات  وبالنظر   ،

يزانية نموذج لذلك من جهة والتعارض الزمني للمساطر القانونية، فان اللجنة خلصت الى تأجيل تدارس مشروع م

المالية   السنة  مراكش   له  2017جماعة  المرفقة  الوثائق  وكذا  المرجعي  المشروع  تحضير  حين  اللجنة   الى  ودعوة 

 .    لالنعقاد للبث في الموضوع
 

الميزانية   فصول  بعض  اعتمادات  بتحويل  والمتعلقة  الجاهزة  الموالية  النقطة  لدراسة  اللجنة  انتقلت  وبذلك 
 . 2016برسم سنة 

 ة رئيس اللجن

 الحسين نوار           
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 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 
 

بالميزانيـة والشـؤون  وتبعـا لالجتمـاع االفتتـاحي للجنـة المكلفـةللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمـل،   طبقا

والذي تم خالله عرض النقطة المتعلقة بمشروع ميزانية جماعة مراكش برسم السـنة   22/09/2016المنعقد بتاريخ    المالية البرمجة
فـي   المدرجـة  المتبقيـة  ، وفي اطار تحضير النقطانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتمن الق  185مقتضيات المادة  ل  تبعا  2017المالية  

الموجهة لكل مـن السـادة أعضـاء   06/10/2016بتاريخ    22898عدد    ، وتبعا للدعوة2016جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة البرمجـة، وبحضـور السـادة األطـر 
ن وثيقـة مشـروع ميزانيـة وبعـد تمكـين السـادة االعضـاء مـ  ،اإلدارية والتقنية الجماعيـة المـدبرين لالعتمـادات الماليـة بالميزانيـة

 29الصـادر بتـاريخ    2.16.316والمرفقـة بـبعض الوثـائق المنصـوص عليهـا فـي المرسـوم رقـم    2017جماعة مراكش برسم سـنة  
القاضي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعـة المعروضـة علـى لجنـة الميزانيـة والشـؤون الماليـة  2016يوليوز  

علـى السـاعة العاشـرة والنصـف صـباحا بقاعـة  2016 اكتـوبر 17 االثنـيناجتماعاتها يـوم   ثاني  المذكورةاللجنة  عقدت    والبرمجة،

   االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

 والتصويت عليها. 2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية . 17

 والتصويت عليها. 2017من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية . دراسة حسابات النفقات  18

سنة  20 برسم  املرصودة  املبالغ  من  النفقات  حساب  فقرات  بعض  اعتمادات  تحويل  على  املوافقة  طبقا    2016.  املقاطعات  لبعض 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  254ملقتضيات املادة 
 

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

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة - 

 اللجنة( النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي الحسن المنادي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 النائبة التاسعة لرئيس المجلس الجماعي  :  عواطف البردعي 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

قضاوي،   حفيظ  مجدار،   خليفةم  حفيظة  بولحسنالشحيمي،  خليل  عال،  بن  الهادي  الرحيم عبد  عبد  المتصدق،  عادل   ،

 . الفيرامي، احمد بن بال 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 المدير العام للمصالح  :  عبد الكريم الخطيب 
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :      وفاء منياتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية   :  عبد الحق مدا 
 مية الموارد المالية قسم تن  :        محمد بورضوية 
 وكيل المداخيل   :                       الخمار لمغاري
 رئيس مصلحة الوعاء الضريبي  :  عماد القيدومي 

 عن المجازر الحضرية  :  عبد اللطيف عرعرة 
 رئيس قسم تأهيل االدارة الجماعية  :  محمد بركادي 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :  هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية  :  هللا اليزيدي فتد 

 عن قسم أعمال المجلس  :      رشيد بوزيتي               
 عن قسم أعمال المجلس  :      عادل الزرود                
 عن قسم أعمال المجلس  :      سعد نجاي                  

 وبوغرافي خاص متعاقد مع الجماعةكما شارك السيد سمير لوكيدي مهندس ط -
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بقية من  تفي بداية االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط الم 

اكتوبر   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  والمدرجة  اللجنة  اعمال  اللجنة   2016جدول  جلسة  افتتاح  تم  ان  بعد 

 واالطالع اكراهات تحضيرها .  ارس بشكل مبدئي مشروع الميزانيةوتد 2016/ 22/09بتاريخ 
 

 ، تم تمكين السادة االعضاء من الوثائق االتية: رئيس المجلس الجماعيعقب ذلك، وبحضور السيد رئيس 

 )باب المداخيل( 2017تقديم ميزانية التسيير برسم سنة  -
 )مداخيل الجزء األول( 2017مشروع ميزانية التسيير برسم سنة  -
 )مداخيل الجزء األول(سنوات لميزانية جماعة مراكش  3البرمجة الممتدة على  -
 )مداخيل الجزء األول(  2015و  2014بيان خاص عن المداخيل المستخلصة برسم سنتي  -
 الجزء األول(  )مداخيل 2015و  2014بيان خاص عن الباقي استخالصه برسم سنتي   -
 01/09/2016الملفات التنفيذية المحكوم بها ضد الجماعة إلى غاية  -
 . 2017األقساط الواجب أداؤها برسم سنة  -

 

للنقاش،   الدراسة  منهجية  موضوع  طرح  تم  ان  وبعد  الميزانية،  مشروع  دراسة  في  الشروع  وقبل 

العام   االطار  االعضاء على  السادة  المداخيل، والطالع  بباب  بدءا  كل مجال على حدة  تدارس  واالتفاق على 

المشروع من جهة ووضعية   اعداد  في  المتحكمة  العامة  المبادئ  الميزانية من حيث  المداخيل من لمشروع 

سنة   برسم  مراكش  جماعة  ميزانية  إعداد  أن  ليوضح  بورضوية  محمد  للسيد  الكلمة  اعطيت  اخرى،  جهة 

في ظل عدم    2017 وكذا  منها االجرأة،  البعض  يتطلب  تنظيمية جديدة من جهة  قانونية  ترسانة  في ظل  تم 

غا تأتي  والتي  توجيهية  وثيقة  تعتبر  التي  الوزارية  بالدورية  بعد  من التوصل  الجماعة  بحصة  مرفقة  لبا 

الضريبة على القيمة المضافة من جهة اخرى، مؤكدا أن اعداد المشروع يندرج ضمن تصور السيد رئيس  

 المجلس الجماعي والمكتب المسير الهادف إلى الرفع من المداخيل وترشيد النفقات. 

 وقد جاءت تفاصيل هذا التقديم في المذكرة االتية: 
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الكلمة للسيد رئيس المجلس الجماعي الذي شكر بداية    المداخيل، أعطيت  تقديم  بعد االستماع لنص 

الحضور على انخراطه في أشغال اللجنة منوها بالمجهود الذي تبذله المصالح الجماعية المكلفة باستخالص  

وم أعضاء  من  المجلس  مكونات  أن  مؤكدا  المدينة،  تنمية  في  تساهم  التي  ألن  المداخيل  وظفين محظوظون 

األضواء كلها مسلطة على مدينة مراكش باعتبارها مشرفة على استضافة حدث هام متمثل في مؤتمر األمم  

المناخية   التغييرات  حول  صاحب  COP22المتحدة  ألقاه  الذي  األخير  الملكي  بالخطاب  كذلك  ومحظوظون   ،

ية الجديدة والذي ركز فيه على اإلدارة والسبل  الجاللة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمان

الخطاب   في  ما جاء  باتخاذ  الجماعية ستصبح ملزمة  اإلدارة  أن  وتجويد خدماتها، مشيرا  بتطويرها  الكفيلة 

 الملكي كخارطة طريق. 

التنظيمي   أنه في أفق تحديث اإلدارة وإرساء الهيكل  وفي هذا الصدد، أوضح السيد رئيس المجلس 

وال إعداد  للجماعة  يتم  الخصوص،  بهذا  جاءت  التي  الوزارية  المذكرة  مع  لينسجم  النظر  فيه  سيعاد  ذي 

 الترتيبات الالزمة لتوفير لوحات الكترونية في المستقبل القريب لتسهيل عمل اإلدارة والسادة األعضاء. 

ارتف    عرفت  المداخيل  أن  على  المجلس  رئيس  السيد  اكد  الميزانية،  مشروع  اعداد  سياق  اعا وفي 

طبيعيا وتحتاج لبذل المزيد من الجهد، في المقابل شهدت المصاريف تطورا أكبر وأصبحت مرهقة لميزانية  

التدبير المفوض مع شركات    36الجماعة حيث يكلف قطاع النظافة لوحده ما قدره   مليار سنتيم تشمل عقد 

حوالي   يكلف  الذي  الجديد  العمومي  المطرح  وتدبير  سنتي  8النظافة  بالنسبة  ماليير  أنه  مضيفا  سنويا،  م 

للمطرح هناك تفكير لجعله جهويا لمحاولة تخفيف العبء على ميزانية الجماعة لكن مازالت الجماعة تبحث  

عن السبل القانونية لتحقيق ذلك، متمنيا في األخير التوفيق للسادة أعضاء اللجنة في دراسة مشروع ميزانية  

الجيدة والمتمثلة في الرفع من المداخيل وترشيد النفقات لتحقيق نوع الجماعة باعتماد أسس الحكامة المالية  

 من التوازن لهذه الميزانية. 

لسنة    التسيير  ميزانية  لمشروع  العامة  السمات  هم  والذي  النقاش  باب  فتح  شقه    2017بعدها  في 

 المتعلق بالمداخيل حيث جاءت تساؤالت ومالحظات السادة األعضاء كالتالي:

 فير جميع الوثائق الواردة في المرسوم الجديد الخاص بمناقشة الميزانية. تسجيل عدم تو ➢

 طرح إشكال احتالل الملك العمومي وتأثيره على مداخيل الجماعة  ➢

 المطالبة بتفعيل التوصيات السابقة للجنة.  ➢

 التساؤل حول التحفيزات واآلليات المتخذة للرفع من المداخيل.  ➢

 اإلقليمي واستنكار معاملته مع المجلس الحالي. المطالبة بحضور الخازن  ➢

السنة   ➢ دراسة مشروع  قبل  الحالية  السنة  ميزانية  تسيير  أداء  بتقديم عرض حول  مستقبال  المطالبة 

 القادمة. 

 المطالبة بإيجاد حلول جذرية لإلكراهات التي تعاني منها األقسام المكلفة بتدبير ميزانية الجماعة.  ➢
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السنوات   الجماعة في  أكد أن  الذي  المجلس  لرئيس  الخامس  النائب  السيد  التوضيحات، تدخل  ولتقديم مزيد من 

من ميزانيتها وهي:    %75قطاعات تستهلك حوالي    4وفي شق المصاريف    ،%6األخيرة ال تتعدى نسبة نمو مداخيلها  

تخوفه من القاعدة الثالثية في احتساب المداخيل قطاع النظافة، أجور الموظفين، القروض واإلنارة العمومية، مسجال  

على  الجماعية  المصالح  حث  كما  استخالصه،  الباقي  االعتبار  بعين  األخذ  عدم  رأيه  حسب  تتطلب  والتي  المحققة 

الخدمات  رسمي  استخالص  لتحسين  التجارية  والمحالت  السكنية  التجزئات  قائمة  لتحيين  بينها  فيما  التنسيق 

والمشرو منذ  االجتماعية  الرسمين  لهذين  بالنسبة  تقديره  تم  ما  تحقق  لم  الجماعة  أن  إلى  ذلك  وأرجع  ، 2015بات 

السياق ارتفاعا مهما في مداخيل الرسوم المحلية، متسائال حول قدرة الجماعة على تحقيق الزيادة  مسجال في ذات 

خالصه، مضيفا أن غياب الدورية  في ظل تزايد الباقي است  2017التي تم تقديرها بالنسبة لمداخيل سنة    %6بنسبة  

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.  157الوزارية قد ال تؤثر على إعداد الميزانية بوجود المادة 

كما أعطيت الكلمة للسيد المدير العام للمصالح الذي نوه بداية بمستوى النقاش داخل اللجنة، مؤكدا أن الجماعة  

وثيقة إعداد  في  جديد  وضع  فالمكتب   أمام  وبالتالي  متأخرة،  بها صدرت  المتعلقة  التطبيقية  المراسيم  ألن  الميزانية 

المسير والموظفين تعترضهم مجموعة من العراقيل لتنفيذ ما جاء فيها، ألن تنزيلها يحتاج لمزيد من الوقت والقيام 

صليا في بداية شهر شتنبر مع بتكوين في هذا المجال، مشيرا في نفس الصدد أن السيد رئيس المجلس عقد لقاء توا 

في   جاء  لما  تستجيب  ميزانية  إعداد  موضوع  طرح  وتم  للجماعة  المالي  بالتدبير  المكلفين  األقسام  رؤساء  السادة 

المرسوم وتنسجم مع تطلعات المجلس خاصة وأن لها عالقة وطيدة ببرنامج عمل الجماعة، مضيفا أن كل هذا يمثل 

فا أنه بتنسيق مع السيد رئيس اللجنة تم توفير جل الوثائق المضمنة في المرسوم  تحديا لكافة موظفي الجماعة، مضي

 مع االلتزام بتقديم توضيحات حول بقية الوثائق التي استعصى توفيرها. 

بعد ذلك، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيدة رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة التي أكدت أنه إلعداد وثيقة  

اجتماعات مع السيد رئيس المجلس والمكتب المسير لالطالع على تصوره والشكل   3تم عقد    2017  الميزانية لسنة

اجرأة  طريقة  غياب  ظل  في  الخصوص  بهذا  مقترحا  قدمت  اإلدارة  أن  إلى  مشيرة  الوثيقة،  هذه  فيه  ستقدم   الذي 

من القانون التنظيمي   160إلى المواد    156النصوص التنظيمية بحيث لم يتم اعتماد الشروط المضمنة في المواد من  

المتعلق بالجماعات بالنسبة للمصاريف، لكن مع صدورها ستضطر اإلدارة إلى إعداد باب المصاريف بطريقة جديدة، 

او العمليات اضافة الى مشروع نجاعة االداء، مضيفة أنه    اضافة الى تبويب الميزانية من خالل البرامج والمشاريع

تبعا لكل هذه المستجدات لم يحسم بعد السيد رئيس المجلس والمكتب المسير في وثيقة المصاريف، أما فيما يتعلق 

مشر لوثيقة  بالنسبة  أنه  مبينة  مطبقة،  الزالت  التي  هي  الثالثية  القاعدة  ألن  مستجد  هناك  فليس  المداخيل  وع بباب 

بتدبير  المكلفون  األقسام  إال بحضور جميع رؤساء  مناقشتها  يمكن  فال  الجديد  المرسوم  بها  جاء  التي  األداء  نجاعة 

قام  عليه  تشرف  الذي  القسم  أن  أكدت  والعقود  االتفاقيات  عن  الناتج  الخاص  للبيان  بالنسبة  أما  الجماعة،  ميزانية 

 وبتهم حول هذا الموضوع. بمراسلة جميع األقسام المعنية وهي في انتظار أج

سنة   برسم  التسيير  ميزانية  مشروع  دراسة  إلى  مباشرة  االنتقال  للجدول    2017ليتم  تبعا  حدة  على  مجال  كل 

التالي: 
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 مداخيل اجلزء الأول 

 مجال اإلدارة العامة 

 

 رمز امليزانية
 

 نوع الرسوم
 

تقديرات امليزانية 
 2016برسم سنة 

 

املداخيل املقبوضة اىل غاية 
 2016شتنرب 

 

التقديرات املقرتحة 
 2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 
 
 

11/10 10.10 

 
 
 
 

رسوم تصديق  
اإلمضاء واالشهاد  

 بالتطابق 

 

 

 
 

2.400.000.00 

 
 
 
 

1.907.000.00 

 
 
 
 

2.900.00.00 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
- 

 

مجالس * رؤساء  لدى  التدخل 
على   الحرص  قصد  المقاطعات 
الوثائق   في  الشيات  وضع  فرض 

ذلك تستلزم  التي  الصادرة    االدارية 
 المقاطعة وملحقاتها االدارية.عن 

الخدمات * تجويد  على  العمل 
بمرفق   المرتبطة  الحالة  االدارية 

 المدنية وتصديق االمضاء
 

 
32/30 10.40 

 

 
 

 رسم المحجز 

 
 

790.000.00 

 
 
 

1.029.323.00 

 
 
 

950.000.00 

 

 

1.000.000.00 

 
فاقت مداخيل هذا  

الرسم مليون درهم 
 2016برسم سنة 

 

تسجيل الحالة المزرية التي  -
 يعاني منها المحجز الجماعي 

التفكير في عقد اتفاقية مع   -
 للحجز شركة 

 

 

تحمالت   * كناش  إعداد  في  التفكير 
المحجز بهدف   لتدبير  الجماعي 

 تحسين الخدمة وتنمية المداخيل.

 
 

10 50 10 

 
 

حصة من منتوج  
الضريبة على القيمة  

 المضافة 

 
 
 

229.604.000.00 

 
 
 

172.202.994.00 

 
 
 

243.000.000.00 

 
 

 
 

229.604.000.00 

 

تم اإلبقاء على  
تقديرات سنة 

ألن هذه    2016

الحصة لم تعرف 
 زيادة منذ سنتين 
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البعض   حول  االعضاء  السادة  استفسارات  على  وردا  العامة،  االدارة  بمجال  المتعلقة  الفصول  دراسة  وخالل 

منها سواء بالتعريف بها او وضعية المداخيل التي يتم استخالصها، اوضح السيد محمد بورضوية ان رسوم تصديق 

بنسبة   ارتفعت مجتمعة  قد  المدنية  والحالة  ت  %17االمضاء  الشيات، موضحا بسبب عملية  المراقبة على وضع  كثيف 

بخصوص الرسم المتعلق بتسجيل بيع البهائم )البيوعات( انه يخص سوق بيع الدراجات المستعملة، مضيفا ان سبب  

خفض التقديرات الخاصة برسم منتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها يرجع الى بيع اغلب هذه المواد من طرف 

 الكثير .شركة خاصة ولم يتبق 

مع   مقارنة  المزايدة  وملفات  والمطبوعات  التصاميم  بيع  منتوج  برسم  الخاص  التقدير  من  الرفع  سبب  اما 

 فيرجع الى التعديل الذي طرأ على القرار الجبائي المحلي.  2016تقديرات سنة 

 

يل  بتقديم عام عن  بعد ذلك، انتقلت اللجنة لتدارس مجالي الشؤون االجتماعية، بداه السيد ممثل وكالة المداخ

بعض  همت  ومالحظات  باستفسارات  االعضاء  السادة  اعقبه  والتحصيل،  الوعاء  حيث  من  للمجال  المكونة  الفصول 

جهة  من  الفصل  تدبير  اطار ضبط  في  الميزانية  مشروع  بخصوص  رقمية  مقترحات  الشأن  هذا  في  مقدمين  الفصول 

ض المرافق والقطاعات مسلطين الضوء على كافة الصعوبات  وطموح تحقيق عائدات اضافية بالنظر لمنطق التطور لبع 

 التي يعرفها تسيير هذه التجهيزات الجماعية ويتعلق االمر  بالرسوم االتية: 

 حق االمتياز في مصلحة سيارة االسعاف الجماعية.  •

 مدخول الخزانة الجماعية.  •

 الرسم على االقامة في المؤسسات السياحية.  •

 مدخول استغالل المسابح  •
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 مداخيل اجلزء الأول 

 الشؤون االجتماعية مجال 
 

 

 رمز امليزانية
 

 نوع الرسوم
 

تقديرات امليزانية 
 2016برسم سنة 

 

املداخيل املقبوضة اىل غاية 
 2016شتنرب 

 

التقديرات املقرتحة 
 2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات التعديل سبب  تقديرات اللجنة

 
 

 

22/20 20.10 

 

حق االمتياز في  
مصلحة سيارة  

 االسعاف الجماعية 

 

 

 

37.000.00 

 
 

 
47.00 

 
 

 

37.000.00 

 

 

1000.00 

نظرا لمقرر المجلس  
القاضي باسترجاع  

المرفق استرجاع هذا  
 المرفق  

 
 

- 

 

 
 
32/30 20.20 

 

 
مدخول الخزانة  

 الجماعية 

 
 

2000.00 

 
 
 

250.00 

 
 
 

2000.00 

 

- 
 
 

 

هزالة المدخول علما ان  
الخزانة الحالية في مرحلة  

 التأهيل 

 
 

التفكير في تطبيق مبدأ المجانية لولوج  -
 الخزانة الجماعية واالستفادة من خدماتها   

 
 
 
 
 
 

11/10 20.30 

 
 
 
 
 

 
الرسم على االقامة  

في المؤسسات  
 السياحية 

 
 
 
 
 

 
 

50.000.000.00 

 
 
 
 
 

 
 

30.277.891.08 

 
 
 
 
 

 
 

52.000.000.00   

 
 
 
 

 
 

 

54.000.000.00   

 

 
 

اقبال مدينة *
على تنظيم  مراكش 

تظاهرات عالمية 
ستسمح بتوافد 
 السياح االجانب.

تزايد المؤسسات *
  السياحية بالمدينة
 والطاقة االيوائية.

يمثل مدخول هذا الرسم  *
من المجال   96%

االقتصادي ويعرف تقاعسا  
وتلكؤا من طرف  

المؤسسات السياحية بالنظر  
لكونه امانة تقع في ذمة  

 اربابها. 
غياب ضبط واحصاء  * 
لمؤسسات  مما يفرض  ل

القيام بالتدابير الالزمة  
والتدخل لدى المصالح  

    المختصة

واالجرائية    - القانونية  بالتدابير  القيام 
 لتحصيل عائدات الرسم عبر ما يلي:

المنصوص عليها في   القانونية  *تفعيل االلية 
بفرض   والمتعلقة  المحلية  الجبايات  قانون 

 حق االطالع . 
المصالح  لدى  سواء    *التدخل  المختصة 

االمن   ادارة  او  للسياحة  الجهوي  المجلس 
المتعلقة   المعلومات  على  للحصول  الوطني 

 بعدد ليالي المبيت. 
 *احصاء دقيق لدور الضيافة والرياضات. 

غير   الرياضات  من  الرسم  *استخالص 
 المصنفة  

 
 
 

22/20 30.20  

 
 

مدخول استغالل  
 المسابح 

 
 
 

1.000.000.00 

 
 
 

742.005.00   

 
 
 

1.000.000.00 

 

 
 

1.200.000.00 

 

 
امكانية اللجوء 

لطريقة اخرى في 
التدبير اكثر  

 مردودية

*تسجيل اختالالت يعرفها  
تدبير المسابح الجماعية  

 تفرض فتح تحقيقيات. 
*اعاد النظر في تعيين  

القباض المكلفين  
باستخالص واجبات الدخول  

 بالنظر لسلوكياتهم 

 
 

جديد   - تدبير  ونمط  الية  في  التفكير 
للمسابح الجماعية تسمح باشتغالها طيلة  
السنة سواء بالتدبير المباشر او المفوض 
التنشيط  مهمة  تودي  ان  اساس  على 

 المحلي والمردودية المالية. 
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بداه السيد ممثل   انتقل السادة االعضاء لتدارس فصول مجال الشؤون التقنية حيث  بتقديم عام حول تركيبة فصوله واطرق استخالصها، اعقبه السادة االعضاء  عقب ذلك  وكالة المداخيل 
 بمالحظات ومقترحات على الشكل االتي: 

 مداخيل اجلزء الأول 

 الشؤون التقنية مجال 
 

 رمز امليزانية
 

 نوع الرسوم
 

تقديرات امليزانية 
 2016برسم سنة 

 

املداخيل املقبوضة اىل غاية 
 2016شتنرب 

 

التقديرات املقرتحة 
 2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 
 
 

16/10 10.30  
 

 

 

 
 

 
الرسم على عمليات   

 تجزئة االراضي 

 

 

 

 

 

11.000.000.00 

 

 

 

 

5.028.905.38 

 

 

 

 

11.000.000.00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ضرورة الحرص على مراقبة   
االقرارات  والتأكد من  مجموع  
التكلفة المقدرة إلنجاز اشغال  

التجهيز المتعلقة بالتجزئة حين ايداع  
طلب رخصة التجزئة او التكلفة  
الحقيقية لهذه االشغال عند تسليم 

 شهادة المطابقة 

 

 
 
 

18/10 10.30  

 

 

 
 

 رسم السكن 

 

 

35.000.000.00 

 

 

25.655.764.68 

 

 

 

40.000.000.00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

عدم شمولية الرسم لمجموع  
 الخاضعين له

 

 

المطالبة بتفعيل دور لجنة االحصاء     -
وتحيين عملية االحصاء الشامل للعقارات 
المشمولة بهاذين الرسمين اضافة الى 

 38و   32الرسم المهني تطبيقا للمادتين  
 من قانون الجبايات المحلية 

عقد يوم دراسي خاص بالضرائب  -
المحولة ودراسة سبل انجاح عمليتي 

 الضريبياحصاء الوعاء والتحصيل 

 
 
 

19/10 30.10 

 
 

رسم الخدمات  
 الجماعية 

 

 

 

180.000.000.00 

 

 

 

135.255.172.30 

 

 

 

190.000.000.00 

 

تسجيل  تملص العديد من  -  -
 الملزمين بالرسم من اداءه .

ضعف مداخيل هذا الرسم   -
مقارنة مع ما يتم دفعه  

 لشركات النظافة 
23/20 20.30   

منتوج كراء بنيات   
 السكنى 

للسكنيات    هزالة السومة الكرائية    317.500.00   125.172.00 317.500.00
الجماعية بالنظر للسوق العقاري  

والعمليات السكنية بالمدينة  
تتطلب التفكير في ايجاد صيغ  

 لتنمية المدخول  

 
التفكير في ايجاد طرق لتنمية الرصيد  
العقاري الجماعي واستثماره  لتحصيل  

 عائدات مالية من هذه العملية

11/10 20.30   
الرسم المترتب على  

 إتالف الطرق 

وجود حاالت من اتالف الطرق     - 900.000.00 102.417.50 887.000.00
بسبب تدخالت خاصة شركات  
االتصاالت والوكالة المستقلة  

 لتوزيع الماء والكهرباء 

  التفكير في ايجاد اطار تنظيمي يضبط عملبة
استخالص الرسم بالنظر لحاالت اتالف  

 الطرق بالمدينة 
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وبعد دراسة فصول المجاالت الثالث، وبعد التوضيحات المقدمة من طرف ممثلي وكالة المداخيل وقسم   

استخالصه   الباقي  ارتفاع  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  للمصالح،  العام  المدير  والسيد  المالية  الموارد  تنمية 

تنموي، مجهود  اي  تعرقل  معضلة  فقد    باعتباره  المختصة،  الخارجية  المصالح  مع  تنسيق  اي  لغياب  ونظرا 

الجماعي   المجلس  لرئاسة  توصية  رفع  الى  اللجنة  استخالصه  خلصت  الباقي  اشكالية  حول  دراسي  يوم  لعقد 

 :   وتدارسه وفق المقاربات االتية

▪ 

▪ 

 

▪ 

▪ 

 لتنهي اللجنة أشغالها على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال 

 

 رئيس اللجنة              

 الحسين نوار                   

 

 

 

 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

75 
 

 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 لى الساعة العاشرة والنصف صباحا . ع 2016 اكتوبر  18الثالثاء  يوم   :  الزمان 

 . قاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس  :  المكان 
 السيد الحسين نوار رئيس اللجنة  : رئيس الجلسة 

 )المداخيل( 2017السنة المالية دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم *   : الموضوع 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 .، عبد المجيد ايت القاضي، عبد الصمد العكاري عبد الهادي تلماضي  عبد الغني دريوش، ،عبد الهادي ويسالت، أحمد عبيلة 

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة - 

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

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

 . عبد الهادي بن عالالشحيمي، حفيظة مجدار، خليفة

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :     وفاء منياتي 
 رئيس قسم تنمية الموارد المالية   : عبد الحق مدا 

 قسم تنمية الموارد المالية   :       محمد بورضوية 
 قسم تنمية الموارد المالية  : ي احمد مفتي 

 وكيل المداخيل   :                      الخمار لمغاري
 مكتب وعاء منتوج الممتلكات الجماعية بقسم تنمية الموارد المالية    : عبد الفتاح الخراص 

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

 

ة مراكش  خالل هذه الجلسة، وبعد انهاء  تدارس المجاالت الثالث االولى من مداخيل مشروع ميزانية جماع 

المالية   السنة  السيد    2017برسم  اعطى  الدعوة،  لتلبية  الحضور  بالسادة  الترحيب  كلمة  وبعد  السابقة،  الجلسة  في 

تركيبة   على  االعضاء  السادة  الطالع  المالية  الموارد  تنمية  قسم  عن  بورضوية  محمد  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس 

الجبائية   ووضعيتها  االقتصادية  الشؤون  مجال  للرسوم  حيث  فصول  الفقري  العمود  يشكل  المجال  هذا  أن  أوضح 

المحلية، فعلى سبيل المثال الرسم المهني تم الرفع من تقديراته نظرا لتوسع مختلف األنشطة على مستوى المدينة،  

عرف    او صناعية او مهنية  جماعي العام مؤقتا ألغراض تجارية الرسم المفروض على شغل الملك المشيرا إلى أن  

وذلك راجع إلى متأخرات على بعض المؤسسات خاصة    2016ل مهمة تجاوزت التقديرات التي وضعت لسنة  مداخي

 شركات االتصال. 

للطفرة النوعية والكمية    كما تدخل السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، في ذات السياق، لالشارة

لمداخيل سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة وكذا  حق االمتياز في النقل الحضري بسبب  تشغيل خط النقل السياحي  

 ارتفاع.من طرف شركة الزا 

عقب ذلك، وبعد تثمينهم التقديرات المقترحة، سجل السادة االعضاء مالحظات حول بعض فصول هذا المجال   

 : جاءت كمايلي
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 مداخيل اجلزء الأول 

 الشؤون االقتصادية مجال 

 

 رمز امليزانية
 

 نوع الرسوم
 

تقديرات امليزانية 
 2016برسم سنة 

 

املداخيل املقبوضة اىل غاية 
 2016شتنرب 

 

التقديرات املقرتحة 
 2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات التعديل سبب  تقديرات اللجنة

 
 

40.10.10.25 

 
 
 

 الرسم المهني 

 

120.000.000.00 

 

94.548.337.63 

 

135.000.000.00 

 

- 

 

 

عرف هذا الرسم ارتفاعا  
ملموسا ويمكن ان يحقق نتائج 

 احسن

 

مشمول بنفس التوصية الخاصة   
 بالضرائب المحولة

 
 

40.10.20.21 

 

 
واجبات مقبوضة في  
االسواق وساحات  

 البيع العمومية 

 

 

3.170.000.00 

 

 

4.499.143.00 

 

 

4.000.000.00 

 

 

5.000.000.00 

 

 

المداخيل 
المحققة خالل 

  اشهر بلغت  9
اكثر من قيمة   

التقديرات   
 2016سنة 

 
المطالبة ببذل مزيد من الجهد   

 الستخالص هذه الواجبات 

 

 
26/20 10.40  

منتوج كراء محالت  
تجارية أو مخصصة  
 لمزاولة نشاط مهني 

 

5.240.000.00 

 

3.779.918.48 

 

5.240.000.00 

 

- 
هزالة السومة االيجارية    

 للمحالت التجارية الجماعية 
التفكير في تفويت هذه المحالت بشكل 

تدريجي بعد تسوية وضعيتها العقارية  
 واستخراج  العقارية الخاصة بالمحالت

 
37/20 10.40  

الرسم المفروض   
على شغل الملك   

الجماعي العام مؤقتا  
الغراض تجارية او  
 صناعية او مهنية 

 

20.000.000.00 

 

29.030.281.00   

 

28.000.000.00   

 

- 

 

- 

 

المطالبة بالتنسيق بين قسمي 
تنمية الموارد المالية  
 والممتلكات الجماعية

 

 
 
 

11/10 20.40  

 

 
 

الرسم على النقل   
 العمومي للمسافرين 

 

 

2.000.000.00 

 

 

1.101.893.90   

 

 

2.200.000.00   

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

فتح باب النقاش في اطار شركة المحطة   
 العقود المبرمة مع الغيرالطريقية بشأن 

في استغالل مرافق المحطة من جهة و 
كذا في عدم رفع من نسبة تحصيل 

الجماعة  لمستحقاتها علما ان مبدأ تطور  
 الرواج هو السائد
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 مجال الدعم:

هذا   أن  بين  الذي  بورضوية  محمد  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  الدعم  بمجال  يتعلق  فيما 

إال   ال يشكل  األموال    %10المجال  فائدة  كمنتوج  مالي  ذات طابع  يشمل رسوما  الجماعة، حيث  من مداخيل 

المودعة بالخزينة والذي يمثل الفوائد الممنوحة من طرف بنك المغرب على وضع أموال الجماعة في الخزينة  

اح التي  وهو مبلغ متغير من سنة ألخرى، مضيفا أن هذا المجال به كذلك فصل يتعلق بمنتوج األرباح أي األرب

تجنيها الجماعة من مساهمتها أو انخراطها في بعض الشركات كالمحطة الطرقية التي تساهم فيها الجماعة  

 درهم.  300.000حيث ارتفعت تقديرات هذا الرسم إلى  %20بنسبة  

كما أعطيت الكلمة للسيد النائب الثاني لرئيس المجلس الذي أوضح أنه في مجال الدعم نجد فصل له  

كب  المساهمة في  أهمية  الميزانية هو مدخول  المضمن في وثيقة  المدخول  رى وهو منتوج األرباح حيث أن 

درهم كمبالغ مقبوضة راجع إلى استفادة الجماعة من عائدات سنتين من   600.000المحطة الطرقية ومبلغ  

نستف  ال  ذلك  مع  لكن  المامونية  فندق  شركة  في  كذلك  مساهمة  الجماعة  أن  مضيفا  الرسم،  أي هذا  من  يد 

مدخول من هذه المساهمة، لذلك اقترح تفويت حصة الجماعة في فندق المامونية مادام أن هذه الشراكة ال  

 . تذر أية أرباح 

أثار   الذي  المحلية  التنمية  شركات  مصلحة  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  ذلك،  بعد 

إطالع المجلس على مختلف الوثائق المتعلقة بها،   إشكال صعوبة التواصل مع إدارة المحطة الطرقية ورفضها

 رافعا توصية لرئاسة المجلس بضرورة التفكير في إعداد كناش تحمالت لتدبير هذا المرفق. 

منتوج    ،بعدها على  تدخالتهم  في  األعضاء  السادة  ركز  حيث  المجال،  هذا  حول  للنقاش  الباب  فتح 

الطرقية الذين سجلوا إمكانية الرفع أكثر من هذا المدخول  األرباح والذي يهم عائدات المساهمة في المحطة  

  شريطة تكثيف المراقبة بمختلف مرافق هذه المحطة خاصة وأن بعضها ال يتم االستفادة منه بالشكل المطلوب 

 ويعرف خروقات عديدة. 

بعد ذلك تدخل من جديد السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الذي أرجع مهمة مراقبة مرافق المحطة  

الطرقية للمجلس اإلداري للمحطة ومن مكونيه أعضاء يمثلون المجلس الجماعي ومن الضروري أن يقوموا  

 طة الطرقية. بدورهم في عملية المراقبة بما فيها االطالع على مختلف الوثائق المحاسباتية للمح

 مجال تدعيم النتائج 

بالنسبة لمجال تدعيم النتائج أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد محمد بورضوية الذي أوضح أن  

يتم نقلها مباشرة للسنة    سنوات لوجود مصاريف ملتزم بها وغير مؤداة  4هذا المجال تم خلقه منذ حوالي  

 الموالية لكي يتم تأديتها لمستحقيها من الشركات والمقاوالت التي أنجزت مشاريع أو أسدت خدمات للجماعة. 

 اوصت اللجنة بما يلي:  واختتاما لهذا الشق، وفي اطار تنمية المداخيل، 
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ون اللجنة قد أنهت دراستها لمداخيل الجزء األول من مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم  وبهذا تك

 . 2017سنة  

ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف عشية على اساس بدء دراسة الجزء ال بالمصاريف  

 . 19/10/2016يوم غذ االربعاء 

 

 رئيس اللجنة  

 الحسين نوار                   
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 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 
 

وبعد تمكين السـادة   ،2017مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم السنة المالية  لجزء االول من  دراسة ا  انهاءهابعد   

بالميزانيـة والشـؤون الماليـة  للجنـة المكلفـةجزء المصاريف من المشروع وكذا الوثائق المرفقـة بـه،  واصـلت ا  االعضاء من
على الساعة العاشرة والنصف صـباحا بقاعـة االجتماعـات   2016  اكتوبر  19يوم االربعاء  اجتماعاتها في جلسة رابعة     البرمجة

   االتيـة:  المتبقية  الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط

 والتصويت عليها. 2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية . 17

 والتصويت عليها. 2017النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية   . دراسة حسابات18

سنة  20 برسم  املرصودة  املبالغ  من  النفقات  حساب  فقرات  بعض  اعتمادات  تحويل  على  املوافقة  طبقا    2016.  املقاطعات  لبعض 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  254ملقتضيات املادة 

 الجتماع من أعضاء اللجنة السادة:حضر ا -
 . ، المصطفى الوجداني عبد الهادي تلماضي  عبد الغني دريوش، ،بد الهادي ويسالت، أحمد عبيلة ع

 :كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة - 

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  :  احمد المتصدق 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي الحسن المنادي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

 . الهادي بن عال، عادل المتصدق  عبدحفيظة مجدار،  عبد الفتاح رزكي،  ،م حفيظ قضاويابراهيم بوحنش،   

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :      وفاء منياتي 
 قسم تنمية الموارد المالية   :        محمد بورضوية 
 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  الحسين الزواق 

 العالقة مع الوكاالترئيسة مصلحة   :  خديجة العبيدي  
 رئيس قسم العمل االجتماعي   :  عبد العزيز االمري 
 عن القسم التقني   :  سعيد باكة  

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

 
خالل هذه الجلسة، وبعد االنتهاء من مناقشة باب مداخيل ميزانية التسيير من مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة  

 ، واالنتقال لباب المصاريف من ميزانية التسيير، تم تمكين السادة االعضاء  من الوثائق االتية: 2017
 .  2017تقديم قسم مصاريف التسيير لسنة  ▪
 )قسم مصاريف التسيير(.  2017مشروع ميزانية سنة  ▪
لسنتي   ▪ والحواالت  االلتزامات  غاية    01/01/2016ومن    2015و  2014بيان  )مصاريف    30/09/2016إلى 

 التسيير(. 
لسنتي   ▪ والحواالت  االلتزامات  غاية    01/01/2016ومن    2015و  2014بيان  )مصاريف    30/09/2016إلى 

 الجزء الثاني(. 
أخرى   ▪ دفعات  للفصل  توضيحي  سنة    14.024.963.00مبلغ    50.40.61/60بيان  بميزانية  المقترح  درهم 

2017. 

بتالوة   قامت  التي  والمحاسبة  الميزانية  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  ذلك  بعد 
 والتي جاءت كالتالي: 2017الورقة التقديمية لقسم مصاريف التسيير برسم سنة  
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أن    2017وفي نفس الصدد، أوضحت السيدة رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة أن الملفت في ميزانية سنة   

وهذا راجع    %14إلى    10في مقابل ارتفاع نسبة المصاريف من    %6و    5نسبة ارتفاع المداخيل بقيت مستقرة بين  

إلى المصاريف االجبارية التي ال يمكن التحكم فيها وإلى اعتماد الجماعة طرق تدبير جديدة لبعض المرافق خصوصا  

مصا المثال  سبيل  فعلى  المناخية،  والتغيرات  البيئة  حماية  تراعي  تدبير  طرق  باعتماد  مستقبال  مطالبون  ريف  أننا 

تفوق   نسبة  إلى  المفوض تصل  الموظفين    %30التدبير  في حين عرفت مصاريف  التسيير  من مجموع مصاريف 

من حوالي   تطورا  المصاريف حيث عرفت  ارتفاع  في  للمقاطعات ساهمت  الممنوحة  فالحصة  كذلك    28استقرارا، 

 دة. مليون درهم تماشيا مع المقتضيات القانونية الجدي  76مليون درهم سنويا إلى  

عقب ذلك، وبعد االستماع لنص التقديم، فتح باب النقاش والذي هم السمات العامة لمشروع الميزانية لسنة    

 في شقه المرتبط بمصاريف التسيير حيث جاءت تساؤالت ومالحظات السادة األعضاء كاآلتي:   2017

 ضرورة ترشيد النفقات وفق حكامة مالية جيدة  تتطلب عقلنة صرف ميزانية التسيير .    ➢

 كبر حجم مصاريف التسيير  كان من المنطقي ان تقابلها جودة الخدمات المقدمة من الجماعة.   ➢

ضرورة ايجاد صيغ لتقليص حجم القطاعات الكبرى المستهلكة لميزانية التسيير خاصة قطاع النظافة وجمع   ➢

 النفايات المنزلية.  

الصالح ➢ بعض  في  والمقاطعات  الجماعي  المجلس  بين  ما  االختصاص  المزدوج من  ضبط  للنفاق  تفاديا  يات 

 جهة او تنازع االختصاص السلبي بين الطرفين )مصاريف الصيانة االعتيادية لإلنارة العمومية كمثال (. 

المبالغ   ➢ لحجم  نظرا  القضائية  للمسطرة  اللجوء  عند  الغير  مواجهة  في  الجماعة  دفوعات  بتقوية  المطالبة 

 المالية الصادرة في حق الجماعة. 

 ي تنظيم يوم دراسي حول موضوع مصاريف الجماعة وكيفية ترشيدها. التفكير ف ➢

 .التساؤل حول أسباب الزيادة من مصاريف المواصالت الالسلكية ➢

بتقارير   ➢ المجلس  تزويد  المملكة مع  المكتب خارج  الرئيس وأعضاء  السيد  تنقل  بتحديد مصاريف  المطالبة 

 عن هذه األسفار. 

إلى مساهمة الجماعة في شركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار"    تسجيل عدم اإلشارة في شق المصاريف  ➢

 ومشاريع "مراكش ... الحاضرة المتجددة" 

التفكير بأن يصبح   ➢ النفايات خاصة مع  التساؤل حول مدى قدرة المطرح العمومي الجديد على تحمل كمية 

 جهويا. 

 للمجلس.  التفكير في استفادة الجمعيات من دعم مجالس المقاطعات دون الرجوع  ➢
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أهمية هذا   إلى  أشار  الذي  المجلس  لرئيس  الرابع  النائب  للسيد  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  مزيد من  ولتقديم 

للتدبير المفوض لقطاع النظافة فينقسم   بالنسبة  أنه  النقاش إليجاد حلول مناسبة لترشيد نفقات الجماعة، موضحا 

افة به متأخرات من المجلس السابق أما الثاني فمرتبط بدخول  إلى شقين رئيسيين األول يتعلق بعقد مع شركات النظ

ماليير سنتيم    8ومصاريف تدبيره ستتطور من حوالي    2016المطرح الجديد حيز االشتغال ابتداء من شهر نونبر  

المدبرة لهذا المطرح،    ECOMEDسنة وهي مدة العقد المبرم مع شركة    20مليار سنتيم بعد مرور    18لتصل إلى  

مليون وهي أقل تكلفة مما تم االتفاق عليه مع    17تكاليف تنقل شركات النظافة إلى المطرح الجديد قدرت ب  كذلك  

الموقع عقدها في عهد المجلس السابق،  لكن رغم تكاليفه الباهظة يبقى مشروع هذا المطرح     ECOMEDشركة  

اشتغل مسألة  أول  أن  على  مؤكدا  الوطني،  الصعيد  على  نوعه  من  األول  قطاع  هو  هو  المجلس  رئاسة  عليها  ت 

 من مصاريف الجماعة وهي نسبة كبيرة جدا ومرهقة لميزانية الجماعة.   %36النظافة الذي يمثل في مجمله نسبة 

ومحاولة إليجاد بدائل لتدبير هذا القطاع بتكلفة أقل،  اوضح السيد النائب ان أهم هذه البدائل التفكير في جعل   

من النفايات وعملية حرقها بطريقة جديدة ال    %50ا، كذلك االنتقال إلى تثمين نسبة  المطرح الجديد مطرحا جهوي

إماراتية  باتفاق مع شركتين إحداهما  البيئة  الجهة في موقع   تلوث  بتنسيق مع  بهذا األمر  للقيام  فرنسية  واألخرى 

 المواقع.  المطرح القديم بجماعة حربيل، داعيا السادة األعضاء إلى القيام بزيارة لتفقد هذه

  2000مشيرا، فيما يخص سبب ارتفاع مصاريف اإلنارة العمومية،  ان ذلك راجع إلى التزام الجماعة بوضع     

في    COP22بما في ذلك صيانتها الستضافة مؤتمر األمم المتحدة للتغييرات المناخية    LEDنقطة مضيئة من نوع  

إطار مشروع متكامل لشركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار"، مقترحا عقد اجتماع خاص للجنة المرافق العمومية  

ركة التنمية المحلية "حاضرة  في أقرب اآلجال لمناقشة موضوع االنارة العمومية وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بش

 في هذا الموضوع.  المجلساألنوار" وكذا دراسة الحلول التي يشتغل عليها 

المتعلق بالمصاريف كل    2017ليتم االنتقال مباشرة إلى دراسة مشروع ميزانية التسيير برسم سنة   في شقه 

 مجال على حدة تبعا للجدول التالي:
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 اجلزء الأول مصاريف   

 االدارة العامة  مجال  
 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

تقديرات  

 اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل 

 
12/10 10.10 

مصاريف نقل  
الرئيس 

والمستشارين داخل  
 المملكة 

 

5000.00 

 

5000.00 

 

 

 

5000.00 

 

- 

 

- 
 

اإلشادة بمجهود رئاسة  -
المجلس والمكتب المسير  

خفض مصاريف هذا  في 
المجال مقارنة مع سنة  

2014 . 
 

اقتراح خفض هذه   -
مع  الفصول إلى النصف

معرفة التقارير المنجزة  
عن السفريات والقيام  
بالمهام سواء داخل 
 المملكة او خارجها 

 

  

13/10 10.10 مصاريف نقل   
الرئيس 

والمستشارين  
 بالخارج 

 

250.000.00 

 

360.000.00 

 

116.200.00 

 

250.000.00 

 
- 

 
- 

 

14/10 10.10 مصاريف تنقل   
الرئيس 

والمستشارين داخل  
 المملكة 

 

50.000.00 

 

50.000.00 

 

 

 

50.000.00 

 
- 

 
- 

 

15/10 10.10 مصاريف المهمة   
بالخارج للرئيس  

 والمستشارين 

 

600.000.00 

 

600.000.00 

  

600.000.00 

 
- 
 

 
- 
 

 

31/30 1010. المساهمة في   
مصاريف المنظمات  

 الدولية 

 

200.000.00 

 

200.000.00 

 

161.074.00 

 

200.000.00 

 
- 

 
- 

التساؤل حول استفادة  
 المجلس من هذه المنظمات

 

 
51/50 1010.  

 
اشتراك في الجرائد  
الرسمية والجرائد  

 والمجالت 

 

70.000.00 

 

126.188.00 

 

56.188.00 

 

70.000.00 

 
- 

 
- 

المطالبة بتقليص عدد  
الجرائد واالقتصار على  
الهام منها نظرا النتشار  

 الجرائد االلكترونية 

 

 
10.10.60/64 

 
 لوازم ومطبوعات 

 

350.000.00 

 

1.375.728.40 

 

391.580.40 

 

400.000.00 

 

600.000 

تم نقل اعتماد فصل  
"لوازم ومنتوجات 
النشر" إلى هذا  

الفصل مع  خفض 
 درهم  100.000مبلغ 

 

تسجيل ارتفاع مصاريف 
 هذا الفصل 

 

ضرورة التفكير في طريقة 
ترشيد استهالك الفصل  

المتعلق بلوازم ومطبوعات  
كالعمل على رقمنته 

 مستقبال
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 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

واملنقول لسنة 
2016 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 
تقديرات  

 اللجنة 
 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل 

 
21/20 10.20 

 
تعويضات عن  
 األشغال اإلضافية 

 

3.000.000.00 

 

5.976.280.00 

 

4.732.984.31 

 

3.000.000.00 

 

- 

 

- 
 
المطالبة بتفعيل المرجع   -

القانونية والتنظيمي في 
االستفادة من األشغال  

 االضافية 
إعادة النظر في طرق   -

 تكوين الموظفين 

من    - كنوع  التعويضات  هذه  تكييف 
 التحفيز للموظفين  ذو االستحقاق 

الذين    - الموظفين  زجر  ضرورة 
السير   ويعرقلون  الغياب  يتعمدون 

 العادي لإلدارة 
سبل      - حول  دراسي  يوم  تنظيم 

 تحديث اإلدارة والرفع من مردوديتها 

 

24/20 2010. التعويضات عن   
األشغال الشاقة  

 والموسخة 

 

11.780.000.00 

 

 

11.780.000.00 

 

 

10.383.016.10 
 

11.780.000.00   

 

10.20.40.44 
 

 مصاريف التدريب 
 

 

50.000.00 
 

50.000.00     

 
 

10.20.30/38 

 
لباس األعوان  
 المستخدمين 

 

1.500.000.00 

 

1.500.000.00 

 

1.280.040.00 

 

1.500.000.00 

 

750.000.00 

الفصل   هذا  خفض  تم 
أغلب   التزام  لعدم 
هذا   بارتداء  األعوان 

 اللباس 

 

تسجيل عدم التزام األعوان 
 بارتداء هذا اللباس 

 

لباس    - ارتداء  فرض  ضرورة 
على  االعوان   للحفاظ  المستخدمين 

امام   الجماعية  االدارة  صورة 
 المرتفقين. 

 

11/10 10.30 
 

 اكتراء بنايات إدارية 
 

 

200.000.00 

 

279.200.00 

 

237.600.00 

 

800.000.00 

 

200.000.00 

الفصل   هذا  خفض  تم 
لعدم خلق ملحقات إدارية  

 جديدة 

  

 

33/30 10.30 
 

لوازم ومنتوجات  
 النشر 

 

300.000.00 

 

69.240.00 

 

69.240.00 

 

300.000.00 

 

0.00 

االعتماد   هذا  نقل  تم 
ومطبوعات  لوازم    لفصل 
طرف   من  قبوله  لعدم 

 الخازن االقليمي 

  

 
 

 
42/40 10.30 

 
 

قطع الغيار  
واالطارات المطاطية  

 للسيارات واآلليات 

 

 

1.300.000.00 

 

 

1.300.000.00 

 

 

 

 

1.300.000.00 

إلى    -  - االعتماد  هذا  نقل  اقتراح 
فصل "صيانة وإصالح السيارات  
الخازن   لرفض  واآلليات" 
بين   المبرمة  االتفاقية  اإلقليمي 
النقل   وشركة  الجماعة 

 واللوجستيك
المطالبة بمعرفة أسباب رفض    -

 الخازن اإلقليمي لهذه االتفاقية 

 

 
14/10 3010.  

 
اكتراء اليات النقل  

 وآليات أخرى

 

1.500.000.00 

 

2.678.400.00 

 

2.519.700.00 

 

1.500.000.00 

- 

 

اقتراح تخفيض هذا االعتماد   - 
بالنصف مع تنبيه المقاطعات  
بضرورة إدراج هذا الفصل  

 ضمن منحها 
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الميزانية   قسم  رئيسة  السيدة  جديد  من  تدخلت  األعضاء،  السادة  ولتنوير  المجال،  هذا  مناقشة  اطار  وفي 

لسنة   والمنقول  التحويالت  فيها  بما  النهائية  "االعتمادات  بخانة  المقصود  بأن  لتوضح  أنها  2016والمحاسبة   "

ة غير المؤداة برسم نفس السنة حيث  إضافة إلى التزامات الجماع  2016تتضمن اعتمادات مسطرة بميزانية سنة  

 يلزم الجماعة  بنقل االعتمادات الملتزم بها وغير المؤداة إلى الميزانية الجديدة.   2010أصبح المشرع منذ سنة  

قانون   بمقتضى  منظمة  فهي  والموسخة"  الشاقة  األشغال  عن  "التعويضات  بفصل  يتعلق  فيما  أنه  مضيفة 

منها كذلك بالنسبة لفصل "تعويضات عن    9إلى    6ن المرتبين في الساللم من  وجرت العادة على استفادة الموظفي

األشغال اإلضافية" حيث يستفيد منها الموظفون بالتساوي، مشيرة إلى أن الجماعة لم تعد تأمن الموظفين الرسميين  

العرضي واألعوان  العاملة  اليد  تأمن  زالت  ما  لكنها  الداخلية  وزارة  لمراسلة من  تبعا  ارتفاع  لديها  أرجعت  كما  ين، 

مع   المتعاقدين  األطر  أحد  تهم  متأخرات  إلى  المؤقتين"  للموظفين  القارة  والتعويضات  "األجور  فصل  تقديرات 

 الجماعة والذي لم يحصل على راتبه منذ سنتين.  

فهو   لإلدارة  بالنسبة  إدارية"  بنايات  "اكتراء  فصل  تقديرات  ارتفاع  أن  القسم  رئيسة  السيدة  أوضحت  كما 

 ملحقات إدارية جديدة.  4يرجع الى مقترح رئيس قسم الممتلكات الجماعية القاضي بإمكانية  استغالل 

كما أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية الذي قدم بعض التوضيحات التقنية  

لمجلس عملت على تخفيض بعض  التي تهم بعض فصول هذا المجال المدبرة من طرف القسم حيث أكد أن رئاسة ا

المصاريف إلى أدنى مستوياتها، موضحا أهمية فصول أخرى لها تأثير مباشر على صورة مدينة مراكش وإشعاعها 

الديني، الثقافي والفني كاالحتفال بعيد العرش وتنظيم تظاهرات ومهرجانات تمثل تراثا للمدينة، مشيرا أنه بالنسبة  

ومنت "لوازم  ب  المتعلق  أداء  للفصل  بضرورة  تحسيسية  مطبوعات  يهم  صرفه  تم  الذي  فاالعتماد  النشر"  وجات 

  300.000الرسوم المحلية لتكريس سياسة التواصل مع المواطن، مضيفا أنه بالنسبة لهذا الفصل تم اقتراح اعتماد  

لكن نظرا للصعوبات التي وجدت مع الخازن اإلقليمي اقترحت اإلدارة على السيد رئيس المجلس   2017درهم لسنة  

درهم، مؤكدا على أن    700.000تحويل هذا االعتماد إلى فصل "لوازم ومطبوعات" ليصبح االعتماد بهذا الفصل  

استفادة   ازدواجية  إلى عدم  اللوجستيكي يسير  الدعم  المجلس في موضوع  رئاسة  الدعم توجه  هذا  الجمعيات من 

 تكريسا لمبدأ ترشيد النفقات على أن الدعم المالي ال تمنحه المقاطعات وإنما المجلس عبر لجنة االقتناء األولي. 

النائب   للسيد  الكلمة  جديد  من  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  المجال،  هذا  حول  التوضيحات  من  مزيد  ولتقديم 

الرابع لرئيس المجلس الذي أكد أن رئاسة المجلس والمكتب المسير قاموا بمجهود كبير لتخفيض بعض فصول هذا  

تب أمر عادي وحق مشروع للسادة أعضاء المجال، مشيرا إلى أن المطالبة بتقارير عن أسفار رئاسة المجلس والمك

المجلس، مضيفا أن موضوع المطبوعات يحتاج لدراسة دقيقة في إطار لجنة خاصة موضحا في نفس السياق أن  

مصاريف توفير اللوحات االلكترونية هي تقريبا نفس تكاليف األوراق لكن هذا األمر ما زال يطرح إكراهات عملية  

 حول مدى نجاعته. 

فيما لتحسين رواتب    مضيفا  يعتبرها بمثابة عامل  المجلس  الموظفين، أن رئاسة ومكتب  تعويضات  يخص 

المجلس  لرئاسة  الموضوع  هذا  ورفع  هي  كما  التعويضات  إبقاء  مقترحا  الدنيا،  الساللم  في  المرتبين  الموظفين 

 لتعميق النقاش حوله.  

قسم التقني الذي استغرب لرفض الخازن ولمزيد من التوضيحات، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة لممثل ال

المقترح بفصل   الغيار واالطارات المطاطية للسيارات واآلليات  " اإلقليمي االعتماد  المبرمة  قطع  " رافضا االتفاقية 

بين الجماعة وشركة النقل واللوجستيك رغم أن هذا األمر معمول به في مدن أخرى كالدار البيضاء وهي طريقة  

ا مع  مقارنة  موضوع  ناجعة  في  المملكة  لخازن  اللجوء  يمكن  انه  على  الغيار،  قطع  اقتناء  في  التقليدية  لطريقة 

 الخالف.  
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مشيرا أنه فيما يتعلق بفصل "الصيانة والمحافظة على البنايات اإلدارية" تمت مضاعفة التقديرات الخاصة   

، مبينا أن فصل "اكتراء آليات  LEDبيح  به ألن هذه الصيانة ستشمل تزويد البنايات التابعة للمجلس الجماعي بمصا

أجل   من  األتربة  رفع  كآلية  اآلليات  هذه  على  يتوفرون  مقاولين  مع  صفقة  عقد  فيه  يتم  أخرى"  وآليات  النقل 

 تم دفعها.   2015و 2014استغاللها في النقط السوداء، مضيفا أنه عرف متأخرات عن سنتي 

كما أشار السيد النائب الخامس لرئيس المجلس أن تدبير هذا الفصل يتم بتنسيق مع مصلحة األشغال البلدية  

 التابعة للقسم التقني.  

ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف على اساس مواصلة اجتماعات اللجنة  في جلسة موالية يوم  

 . 20/10/2016الجماعي بتاريخ  بعد انعقاد دورة المجلس  2016اكتوبر  21الجمعة 

 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 لى الساعة العاشرة والنصف صباحا . ع 2016 اكتوبر 21الجمعة  يوم   :  الزمان 

 . االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامسقاعة    :  المكان 
 السيد الحسين نوار رئيس اللجنة  : رئيس الجلسة 

 ) المصاريف الجزء االول( 2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية   :  الموضوع 
 

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

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي  النائب الرابع  :  احمد المتصدق  

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

 .الهادي بن عال ، عبد الفتاح رزكي، اشراق البويسفي، ي احفيظ قضاوي العباسي  عبد، حفيظة مجدار،ي البشير طوبا  

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :     وفاء منياتي 
 رئيس قسم العمل االجتماعي  : عبد العزيز االمري

 ازعات القضائية رئيس قسم الشؤون القانونية والمن   : فتح هللا اليزيدي  
 عن قسم أعمال المجلس  :     رشيد بوزيتي               
 عن قسم أعمال المجلس  :     سعد نجاي                  

 

 

برسم    مراكش  جماعة  ميزانية  مشروع  من  التسيير  لمصاريف  دراستها  اللجنة  واصلت  الجلسة،  هذه  خالل 

بداية السيد رئيس اللجنة إلى توصل الجماعة بالدورية الوزارية حول اعداد ميزانيات    ، حيث أشار2017السنة المالية  

 على القيمة المضافة.  وكذا بحصتها من منتوج الضريبة   2017الجماعات الترابية برسم سنة  

، وحيث تبين للسادة االعضاء ان هذا المبلغ لم يعرف اي زيادة مدة    TVAوكرد فعل على مبلغ الحصة من     

بالتدخل لدى المصالح المختصة بوزارة الداخلية من اجل إيجاد  سنتين متتاليتين، فقد اوصت اللجنة  رئاسة المجلس  

 . على القيمة المضافة عبر عقد اجتماعات في هذا الشأنسبل للرفع من الحصة من منتوج الضريبة 

 شق المصاريف.  عقب ذلك، انتقلت اللجنة  لمواصلة تدارس  
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 اجلزء الأول مصاريف  

 االدارة العامة  مجال  

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 
 
 

91/90 10.30 

 
 
 
 
 

مستحقات استهالك  
 الكهرباء 

 

 

 

 

5.500.000.00 

 

 

 

 

5.500.000.00 

 

 

 

 

5.500.000.00 

 

 

 

 

 

6.000.000.00 

 

 
 
 
 

 

4.000.000.00 
 
 
 

 

 

الدفع بالدخول في   
برنامج لترشيد  
االستهالك من  
جهة وتشديد 
المراقبة في  

عمليات الربط  
 بالعدادات 

تسجيل ارتفاع مصاريف  -
هذا الفصل مقارنة مع  

 السنة الماضية 
إعادة النظر في استغالل  -

بعض عناصر من  
المصالح الخارجية 

للملحقات االدارية كمسكن  
مع أنها لم تعد تؤدي أي  

 دور.
التساؤل حول تواجد  -

لجنة من الجماعة لتتبع 
استهالك الكهرباء تزامنا  

 مع الوكالة المستقلة. 
التفكير في استغالل   -

الطاقة الشمسية في توليد 
 الكهرباء 

 
 
 
 

تكثيف المراقبة حول  
 بعض استغاللمدى 
  والماء للكهرباء  البنايات
مع  قانونية غير بطريقة

ة   إمكانية القراءة المزدوج
للعدادات من طرف 
المصالح المختصة 

الجماعية للتأكد من حجم 
 االستهالك   

 
 
 

94/90 3010.  

 
 
 

رسوم ومستحقات  
المواصالت  
 الالسلكية  

 

 

 

1.800.000.00 

 

 

 

1.800.000.00 

 

 

 

1.800.000.00 

 

 

 

1.800.000.00 

 

 

- 

وجود ارتفاع غير مبرر    - 
في االستهالك مقارنة  

 الماضيةبالسنوات 
المطالبة بترشيد هذه   -

ألن الجماعة ال   النفقة
  VPNتستفيد من تقية 

إعادة التدقيق في مبلغ   -
 هذا الفصل
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ولتقديم مزيد من التوضيحات حول ما تبقى من فصول هذا المجال، أعطيت الكلمة للسيدة رئيسة قسم  

الميزانية والمحاسبة التي أوضحت أن المقصود بفصل "أتعاب" فهو يتعلق بأتعاب محامي الجماعة باالضافة  

الف أما  الجماعية،  الممتلكات  قسم  يدبرها  التي  العقود  وبعض  العدول  مصاريف  "مصاريف  إلى  المتعلق  صل 

  2008تهييء لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات" فتبرير االعتماد المقترح هو تعاقد الجماعة منذ سنة  

 مع مركز وطني مختص لمعالجة الوضعيات المالية للموظفين بطريقة معلوماتية مضبوطة. 

مليون سنتيم كتكاليف    25تدفع  كما تدخل السيد النائب الرابع لرئيس المجلس الذي أشار أن الجماعة   

البلدي   بالقصر  إطار    30و الكهرباء  في  السادس  بشارع محمد  الجماعي  المجلس  لمقر  بالنسبة  سنتيم  مليون 

دراسة قام بها مكتب مختص بصفة تطوعية، مسجال إشكال األسالك الكهربائية واالستهالك المفرط للمكيفات  

 والحواسيب. 

 ة االعضاء بضرورة ترشيد االستهالك وعقلنته. وتعقيبا على ذلك، طالب الساد 

اللجنة بالدراسة لمجال الشؤون االجتماعية قدمت بشأنه مقترحات ومالحظات كما    انتقلت  عقب ذلك، 

 هي في الجدول التالي: 
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 اجلزء الأول مصاريف  

 مجال الشؤون االجتماعية 
 

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 

22/20 20.10 

 
 

مصاريف نقل  
 األطفال للمخيمات 

 

 

800.000.00 

 

 

716.300.01 

 

 

716.262.00 

 

 

 

900.000.00 

 

0.00 

 
تم الغاء اعتماد هذا  

الفصل ألنه من  
اختصاص  
 المقاطعات 

 
مطالبة مجالس المقاطعات    -

على القيام بتحويالت لتدعيم  
هذا الفصل في حالة عدم  

 برمجته  

ضرورة الحرص على اسناد   
تدبير بعض االعتمادات  

للمقاطعات حسب الصالحيات  
المسندة اليها وتفعيال لسياسة  

 القرب تفاديا الزدواجية الصرف.    

 
 
 

23/20 20.10 

 
هبات ومعونات  

 المحتاجين لصالح 

 

700.000.00 

 

700.000.00 

 

 

 

700.000.00 

 

 

0.00 

تم الغاء اعتماد هذا  
الفصل لكونه لم  
يصرف يتم خالل  

السنة الحالية كما أنه  
من  صميم اختصاص  

 المقاطعات 

 
 

 

 
 
 

20.70.10/14 

 

 
مصاريف التكوين  
المستمر لموظفي  

 الجماعة 

 

 

1.500.000.00 

 

 

2.877.531.60 

 

 

513.534.00 

 

 

1.000.000.00 

 

 

- 

في  *  بدورها  الجهة  قيام  عدم 
الختصاصها   بالنظر  التكوين 

 في هذا الشأن. 
شراكات  *   عقد  في  االجتهاد 

مجال   في  آخرين  متدخلين  مع 
 التكوين 

 

 

20.80.10/11 
 

 شراء الكتب

 

150.000.00 

 

150.000.00 

  

150.000.00 

 

0.00 

تم حذف هذا الفصل  
ألن الخزانة البلدية  
 في طور االنجاز  

  

 
20.80.10/14 

 

تسفير الكتب  
والسجالت  

 المختلفة 

 

50.000.00 

 

50.000.00 

  

50.000.00 

 

0.00 

 

لم تعد الجماعة تقوم  
 بهذه الخدمة 

  

 
 

20.90.20/22 

 
 

الصيانة  
واالصالحات  

 االعتيادية للمقابر

  

 

318.995.86 

 

 

318.995.86 

 

 

1.000.000.00 

 

- 

غياب المكلفين بالمقابر     - 
 وبمراقبة تسليم وصل الدفن 

التفكير في تكليف المقاطعات   -
بتدبير المقابر في إطار سياسة  

المطالبة بمعالجة  مع  القرب
   ها إشكال امتالء

ضرورة القيام بدراسة  
لموضوع تدبير المقابر في  

 شموليته
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لرئيس   الرابع  النائب  السيد  الكلمة  أعطيت  المجال،  هذا  فصول  حول  التوضيحات  من  مزيد  ولتقديم 

المجلس الذي ثمن توصية اللجنة حول العمل على نقل جميع الفصول المتعلقة باختصاصات المقاطعات إليها  

المقاطعات ارتفعت انه فيما يخص المسرح    لتكريس سياسة القرب ونظرا ألن منح  مقارنة مع السابق، مبينا 

الملكي فيعتبر معلمة ثقافية بالمدينة وسبب الرفع من تقديرات اعتماد صيانته أنه يحتاج إلصالحات عاجلة تهم  

المسرح   اقتراح مدير  التقديرات من  السياق أن هذه  التزليج، مضيفا في نفس  الكهرباء والمراحيض وعملية 

 ها. وهو مطالب بتبرير

نقل   "مصاريف  لفصل  بالنسبة  توصية  اقترح  الذي  االجتماعي  العمل  قسم  رئيس  السيد  تدخل  كما 

إلى   شخصين  نقل  وخاصة  الخدمة  بهذه  الجماعي  الصحي  المكتب  بتكليف  االستشفائية"  للمراكز  المرضى 

 األحمر. جماعة خميس الزمامرة للقيام بعملية تصفية الدم وأن تدخل في إطار االتفاقية مع الهالل 

اللجنة   اوصت  فقد  المجال،  هذا  فصول  في  المضمن  والرياضي  والثقافي  االجتماعي  بالجانب  وعالقة 

رئاسة المجلس الجماعي

 

االطر   وباقي  الصحي  المكتب  مدير  من  كل  حضور  تخلف  االعضاء  السادة  سجل  الجلسة،  ختام  وفي 

 االدارية والتقنية المعنية بمجال الصرف. 

 

 2016اكتوبر  24ورفعت الجلسة على الساعة الرابعة والنصف عشية على اساس المواصلة في يوم االثنين    

 

 رئيس اللجنة            
 الحسين نوار 
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 17: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 لى الساعة العاشرة والنصف صباحا . ع 2016 اكتوبر 24االثنين  يوم   :  لزمان ا

 . قاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس  :  المكان 

 السيد الحسين نوار رئيس اللجنة  : الجلسة رئيس  

 ( المصاريف الجزء االول ) 2017دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة المالية *   : الموضوع 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 المصطفى الوجداني. ، احمد عبيلة،  عبد الهادي تلماضي   عبد الغني دريوش،عبد االله الغلف،   

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي   النائب الثاني  : عبد السالم سي كوري  

 لرئيس المجلس الجماعي النائب الرابع  :  احمد المتصدق 

 لرئيس المجلس الجماعي النائبة الثامنة  :  امال ميصرة  

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

، عبد الفتاح رزكي، ي احفيظ قضاوي العباسي، احمد محفوظ، محمد بنلعروسي، محمد الحر، ابراهيم بوحنش، عادل  حفيظة مجدار 

 .المتصدق، ي عبد الحفيظ المغراوي

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -
 

 المجلسرئيس قسم اعمال  : محمد المحير
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :      وفاء منياتي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي : عبد العزيز االمري
 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية   : فتح هللا اليزيدي  

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  : الحسين الزواق 
 لتقني رئيس القسم ا : ي الطيب اسنينح

 رئيس مصلحة االنارة العمومية والتشوير  : عبد الحق الرابحي 
 رئيس مصلحة المناطق الخضراء : احمد ايت الرايس 

 رئيس مصلحة الطرق   : االدريسي عامري ي ابراهيم 
 رئيس مصلحة البنايات   : محمد بويبان 

 عن قسم أعمال المجلس :      رشيد بوزيتي               
 قسم أعمال المجلسعن  : الزرود عادل 

 عن قسم أعمال المجلس :      سعد نجاي                  
 

التقنية قدمت    الجلسة، واصلت اللجنة دراستها لشق المصاريف من ميزانية التسيير  في مجال الشؤون  بخصوص هذه 

 خالله مالحظات ومقترحات كما هي في الجدول بعده: 
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 اجلزء الأول مصاريف  

 مجال الشؤون التقنية 
 

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 

21/20 .1030  

 
 

الصيانة االعتيادية  
للمناطق الخضراء  
 والحدائق والغابات 

 

 

15.000.000.00 

 

 

15.000.000.00 

 

 

14.186.560.80 

 

 

20.000.000.00 

 

- 
 

 

 

 

 
 
 
 

غياب التنسيق بين  
المجلس الجماعي 

والمقاطعات في التعامل 
 مع هذين الفصلين 

استرا  - مختلفة  وضع  تيجية 
الخضراء    للتعامل مع المناطق

يخص التشجير  عمليتي    فيما 
  .والسقي

ناجعة    - طرق  في  التفكير 
 للتعامل مع صيانة الطرقات. 

المصالح    - بين  التنسيق 
من   لكل  المختصة  التقنية 
مراكش  جماعة  مجلس 

لضبط   المقاطعات  ومجالس 
مجالي   في   التدخالت  وتنظيم 
واالزقة   الطرق  تهيئة 

 والمساحات الخضراء . 

 
25/20 10.30  

 

 
الصيانة االعتيادية  

 للطرقات 

 

 

2.000.000.00 

 

 

10.959.753.03 

 

 

10.615.096.37 

 

 

6.000.000.00 

  

 
 

21/20 20.30  

 

 
 المستحقات 

 -االنارة العمومية  -

 

 

70.000.000.00 

 
70.000.000.00 

 
70.000.000.00 

 
88.500.000.00 

 

 

80.000.000.00 
تم خفض  

االعتماد للدفع  
 بترشيد النفقة

 
 
 

30.30.10/11 

 
 

 المستحقات 
 -نقط الماء - 

 
 
 

 

 

7.000.000.00 

 

 

7.000.000.00 

 

 

7.000.000.00 

 

 

8.000.000.00 

 

 

7.000.000.00 

 
تم اإلبقاء على  

االعتماد 
المقترح لسنة 

2016   

 
وجود تجاوزات نتيجة  

االستهالك غير 
القانوني خاصة 

 بالدواوير 

 

الحرص على مراقبة    
استهالك الماء بطرق غير  

قانونية خاصة ببعض دواوير   
بمدينة مراكش تتطلب التدخل 
 العاجل لضبط هذه التجاوزات. 
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التوضيحات   مزيد من  الكلمة    حول بعض ولتقديم  اللجنة  السيد رئيس  أعطى  المجال،  هذا  فصول 

الفصلين "  تقديرات  ارتفاع  التقني الذي أوضح أن سبب  القسم  للمناطق  للسيد رئيس  الصيانة االعتيادية 

والغابات والحدائق  و  الخضراء  للطرقات" ا" "  االعتيادية  هذه    لصيانة  عبء  الجماعة  تحمل  إلى  راجع 

المدينة   تنظيم  يطرحه  الذي  الزمني  االكراه  بسبب  الجانب  هذا  في  المقاطعات  اختصاص  رغم  التكاليف 

 . COP22لمؤتمر األمم المتحدة للتغيرات المناخية 

"المستحقات   بفصل  يتعلق  الماء–وفيما  يتعلق  -نقط  األمر  أن  القسم  رئيس  السيد  بين  فقد   "

 بالسقايات والنافورات المنتشرة عبر المدينة، مؤكدا على أنها تعرف استهالكا مفرطا وعشوائيا. 

باب   لتدارس  اللجنة  انتقلت  ذلك،  للتعاونيات    40عقب  بإعانات  التقليدية    –المتعلق  ،  -الصناعة 

س قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية ليقترح امكانية الغاء االعتماد  وفي هذا االطار تدخل السيد رئي

 المالي المقترح  كما هو مبين ادناه:
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 اجلزء الأول مصاريف  

 اعانات للتعاونيات   
 

 

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 
 

40.20.10/11 

 
 
 
 

 الصناعة التقليدية 

 

 

 

200.000.00 

 

 

 

200.000.00 

 

 

 

 

 

100.000.00 

 

 

 

0.00 

تم حذف هذا 
االعتماد 

لمالءمته مع  
التحمالت  كناش

الخاص بدعم 
الجمعيات الذي  

استثنى من 
الدعم هذا النوع 

 من التعاونيات 

  
مراجعة جميع االتفاقيات  

المبرمة من طرف المجلس 
المؤسسات  الجماعي وباقي

التي لها وقع مالي و الهيئات و
قصد  على ميزانية الجماعة

اعادة النظر فيها بشروط  
 جديدة عند التجديد 
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 اجلزء الأول مصاريف  

 مجال الدعم   
 
 

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
مبا فيها التحويالت 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 

50.10.20/21 

 
 

تعويضات عن الضرر  
 لصالح الخواص 

 

 

30.000.000.00 

 

 

30.000.000.00 

 

 

23.676.519.72 

 

 

30.000.000.00 

 

- 

بإيجاد حلول  المطالبة  
للتحفيض من تكاليف  
هذا الفصل والذي يهم  

باألساس تكاليف األحكام  
القضائية المحكوم بها  

 ضد الجماعة 

سلـك مسطرة الصلح والحلول  
التوافقية الرضائية قبل اإلقبال  
على أي عملية ستمس حقوق  

الغير خاصة في تطبيق  
إجراءات نزع الملكية دون  
 اللجوء للمسطرة القضائية 

 
 
 
 
 

30/31 50.40  

 
 
 

دفعات لحساب   
النفقات من المبالغ  
المرصودة ألمور  

خصوصية المبادرة  
الوطنية للتنمية  

 البشرية 

 

 

 
 

23.000.000.00 

 
 
 
 
 

23.000.000.00 

 

 
 
 
 
 

23.000.000.00 

 
 
 
 
 

23.000.000.00 

المطالبة بمراجعة      
االتفاقية التي تجمع  

مجلس جماعة مراكش  
االم  بمركز حماية 

والطفل بسيدي يوسف  
بن علي  لممارسته  
انشطة في المجال  

الصحي تدر ربحا ضاربا  
   البعد االجتماعي 

 

 
 
61/60 50.40 

 
 

 دفوعات اخرى 

 

16.143.315.00 

 
 

21.643.315.00 

 
 

17.179.880.00 

 
 
14.024.963.00 

 

14.937.892.00 

تم رفع االعتماد   
لتغير حصة  

المساهمة في  
دار المنتخب مع  

دعم مركز  
الصناعة  
 التقليدية 

  

 
 
 
 
 

50.40.60/63 

 
 

 
دفعات لفائدة الشركات  

الخاصة مقابل  
الخدمات التي تسديها  

 للجماعات المحلية 

 

 

 

255.000.000.00 

 

 

 

258.746.774.07 

 

 

 

246.375.529.03 

 

 

 

347.500.000.00 

 

 

 

330.000.000.00 

 
 

 

امكانية ترشيد   
وعقلنة صرف   
اعتمادات هذا  

 الفصل 

 
 
ضخامة االعتماد المالي   

المرصود والذي يشكل  
حصة كبيرة من مشروع  

 الميزانية 

التفكير في كيفية اعادة النظر في   
تدبير المرافق العمومية الجماعية  

الخاضعة للتدبير المفوض في  
النظافة وجمع ورمي  قطاع 

النفايات في المطرح العمومي عبر  
نهج اساليب  واليات جديدة   

للتخفيف من ثقل وحجم االعتماد   
 المرصود 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

99 
 

 

 اجلزء الأول مصاريف  

 مجال اندماج النتائج    
 

 

 

 رمز امليزانية
 

 املصاريف نوع 
 

االعتمادات املفتوحة  
 2016برسم سنة 

االعتمادات النهائية 
التحويالت مبا فيها 

 2016واملنقول لسنة 

 

املصاريف امللتزم بها 
اىل غاية 

30/09/2016 

 

االعتمادات املقرتحة  
  2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 
 

 

60.10.10/11 

 
 
 

دفعات الفائض للجزء  
 الثاني من الميزانية

 

 

 

152.526.144.00 

 

 

 

152.526.144.00 

 

 

 

99.264.324.00 

 

 

 

85.260.000.00 

التأكيد على أن   
االعتماد المخصص 
لهذا الفصل سيغطي  

، أما فقط  اقساط الديون
بالنسبة لالستثمار فالبد  
من برمجة مبالغ اخرى  
 للمشاريع االستثمارية

 

 

قدم السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي المشرف على قسم تنمية الموارد   وسعيا الى ذلك،  الفائض للجزء الثاني من الميزانية،وبالنظر للمالحظة المتعلقة بدفعات   

 ي للميزانية جاءت على الشكل االتي: المالية مقترحات تعديلية استدراكية على غرار ما تم اقتراحه في باب المصاريف وذلك بهدف تحقيق فائض تقدير
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 مداخيل اجلزء الأول 

 الرسوم المقترح الزيادة في اعتماداتها المقدمة من طرف النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي والمتبناة من طرف اللجنة 

 

 رمز امليزانية
 

 نوع الرسوم
 

تقديرات امليزانية 
 2016برسم سنة 

 

املداخيل املقبوضة اىل غاية 
 2016شتنرب 

 

التقديرات املقرتحة 
 2017لسنة 

 

 خالصة مقترحات اللجنة 

 توصيات  ومقترحات  مالحظات سبب التعديل  تقديرات اللجنة

 
 

14/10 30.10 

 

 

 

الرسم على   
االراضي الحضرية  

 الغير المبنية

 

80.000.000.00 

 

85.147.896.84 

 

85.000.000.00 

 

90.000.000.00 
 

 

التقديرات   ▪ من  مهمة  نسبة  تحقيق 

 2016برسم سنة المقترحة 

إلعادة  ▪ بالنظر  للزيادة  قابلة  رسوم 

مستوى   على  وكالة مصالح  الهيكلة 

  .المداخيل

االشتغال ▪ طريقة  تحسين   تغيير  بهدف 

 المردودية سواء جبائيا او تنظيميا 

 

 

  

  

 
 
 

22/20 30.10 

 
 
 

الرسم المفروض  
على شغل الملك  

الجماعي العام مؤقتا  
ألغراض ترتبط  

 بالبناء 

 

 

10.000.000.00 

 

 

7.694.742.80 

 

 

10.000.000.00 

 

 

11.682.000.00 

  

 
 

11/10 40.10 

 

 

الرسم على محال بيع 
 المشروبات 

 

25.000.000.00 

 

12.187.991.16 

 

25.000.000.00 

 

30.000.000.00 
  

 
39/30 10.40  

الرسوم المفروضة  
على مداخيل وكالء  

البيع بالجملة للخضر  
 والفواكه 

 

25.000.000.00 

 

18.186.887.00 

 

26.000.000.00 

 

28.000.000.00 
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اللجنة   انتقلت  ذلك،  قسم    الجزء لتدارسعقب  رئيسة  السيدة  خالله  قدمت  الميزانية،  مشروع  من  الثاني 

االول من    مداخيل الجزء مسلطة الضوء على الفصل المتعلق بفائض    الميزانية والمحاسبة التركيبة العامة لمجاالته 

يبلغ   كان  الذي  الى    85.266.000.00الميزانية  الرقم  تغيير  ستفرض  التعديلية  المقترحات  مع  لكن  درهم، 

 درهم وستنعكس على الجزء الثاني من المصاريف عند برمجة الفائض التقديري بمشاريع جديدة.  132.179.071.00

السنة   خالل  إضافية  مداخيل  على  الحصول  إلمكانية  االعتماد  فتح  تم  فقد  استخالصه  الباقي  يخص  وفيما 

 الجارية. 

المالي   التوازن  تحقيق  إمكانية  حول  األعضاء  السادة  ومالحظات  تساؤالت  انصبت  النقاش،  باب  فتح  وبعد 

للميزانية مقارنة بين األرقام المتوقعة والمحققة، حيث رد السيد النائب الثاني لرئيس المجلس على هذا االستفسار  

في ظل مجموعة من    %7إلى تحقيق نسبة نمو توازي    ان المجلس الحالي  يسير وفق المعايير الجارية   موضحا

 االكراهات وهي كاالتي: 

أي    تفوق  ألنها  حقيقيا  إشكاال  تمثل  والتي  السابق  المجلس  التزامات  عن  متخلفة  الجماعة صعوبات  مالية  تعرف 

 برمجة للميزانية بإمكانها تحقيق التوازن المطلوب فباألحرى فائض مهم. 

مليار سنتيم في مشاريع "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، حيث تمت برمجة    80والي  تمثل التزامات االجمالية ح  

وتبقت    22 السنة  هذه  سنتيم  المجلس    60مليار  دخل  ولذلك  الحالي،  المجلس  ذمة  في  كالتزامات  سنتيم  مليار 

 مة المالية. الجماعي لمراكش في حوار مباشر مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية لمحاولة تدبير هذه األز 

   ... إطار "مراكش  المستعجلة في  المشاريع  االستثمار سيهم  أن جانب  كما  االجبارية،  النفقات  حاليا حول  التركيز 

 مليار سنتيم كفائض تقديري.   15و  13الحاضرة المتجددة" وبالتالي فإن هامش البرمجة سيتراوح بين 

األ هذه  تحقيق  من  مكنت  التي  الفعلية  اإلجراءات  أن  إلى  مضيفا  تقسيمها  يمكن  رقام 

 شقين: 

 الضريبة على األراضي الحضرية غير المبنية  -   تنمية الموارد:  (1

 مدخول احتالل الملك العام الجماعي  -

 إحصاء وتوسيع الوعاء العاري للجماعة -

الجهة حيث    - ( ترشيد النفقات:  2 منها على  إحالة جزء  إمكانية  النظافة من خالل  نفقات  تقليص 

 حوار جار بهذا الخصوصهناك 

النظر في بعض    -  الماء والكهرباء وإعادة  النفقات كمصاريف  تخفيض بعض 
 مصاريف التسيير األخرى 
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االول   بجزأيها  مراكش  جماعة  ميزانية  لمشروع  دراستها  انهت  قد  اللجنة  تكون  وبذلك 

والمقترحات   المالحظات  من  مجموعة  وكذا  الفصول  بعض  في  تعديلية  مقترحات  مقدمة  والثاني 

الميزانية على انظار المجلس الجماعي   الثاني من  يتم عرض الجزء  والتوصيات على اساس ان 

 درهم.   132.179.071.00ض التقديري المتوقع وهو  مبرمجا في اطار الفائ

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 رئيس اللجنة                           

 الحسين نوار                           
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 ملخص التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 2017 المالية سنةالأثناء دراسة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم 

   –باب المداخيـل  

سنة   ▪ برسم  مراكش  جماعة  ميزانية  مشروع  وثيقة  من  االعضاء  السادة  تمكين    2017بعد 

رقم   المرسوم  في  عليها  المنصوص  الوثائق  ببعض  بتاريخ    2.16.316والمرفقة   29الصادر 

المعروضة على    2016يوليوز   الجماعة  بميزانية  ارفاقها  الواجب  الوثائق  قائمة  بتحديد  القاضي 

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

▪ 

▪ 

 

الوثائق   .1 المقاطعات قصد الحرص على فرض وضع الشيات في  *التدخل لدى رؤساء مجالس 

 االدارية التي تستلزم ذلك الصادرة عن المقاطعة وملحقاتها االدارية. 

 ات االدارية المرتبطة بمرفق الحالة المدنية وتصديق االمضاء. *العمل على تجويد الخدم .2

وتنمية   .3 الخدمة  تحسين  بهدف  الجماعي  المحجز  لتدبير  تحمالت  كناش  إعداد  في  التفكير 

 المداخيل. 

 التفكير في تطبيق مبدأ المجانية لولوج الخزانة الجماعية واالستفادة من خدماتها    .4

 ئية لتحصيل عائدات الرسم عبر ما يلي: القيام بالتدابير القانونية واالجرا .5

حق   بفرض  والمتعلقة  المحلية  الجبايات  قانون  في  عليها  المنصوص  القانونية  االلية  *تفعيل 

 االطالع . 

الوطني   االمن  ادارة  او  للسياحة  الجهوي  المجلس  سواء  المختصة  المصالح  لدى  *التدخل 

 للحصول على المعلومات المتعلقة بعدد ليالي المبيت. 

 *احصاء دقيق لدور الضيافة والرياضات. 

 . *استخالص الرسم من الرياضات غير المصنفة
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سواء   .6 السنة  طيلة  باشتغالها  تسمح  الجماعية  للمسابح  جديد  تدبير  ونمط  الية  في  التفكير 

 بالتدبير المباشر او المفوض على اساس ان تودي مهمة التنشيط المحلي والمردودية المالية. 

بتفعيل   .7 المشمولة  المطالبة  للعقارات  الشامل  االحصاء  عملية  وتحيين  االحصاء   لجنة  دور 

للمادتين   تطبيقا  المهني  الرسم  الى  اضافة  الرسمين  الجبايات    38و     32بهاذين  قانون  من 

 المحلية

الوعاء   .8 احصاء  عمليتي  انجاح  سبل  ودراسة  المحولة  بالضرائب  خاص  دراسي  يوم  عقد 

 والتحصيل الضريبي 

اد طرق لتنمية الرصيد العقاري الجماعي واستثماره  لتحصيل عائدات مالية من  التفكير في ايج .9

 هذه العملية 

اتالف   .10 لحاالت  بالنظر  الرسم  استخالص  عملبة  يضبط  تنظيمي  اطار  ايجاد  في  التفكير 

 . الطرق بالمدينة 

 عقد يوم دراسي حول اشكالية الباقي استخالصه وتدارسه وفق المقاربات االتية:    .11

 مقاربة تشخيصيـة: تروم ضبط الباقي استخالصه من حيث حجمه، تركيبته النوعية وتاريخه . 

تسويته   ثم  القابلة  وغير  للتحصيل  القابلة  الرسوم  بين  التصنيف  على  تعتمد   : منهجيـة  مقاربـة 

 وتصفيته . 

إليهـم  مقارب الموكولـة  الصالحيـات  وفـق  المتدخليـن  جميع  إشـراك  تـروم   : تشاركيـة  تنسيقيـة  ـة 

الجبائية   اإلدارة  الوالية،  الجماعية،  الخزينة  االقليمية،  الخزينة  للضرائب،  الجهوية  )المديرية 

 الجماعية(. 

ه الميؤوس من  مقاربـة قانونيـة : تهدف إلى بحث إمكانية إعفاء الملزمين بالباقي استخالص 

 تحصيله. 

العقارية    .12 وضعيتها  تسوية  بعد  تدريجي  بشكل  المحالت  هذه  تفويت  في  التفكير 

 . واستخراج  العقارية الخاصة بالمحالت 

فتح باب النقاش في اطار شركة المحطة الطريقية بشأن العقود المبرمة مع الغير في   .13

ت المحطة من جهة و كذا في عدم رفع من نسبة  الجماعة  لمستحقاتها  استغالل مرافق  حصيل 

 علما ان مبدأ تطور الرواج هو السائد. 

 وفي اطار تنمية المداخيل، اوصت اللجنة باتخاذ االجراءات االتية:   .14

الوزارية   بالدورية  المضمنة  الثالثية  بالعملية  الميزانية  مشروع  إعداد  حصر  عدم  *ضرورة 

واالبتكا االجتهاد  تعتمد  مقاربة  نهج  أساس  على  تصورات  مستقبال  وفق  الفصول  تدبير  في  ر 

 جديدة. 

ضـرورة  تفعيـل اإلجراءات والتدابيـر القانونية واإلدارية سواء المتعلقة بالوعاء الضريبي  *

 أو التحصيل .                           
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المحلية   اإلدارية  السلطة  وكذا  المالية  وزارة  مصالح  مع  تنسيقية  مقاربة  اعتماد  ضـرورة 

 الوعـاء أو التحصيـل. سواء في ضبـط 

المالية  * والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  عن  المنبثقة  للتوصيات  كبرى  أهمية  إعطـاء 

 باعتبارها بكورة عمل تستوجب مراعاتها في إعداد مشروع الميزانيـة. 

الترابي  * المجال  لشساعة  نظرا  الجبائية  المادة  إحصاء  لعمليات  أهمية  إعطاء  ضـرورة 

ين الجدد من جهة وإعادة النظر في طريقة تطبيق المادة الجبائية على المسجلين  إلخضاع الملزم

 على نحو يضمن التعميم والتطبيق السليم واحترام مبدأ المساواة  فيما يخص الضرائب المحولة. 
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 والبرمجة ملخص التوصيات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية 

 2017 المالية سنةالأثناء دراسة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم 

   – المصاريفباب  

سنة   ▪ برسم  مراكش  جماعة  ميزانية  مشروع  وثيقة  من  االعضاء  السادة  تمكين    2017بعد 

رقم   المرسوم  في  عليها  المنصوص  الوثائق  ببعض  بتاريخ    2.16.316والمرفقة   29الصادر 

المعروضة على    2016يوليوز   الجماعة  بميزانية  ارفاقها  الواجب  الوثائق  قائمة  بتحديد  القاضي 

لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة

▪ 

▪ 
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 )رئيس الجلسة(   النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

مثمرة  اجتماعات  كانت  ألنها  اللجنة  هذه  أشغال  واكبوا  الذين  جميع  أشكر  أن  أود  المناسبة    بهذه 

 اختتمت بمجموعة من التوصيات الهامة مرتبطة بكيفية الرفع من المداخيل. 

 إذن اآلن نفتح باب التدخالت حول الجزء األول من الميزانية المتعلق بالمداخيل. 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي  م. الحسن المناديالسيد 

لقد حضرت تقريبا كل اجتماعات اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة عند دراستها  

والحظنا عند مناقشة شق المداخيل أن المجلس يوجد في وضعية جد حرجة    2017لمشروع الميزانية لسنة  

... الحاضرة المتجددة"   وأهمها تكاليف التدبير المفوض ومشاريع "مراكشإذا أراد أن يؤدي جميع التزاماته 

المداخيل إلى غير ذلك،   نسبة    مع محاولتنا رفع  المصاريف ب    %7إلى  نسبة  كذلك    ، %14في مقابل تطور 

فبعض الفصول في الميزانية نجدها رهينة رقم معين لسنوات طويلة وأبرز مثال فندق المامونية فما الفائدة  

من أسهم هذا الفندق المشهور وذو األرباح الطائلة    %25سيدي الرئيس من توفر جماعة مراكش على نسبة  

؟ وكان من المفروض على  ل من هذه األرباح لم يضخ في ميزانيتها إال القلي  الثمانينات إذا كانت الجماعة منذ  

األقل أن نتوفر على التقرير المالي لهذا الفندق، لذلك يجب التفكير سيدي الرئيس في بيع حصة الجماعة من  

 هذه الشركة وشكرا. 

 عضو المجلس الجماعي عبد اللطيف أبدوحالسيد 

الذين   اإلخوة  أنوه وأشكر  أن  بد  ال  البداية  مشروع    إعدادسهروا على  في  بدراسة  الخاص  التقرير 

في مقابل    %6أثار انتباهي خالل تصفحي لشق المداخيل أنها ارتفعت بنسبة  ما  من أعضاء وأطر، و  الميزانية

بين   ما  المصاريف  متوازنة   %14  إلى  %10تطور  ميزانية غير  أمام  فنحن  الباقي    هذا   وبالتالي  ارتفاع  مع 

الجماعة االجبار والتزامات  المداخيل  استخالصه  للرفع من  المبذول  بالمجهود  فأنا جد مسرور  ذلك  ية، ومع 

المستجدات   عامل  هناك  كذلك  المجلس؟  رفعه  الذي  الطموح  هذا  لتحقيق  مساعدة  عوامل  ستواكبه  هل  لكن 

المتعلق بالجماعات والذي فرض الرفع من   113.14القانونية التي صدرت فجأة والمتعلقة بالقانون التنظيمي  

لذلك فأنا أتمنى كل التوفيق للمجلس الجماعي لتحقيق األهداف الطموحة  طعات وبعض التعويضات،  منح المقا

 التي سطرها وشكرا. 

 عضو المجلس الجماعي محمد الحرالسيد 

اليوم يصادف فقدان أحد األساتذة   النقاش رغم أن هذا  سأحاول المساهمة مع إخواني األعضاء في 

يده   على  تربت  التي  النقطة،  األجالء  هذه  إلعداد  الجبار  عملها  على  المكلفة  اللجنة  أشكر  كذلك  األجيال، 

عبثا  تذهب  التي  المصاريف  هي  الرئيس  لدي سيدي  التي  المفوض حيث    والمالحظة  التدبير  بينها   أن ومن 

  ماليير سنتيم تضيع ألننا ننقل نفايات مؤسسات ال   8مليار سنتيم من هذا التدبير يذهب عبثا منها    12مبلغ  

بالجماعات   خاصة  المتبقيين  والمليارين  النفايات  هذه  طمر  عملية  في  سنتيم  وملياري  نقلها  علينا  يتوجب 

الجماعة مطرح  تستغل  التي  هذه    ، القروية  تدفع  أن  هو  نفاياتهاتكلفة    المؤسساتوالحل  فهذه  كذلك    نقل 

جمع   لمسألة  حال  نجد  أن  يجب  لذلك  استخالصه،  الباقي  على  تأثير  له  وهذا  بذمتها  ما  تدفع  ال  المؤسسات 

النفايات والباقي استخالصه، والسبيل إلى خفض مليارين في مصاريف قطاع النظافة فعند انكبابنا في السابق  

شرك تمنح  أن  الفصول ضرورة  أحد  في  التحمالت ضمنا  كناش  إعداد  نسبة  على  للجماعة  النفايات  نقل  ات 

من مداخيلها وستصرف على عمليات تحسيس المواطنين ومساعدة الوداديات والجمعيات على القيام    1.5%

بعملية الفرز لمحاولة إنقاص ثلث كمية النفايات التي تذهب إلى محطة الفرز لذلك ال بد من تفعيل هذه النسبة  
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استوأن   وكذا  بذمتها  ما  المؤسسات  والمؤسسات  تدفع  المجاورة  القروية  الجماعات  من  واجباتنا  خالص 

مليار    20أو    18مليار سنتيم الذي يمثل مصاريف قطاع النظافة إلى حوالي    36وعندها سنقلص مبلغ    الكبرى

االتفاقياتسنتيم من  بمجموعة  الرئيس  السيد  الجماعة  أثقلنا  كذلك  تكلف    ،  والتي  "مدينتي"  اتفاقية  وهي 

مليار سنتيم، ومشاريع "مراكش... الحاضرة المتجددة"    12اتفاقية الترويج السياحي وتكلف  ملياري سنتيم،  

مليار سنتيم باإلضافة إلى معضلة السكن غير الالئق، لذلك فال بد    41التي تبقت فيها مصاريف تبلغ حوالي  

من أن نجتهد جميعا إلخراج الجماعة من هذه األزمة، كذلك هناك رقمان ما زاال مجهولين في الميزانية األول  

 وشكرا السيد الرئيس.  BHNSيتعلق بشركة "حاضرة األنوار" والثاني خاص بحافالت 

 عضو المجلس الجماعي عبد الغني دريوشالسيد  

الرئيس  شاركنا  لقد   والبرمجة  سيدي  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  اجتماعات  في 

وخرجنا بمجموعة من التوصيات لكن المالحظ أن هذه التوصيات تمت إثارتها السنة الماضية لكن لألسف بعد  

كتابيا   التوصيات حبر على ورق، وهذا ما جعلني أطرح سؤاال  تبقى مجموعة من  الميزانية  مصادقتنا على 

  15ى تنفيذ توصيات اللجن، سيدي الرئيس ما دمنا في العام الماضي رفعنا سقف تحقيق الفائض إلى  حول مد

مليار كالسنة الماضية وسيتحقق ذلك   15مليار سنتيم أقترح رفع هذا األخير إلى    13مليار سنتيم وهذه السنة  

المداخيل الرفع من  أو  المصاريف  بعض  تقليص  الباب وكمالحمن خالل  هذا  وفي  فنحن نحصل  ،  ظة شكلية 

فمن هو الطرف  على مداخيل لكن يجب أن توازيها جودة الخدمات المقدمة للمواطن فإذا أخذنا المحاجز كمثال  

المتدخل في عملية الحجز على السيارات والدراجات وما هي العالقة التي تربطنا به كجماعة؟ فكل مرة يحدد  

درهم من الذي يحصل على هذه المبالغ؟ في    400قد يفوق  درهم وأحيانا    100و  80مبلغ مغاير يتراوح بين  

إال على   الجماعة ال تحصل  المسألة،    20حين أن  بهذه  المتعلق  التحمالت  لذلك أطلب مراجعة كناش  درهم، 

، كذلك أرفع توصية بضرورة مراسلة الوزارة  كذلك بالنسبة لسيارات المجلس ال بد من توفير محجز يليق بها

اء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة كما هو مع المطالبة برفعه لمدينة في حجم مدينة  سبب بقالوصية حول  

تقليصه سبل  لمناقشة  دراسي  يوم  تنظيم  أطلب  استخالصه  للباقي  بالنسبة  على  مراكش،  للرسم  وبالنسبة   ،

أننا غير مرتاحين لطرق   اللجنة إال  أننا رفعنا منه في  الجرد واألداء  االقامة في المؤسسات السياحية فرغم 

التي تتبعها هذه المؤسسات لذا فإني أطالب بإيجاد طرق فعالة لتحصيل المبلغ الحقيقي لهذا الرسم لذلك أقترح  

  %50، أيضا توقعنا خالل اللجنة أن نحصل قرابة  مليون درهم  60مليون درهم إلى    54رفع هذا المبلغ من  

من الضرائب التي تدبرها وزارة المالية لكن ما هي المؤشرات التي تجعلنا واثقين من تحقيق هذه النسبة؟  

تحفيز   في  التفكير  مع  الجماعي  والمجلس  المالية  وزارة  بين  الموقعة  التفاؤلية  المذكرة  بتفعيل  أطالب  لذلك 

 الساهرين على عملية االستخالص وشكرا السيد الرئيس. 

 عضو المجلس الجماعي ولحسنخليل ب السيد 

السنوات    مع  مقارنة  جليا  ذلك  يتضح  حيث  المداخيل  من  الرفع  في  المجلس  مجهودات  أثمن  بداية 

للرفع   حقيقية  آليات  إيجاد  نأمل  وبالتالي  المدينة،  تعكس طموح  ال  مازالت  المداخيل  نسبة  أن  رغم  السابقة 

أشهر من الحالية    9و ن  منها، وأنتم تعرفون سيدي الرئيس أن الميزانية تبنى من مداخيل السنتين المنصرمتي

وأنتم تعرفون أهمية هذه    2016أشهر من سنة    9وأنا أسجل عدم توفرنا على الباقي استخالصه المتعلق ب  

الوهم الميزانية على  نبني  ال  لكي  المبذول في  األرقام  المجهود  أن  أمامنا  التي  النسب  نستخلص من  كذلك   ،

ك ال بد من بذل مزيد من الجهد لتقليص هذه المصاريف  تحصيل المداخيل يقابله ارتفاع كبير للمصاريف لذل

"مراكش  ومشاريع  العمومية  واالنارة  النظافة  بقطاع  من    والمتعلقة  تنخر  والتي  المتجددة"  الحاضرة   ...

وبالتالي فنحن لم نعد نتحدث عن مداخيل وهذا أمر خطير ويؤثر على توازن    %80ميزانية الجماعة قرابة  

هذه الفرصة للحث على بذل مجهودات إضافية في تحصيل الباقي استخالصه ال بد من    ذلك أغتنم لالميزانية،  
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والتعاون بين مختلف الجهات المسؤولة في هذا الباب من مصالح وزارة المالية    مضبوطة  علمية   إيجاد آليات

أصبح يعادل ميزانية الجماعة    2016و  ، 2015،  2014الباقي استخالصه لسنوات  حجم  والسلطة المحلية ألن  

السياحية نجدها وصلت سنة   المؤسسات  اإلقامة في  الرسم على  لمداخيل  وبالنسبة  إلى    2014لسنة كاملة، 

أشهر من سنة    9مليون ونصف درهم في حين لم تتعد في  45عادلت   2015مليون درهم وفي سنة   66قرابة 

ى نهاية السنة الحالية وهذا يجعلنا نتساءل عن حجم  أشهر عل  3مليون درهم ولم يتبق سوى    30مبلغ    2016

تمثل   السياحي  القطاع  باألرقام ألن مداخيل  تزودنا  التي  السياحية  الجماعي والمؤسسات  المجلس  بين  الثقة 

 . من مداخيل المدينة وهذا يجب أن ينعكس على ميزانية الجماعة   70%

 عضو المجلس الجماعي أحمد عبيلةالسيد 

إذن    %14والمصاريف تصل نسبتها إلى    %6و  5باختصار شديد، المداخيل ترتفع بنسبة تتراوح بين  

ليس هناك توازن مالي وبالتالي يجب البحث عن طرق ناجعة لتدبير هذا األمر لتحقيق الموازنة المطلوبة،  

القطا هذا  ارتفاع مداخيل  بداية  هناك مؤشرات على  العمومي  الملك  تحقيق  فبالنسبة الحتالل  بإمكاننا  لكن  ع 

يقابله  أكثر، وفي قطاع النظافة  تعميم أداء ضريبة الخدمات االجتماعية، ولماذا يتم    ارتفاع تكاليفه يجب أن 

 إعفاء مؤسسات التعليم الخاص من أداء الضرائب؟ وشكرا. 

   كاتب المجلس الجماعي خالد الفتاويالسيد 

األخيرة   هذه  وسأشبه  الجماعة  هذه  مالية  لوضع  جديدة  سنة  هذه  أن  إلى  أشير  أن  فقط  أريد  أنا 

بالشركة والتي نريدها أن تحقق توازنا ماليا بين مداخيلها ومصاريفها وهذا يقتضي أن نعرف ماذا نريد من 

أصبحت   بل  مراكش  لساكنة  فقط  ليست  مراكش  فمدينة  الشركة  مرتبطة  هذه  عالمية  من مدينة  بمجموعة 

العالمية،  المدن  مؤهالت  جميع  ولها  خضراء،  ذكية،  مدينة  تكون  أن  منها  ونريد  والمحطات  التظاهرات 

النفايات   ثم  بالتطهير  المتعلق  الجانب  المدينة  ندبر في هذه  فنحن  إلى خارج  وبالتالي  وعملية فرزها ونقلها 

الجان كذلك  كطاقة،  النفايات  هذه  استعمال  ثم  وطمرها  مواصالت  المدينة  خالل  من  بالمواصالت  المتعلق  ب 

إضافة إلى مجموعة من البرامج وااللتزامات    نظيفة وذكية، ثم الجانب الثقافي ومحاربة الهشاشة االجتماعية 

بشراكة مع وزارات ومصالح خارجية كالبرنامج المتعلق بمحاربة السكن غير الالئق، الدور اآليلة للسقوط،  

لكن    ، LEDمشاريع "مراكش... الحاضرة المتجددة"، برامج خاصة بإنتاج كهرباء نظيفة بواسطة مصابيح  

تحقيق كل هذه األهداف؟ يجب  ما هي المؤهالت والموارد المالية التي سنحتاجها ل  يبقى السؤال المطروح هو

عليها نتوفر  التي  البشرية  المؤهالت  لمعرفة  دراسات  مكتب  من  هذه     االنطالق  لتحقيق  كافية  هي  وهل 

األهداف؟ كذلك ماهي طرق ووسائل التمويل التي لدينا كجماعة؟ فحاليا هنالك عمل جبار في طريقة تحصيل  

الوصول إلى بعض الملزمين، لكن يجب أن يوازي كل    المداخيل من خالل شفافية هذا التحصيل والجرأة في 

االهتمام   وعدم  عام  بشكل  اإلدارة  تأهيل  في  التفكير  يجب  وبالتالي  ومضبوطة  حديثة  معلوماتية  إدارة  هذا 

بأقسام دون أخرى لذلك ال بد من تخصيص أقسام في الميزانية لهذه األمور، ورغم المجهودات المبذولة في  

الباق أن  إلى  في  التحصيل  التفكير  يجب  لذلك  كبيرا  رقما  زال  ما  استخالصه  خاصة  ي  شركات  مع  التعاقد 

للتحصيل، إضافة إلى أن الجماعة تتوفر على مجموعة من العقارات ال تستفيد منها وبالتالي يجب التفكير في  

تغيرا ملموسا   تفويتها، وفي األخير أود أن أشكر جميع المتدخلين في تنمية مدينة مراكش ألننا بالفعل الحظنا

 بالمدينة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

مقترحات ح أنه يصعب لدي  المداخيل رغم  باب  لوحدها    ول  المداخيل  الحديث عن  الظرف  هذا  خالل 

الميزانية تدبير المطرح  وذلك لوجود نوع من عدم التوازن في  النظر في طريقة  اقتراحي األول هو إعادة   ،
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للباقي   وبالنسبة  مدخولها،  وتحصيل  النفايات  بيع  من  تمكننا  مرحلة  إلى  ننتقل  تجعلنا  بطريقة  العمومي 

ال المجهودات  فرغم  ذلك  استخالصه  ألن  الباقي  هذا  من  الكبيرة  المبالغ  تحصيل  الصعب  من  يبقى  بذلت  تي 

تتحكم فيه أطراف وعوامل أخرى غير الجماعة لذلك أقترح هنا أن نتعامل مع الملف بمنطق "رابح رابح" إما  

عن طريق التعاقد مع شركات للتحصيل أو أي طريقة أخرى ناجعة تربح جميع األطراف، وأيضا أرى أنه قد  

لنتخذ  حا المامونية، كذلك المحالت  مجلس قرار شجاع بخصوص أسهم  ك ن الوقت  الجماعة في شركة فندق 

 التجارية المكتراة خصوصا ذات السومة الكرائية الضئيلة يجب تفويتها وشكرا السيد الرئيس. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد نكيل 

، كذلك أشكر مجهود اللجنة المكلفة  المكلف بالمداخيلبداية ال بد أن أوجه شكر خاص للسيد النائب  

بالمادة   والبرمجة، وأذكر  المالية  التنظيمي    183بالميزانية والشؤون  القانون  تتكلم عن    113.14من  والتي 

وتنص على أن السيد رئيس المجلس هو المسؤول األول واألخير عن وضع   وضع الميزانية والتصويت عليها

رض مع ما جاء في تقرير اللجنة الذي أضاف المكتب المسير، كذلك تنص المادة المذكورة  الميزانية وهذا يتعا

الجماعة   عمل  لبرنامج  طبقا  الجماعة  وتكاليف  لموارد  السنوات  متعددة  برمجة  إطار  في  تعد  الميزانية  أن 

ئيس لمسألة غياب  وتحين هذه البرمجة كل سنة، لذلك ال بد أن نعمل بهذه المادة الحقا، كذلك أنبه السيد الر

المذكرة الوزارية التوجيهية في إعداد الميزانية خاصة أننا نعمل في إطار قانون تنظيمي جديد وهذه المذكرة  

، أما فيما يتعلق بنسبة نمو  وثيقة أساسية، لذلك نلتمس منكم السيد الرئيس تزويدنا بالمذكرة إن كانت متوفرة 

د المبذول، لكن لدي اقتراحات للرفع أكثر من هذه النسبة في  المداخيل فهي نسبة مهمة وهذا يعكس المجهو

أقترح التفكير في  خاصة وأن طموح المجلس كبير للرقي بالمدينة، وبالتالي    ظل االرتفاع المهول للمصاريف 

اقتراح   أتبنى  كذلك  منه،  تستفيد  ال  والذي  للجماعة  التابع  المجاور  المطعم  مع  المامونية  فندق  مشكل  حل 

ع شركات التحصيل لمعالجة معضلة الباقي استخالصه وأن يدفع لها وفق نسبة مئوية معينة، أيضا التعاقد م

يجب االنتباه إلى وجود ضرائب ال نتحكم فيها كضريبة المشروبات ألن ما يؤدى للجماعة بهذا الخصوص ال  

الدولة مع الجماعة   مما تستخلصه المؤسسات المالية األخرى لذلك ال بد من تعاون  %10يصل حتى إلى نسبة  

فيما يتعلق بطرق تدبيرها وكرائها والتفكير في تفويت  في هذا الموضوع، كذلك ضرورة حل مشكل األسواق  

 المحالت التجارية المكتراة وشكرا السيد الرئيس. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

أن   نريد  قطاع  أي  حول  دراسي  يوم  تنظيم  وهي  توصية  المقصود  لدي  ما  هو:  وسؤالي  نناقشه، 

 بالفصل المتعلق بمدفوع الجزء الثاني من الميزانية؟ 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

حول سؤال كان قد طرح وقت    بالنسبة للفصل المتعلق بالعالجات األساسية والمحافظة على الصحة 

والعمرة  الحج  مناسك  في    أداء  وموجود  بالمدينة  أي صيدلية  في  متوفر  غير  بالحجاج  الخاص  التلقيح  كان 

المكتب الصحي الجماعي وسؤالي هو: هل لدينا الحق في بيع هذا التلقيح أم ال؟ ألنه كان يباع وبثمن البيع  

 لدى الصيدليات أي بهامش الربح. 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السالم سي كوريالسيد عبد  

في البداية أقدم شكري لكافة اإلخوة األعضاء على تدخالتهم القيمة وكذلك اللجنة المكلفة بالميزانية   

للمكتب المسير    والشؤون المالية والبرمجة والتي رفعت مجموعة من التوصيات والتي أعتبرها خارطة طريق 

ت  ورق  والتي سنسهر على  حبرا على  يبق  لم  الماضية  السنة  توصيات  من  فعدد  تطبيقها بل  نفيذها،  حاولنا 
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المبنية   العارية غير  المفروض على األراضي  الرسم  أكلها في رسمين هما:  ورسم احتالل    (TNB)وأعطت 

الملك العام الجماعي، فكما الحظتم بذل مجهود كبير في استخالص هذين الرسمين حيث تجاوزا التقديرات،  

 ( المبنية  غير  العارية  األراضي  المفروض على  الرسم  يخص  فيما  بإجراءات عملية  قمنا  وبهذه  TNBكما   )

الذينالمناسبة أشكر اإلخوة موظف الجبايات بجميع مصالحه  استثنائية رغم أن هذا   ي قسم  بذلوا مجهودات 

ووسائل االشتغال حتى فيما يتعلق بالتجهيزات المكتبية وال زال، لذلك  من ضعف االمكانيات  يعاني    القسم كان

فبدون  ألهميته،  نظرا  أحسن  ظروف  في  الشتغاله  الالزمة  اإلمكانيات  كل  توفير  على  مسير  كمكتب  سنعمل 

وفيما يخص تركيبة الجبايات على مستوى الهيكلة فقد فصلنا بين ثالث    ،مداخيل ال يمكن تغطية المصاريف

مصالح: مصلحة الوعاء مكلفة بعملية اإلحصاء وتتبع ملفات الوعاء العقاري للجماعة، مصلحة االستخالص،  

المراقبة   مهم  ومصلحة  نتائجوهو عمل  يعطي  الرسم  بدأ  وهما:  األعضاء  السادة  ناقشهما  ، وهناك رسمان 

قامة في المؤسسات السياحية وضريبة المشروبات فعال هذه رسوم إقرارية ولكن ال يمكن أن نبقى في  على اإل

هذه الحدود الضيقة دون أن نتأكد من طبيعة اإلقرارات وصحتها لذلك بدأنا نفعل المقتضيات القانونية المتعلقة  

بنتائج وأنا متأكد أن ذلك سيأتي  اإلقرارات  الهيكلة مسألة  بمراجعة واالطالع على هذه  لذلك فمسألة ضبط   ،

، أيضا هناك الرسوم المحولة، مهمة ألننا مازلنا نعالج ملفات عدة كالملزمين الذين ال يتوفرون على تراخيص

القيمة المضافة )  فكما جاء في تدخالت السادة األعضاء هذه  (  TVAالرسوم المحلية، ونسبة الضريبة على 

كافية غير  تبقى  يجب    النسبة  في  حيث  الداخلية  وزارة  مراسلة  اقتراح  مع  وأنا  الثلث،  األقل  على  تمثل  أن 

ورسم   المهني  الرسم  السكن،  رسم  وهي  المحولة  بالرسوم  يتعلق  وفيما  النسبة،  هذه  من  للرفع  الموضوع 

مفروض أن ننسق معهم  من الالخدمات الجماعية فهي رسوم مهمة جدا والتي تدبرها مصالح وزارة المالية و

بتعاون مع السلطات المحلية كي نتمكن من استخالص مداخيل أكبر هذا مع العلم   م وسائل االشتغال ونوفر له

أن عملية اإلحصاء ال تتم سنويا من طرف مصالح وزارة المالية خاصة رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية  

فعيل االتفاقية المبرمة مع  لذلك سنطالب بضرورة القيام بهذه العملية، وفيما يتعلق باالستخالص سنعمل على ت 

مليار سنتيم في حين    13مديرية الضرائب، ألنه وكما تالحظون نستخلص من رسم الخدمات الجماعية مبلغ  

يفوق   ما  النظافة  قطاع  على  ثلث    33نصرف  حتى  تمثل  ال  القطاع  هذا  في  المداخيل  أن  أي  سنتيم  مليار 

لتح  بذل جهد استثنائي  بد من  للرسوم األخرى فسيبذل  المصاريف، وبالتالي ال  بالنسبة  أيضا  الموازنة،  قيق 

تمثل   والتي  المحلية  بالرسوم  يتعلق  وفيما  المحلية،  والسلطات  الخارجية  المصالح  بتنسيق مع  فيها مجهود 

(، ورسم احتالل الملك العام  TNBالرسم المفروض على األراضي العارية غير المبنية ) مداخيل كبيرة فهي  

والذي غيرنا للدفاع عن حقوق    الجماعي  تطبيقه  اإلشهارية وسنسهر على  باللوحات  المتعلق  القرار  بشأنه 

الجماعة، وبالنسبة لتدبير المطرح العمومي ونوع العالقة مع الجماعات المجاورة فقد دخلنا في شراكة مع  

الجماعة   على  العبء  لتخفيف  أن  الجهة  المقترحكما  من  بمجموعة  أمدونا  مشكورين  األعضاء  ات  السادة 

 وشكرا لكم.  خاصة مسألة إجبار الشركات الكبرى على دفع ما بذمتها

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

للمادة    طبقا  األول  الجزء  المداخيل  باب  على  للتصويت  نمر  المناقشة  استنفاد  وبعد  من    186إذن 

 المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

الثاني    للجزء  نمر  واآلن  المداخيل  لتصويتكم على  لكم  السيد  شكرا  ونطلب من  بالمصاريف  المتعلق 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة تالوة ملخص التوصيات في باب المصاريف. 

  

  رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد الحسين نوار 

 السابق عرضه( تقرير المصاريف كما هو مضمن في التقرير )   
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمانالسيد 

 شكرا السيد رئيس اللجنة، إذن نفتح باب النقاش حول باب المصاريف  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر 
الفالحية    العارية يجب حذف شهادة األراضي  التوصيات بخصوص األراضي  لدي إضافة بسيطة في 

فيها الربط بخدمات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ألنها بمثابة تمويه فقط، وبالنسبة   التي يغيب 
هوي، كذلك يجب إعادة  لالقرارات التي تحدث عنها السيد النائب يجب أن تكون مختومة من طرف الخازن الج

مليار سنتيم ثم نجد في الباب    48النظر في التجزئات، وفي باب المصاريف نالحظ أن الباب األول يستهلك  
يليه   ثم    35الذي  سنتيم  حوالي    6مليار  مجموعه  ما  أي  سنتيم  سنتيم  90ماليير  للفصل  مليار  فبالنسبة   ،

مبلغ   لها  والتي خصص  باألحكام  نسبة    3المتعلق  األحكام ومعرفة  هذه  باالطالع على  أطالب  ماليير سنتيم 
األحكام التي يحكم بها لصالح الجماعة وتلك التي تخسرها بحيث إذا كان في صالحنا كجماعة التعاقد مع أكثر  

أي جيد،  أمر  فهذا  معين  تخصص  في  كل  واحد  محامي  الرياضية  من  الثقافية،  المجاالت  غياب  أالحظ  ضا 
فصل المتعلق بصيانة  ال  فيما يخصواالجتماعية وكذا مجال دعم الجمعيات واالتفاقيات الصغرى، كذلك نالحظ  

مع أنه مجال من اختصاص المقاطعات، ثم  مليون سنتيم   600مليون سنتيم إلى   200الطرق ارتفاع المبلغ من  
مليون سنتيم كذلك ممكن   800مليون سنتيم إلى    100ارة العمومية ارتفع اعتمادها من  الصيانة االعتيادية لالن

 منح هذا المجال للمقاطعات وشكرا. 
  

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن   
ما يهمني شخصيا في األرقام المرتبطة بالمصاريف هي النسب المئوية وما تشكله بالنسبة للميزانية   

نسبة   إلى  وتصل  عام  توازن  %85بشكل  حول  الخطر  ناقوس  ندق  يجعلنا  فرغم    وهذا  الميزانية،  هذه 
فمالية   للمصاريف  المتزايدة  النسب  هذه  فأمام  المداخيل  استخالص  على  للساهرين  الكبيرة  المجهودات 

مبالغ بشكل تدريجي كما تم تقديمه في العرض    تستهلك سالجماعة غير متوازنة، كذلك فشركة حاضرة األنوار  
بها العم  الخاص  االنارة  صيانة  مبلغ  أن  نالحظ  ذلك  ارتفعومع  الموضوع، ومية  هذا  حول  توضيحا  نريد   ،

وبالنسبة لموضوع األحكام القضائية فقد توصلنا خالل اجتماعات لجنة المالية بوثيقة تفصيلية حولها ومبلغها  
مليون درهم وأشيد في هذا االطار بالعمل الكبير الذي يقوم به    30مليون درهم وليس    60الصحيح هو قرابة  

المبالغ وإنعاش مالية الجماعة، وإجماال يجب  المكتب المسير في هذ التقليص من هذه  ا الموضوع لمحاولة 
   االنتباه للنسب المرتفعة التي تعرفها المصاريف مقارنة مع نسب المداخيل وشكرا السيد الرئيس. 

    عضو المجلس الجماعي السيد عبد اللطيف أبدوح
  2016فيما يخص موضوع المصاريف لدي مالحظة حول االعتمادات النهائية بما فيها المنقولة لسنة   

وبالتالي شهدت    ماليير سنتيم 7مليار سنتيم ولكن أثناء التدبير تم إضافة مبلغ    100كان االعتماد المقترح هو 
المسير   المكتب  توقعات  أن  تخوفي  منتظرة،  تكن  لم  مصاريف  أن الميزانية  إلى    هي  حاجة  في    4الجماعة 

  3ماليير سنتيم لتحقيق توازن في شق المصاريف لكن اتضح في تدبير السنة الماضية أنه تم تحويل مبلغ  
إجراءات    ماليير إلى  المجلس  توصيات  ترجمة  كبير في محاولة  المسير عبئ  المكتب  لذلك سيتحمل  سنتيم، 

ملموسة في إطار الحكامة واعتماد طرق حديثة في التدبير، ولدي اقتراح فيما يتعلق بالمداخيل وهو قيام لجنة  
با المكلف  النائب  مع  بتنسيق  المداخيل  تحصيل  لعمليات  مواكبة  بعملية  يخص  المالية  فيما  أما  لقطاع، 

   المصاريف فأتمنى كل التوفيق للمكتب المسير لمحاولة تقليصها وشكرا. 

    عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 
لباس    يخص  ففيما  المصاريف،  حول  المالية  لجنة  اجتماعات  خالل  توافقا  تعرف  لم  مالحظات  لدي 

أن فإما  اللباس  لهذا  واضح  غياب  نالحظ  من    األعوان  به  الخاص  االعتماد  حذف  يتم  أو  بارتدائه  يلتزم 
تعميم هذه   المعقول  الشاقة فمن غير  اإلضافية واألشغال  الساعات  للتعويضات عن  بالنسبة  كذلك  الميزانية، 

يتقاضاه في  التعويضات على جميع الموظفين فصنف منهم من يشتغل بجدية ويستحق أن نجازيه بأكثر مما  
وصن  الحالية  بفصل  التعويضات  يتعلق  ففيما  أيضا  التعويضات،  هذه  يستحقون  ال  أشباح  موظفون  آخر  ف 

البنايات؟ كذلك فصل الصيانة والمحافظة على   اكتراء بنايات إدارية فما هو المقصود به؟ وأين تتواجد هذه 
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مبلغ   فيه  نبرمج  اإلدارية  الملكي وهو من   2البنايات  المسرح  بصيانة  آخر خاص  درهم ونجد فصل  مليون 
درهم لماذا سنخصص له اعتماد لوحده، لماذا ال يضم إلى فصل    500.000البنايات اإلدارية ونبرمج له مبلغ  

لجنة   اجتماعات  خالل  فبالفعل  والكهرباء  الماء  استهالك  مصاريف  يخص  وفيما  اإلدارية؟  البنايات  صيانة 
أن من  المالية  اعتمادها  إلى    6قصنا  درهم  إنقاصه   4ماليين  إلى  في حاجة  زلنا  وما  درهم  هذا   ماليين  وفي 

مليون سنتيم وباتفاق مع أحدى    25الصدد فبناية القصر البلدي بشارع محمد الخامس تكلف الجماعة مبلغ  
 LEDيح من نوع  باستخدام طرق حديثة كاعتماد مصاب   ماليين سنتيم فقط  4الجهات سيتم تقليصه ليصل إلى  

والطاقة الشمسية لماذا ال يتم تعميم هذه المبادرة على باقي البنايات؟ فلإلشارة هناك بنايات يستغلها أشخاص  
كسكن وبنايات أخرى أصبحت بمثابة مقاوالت والجماعة تدفع لهم مصاريف استهالكهم للماء والكهرباء لذلك  

   رئيس. أطالب بفتح تحقيق حول هذا األمر وشكرا السيد ال

    عضو المجلس الجماعي  المصطفى الوجدانيالسيد 
المتعلق    التقرير  إعداد  على  سهروا  الذين  األطر  والسادة  األعضاء  السادة  أشكر  المناسبة  بهذه 

لدي مالحظة هي أن الرئيس هو المسؤول على إعداد الميزانية وليس المكتب المسير، كذلك أطلب   بالميزانية،
توازن  إطار  في  اقتراح  لدي  أيضا  الميزانية،  إعداد  بكيفية  الخاصة  التوجيهية  الوزارية  الدورية  من  نسخة 

المجلس قرارا جريئا    محل تجاري بسومة هزيلة فلم ال يتخذ  5000الميزانية وهو أن الجماعة تكري حوالي  
وسيكون لذلك أثر إيجابي على ميزانية الجماعة، وبالنسبة لألحكام القضائية فأنا مع اقتراح  يقضي بتفويتها  

إضافة محامين آخرين للدفاع على مصالح الجماعة، كذلك أتساءل هل هناك حلول لمحاولة تقليص المصاريف  
   المهولة للجماعة؟ وشكرا. 

    عضو المجلس الجماعي عبد الفتاح رزكي السيد 
أوال أشكر المكتب المسير في شخص النائب المكلف بالمداخيل على المجهود المبذول في الرفع من   

كما أشكر اللجنة المكلفة بالميزانية على توصياتهم القيمة، أما المالحظ في    %5مداخيل الجماعة إلى حوالي  
وهو مرتبط بتسيير المجالس السابقة وهذا واضح   %14إلى نسبة    هذا الموضوع هو وجود عجز كبير يصل 

من خالل االتفاقيات الملتزم بها، لذلك فأنا بدوري أرفع توصية بضرورة إعادة النظر في االتفاقيات المبرمة  
   من طرف المجالس السابقة وشكرا. 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  يونس بن سليمان السيد
السادة    لكم  بعين  شكرا  المسير  المكتب  والتي سيأخذها  القيمة  وتوصياتكم  اقتراحاتكم  األعضاء على 

الناتجة عن االتفاقيات في قطاعات   المداخيل والتقليص من المصاريف  االعتبار خصوصا فيما يتعلق بتنمية 
جه لتفعيل  من خالل مجموعة من اإلجراءات التدبيرية فبالنسبة للنظافة هناك تو  النظافة واستهالك الكهرباء 

مسألة الفرز في المنبع، أما بالنسبة لالنارة العمومية فهناك مشروع في إطار مشاريع "مراكش ... الحاضرة  
أثمن   أيضا  لالستهالك،  الحقيقية  الكلفة  معرفة  أجل  من  اإلدارية  البنايات  لجميع  إحصاء  يشمل  المتجددة" 

ملك الجماعة عوض االستمرار في كرائها بسومة  اقتراح السادة األعضاء القاضي بتفويت الدكاكين التي في  
 بسيطة وهو ملف ينكب حاليا على دراسته المكتب المسير في أفق عرضه على أنظار المجلس للتداول. 

 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري
ألننا  لدي توضيح فيما يتعلق بالدورية الوزارية الخاصة بكيفية إعداد الميزانية فقد اشتغلنا في غيابها 

بتاريخ   متأخرة  بها  بالميزانية    2016أكتوبر    21توصلنا  المكلفة  اللجنة  اجتماعات  أشغال  انتهاء  بعد  أي 
 ( المضافة  القيمة  الضريبة على  الجماعة من  والبرمجة وتتضمن حصة  المالية  ذلك  TVAوالشؤون  ( ورغم 

منح   ومراعاة  المداخيل  صدقية  ومنها  معتمدة  الدورية  هذه  بها  جاءت  التي  التوجيهات  جميع  فتقريبا 
التأكيد على ضرورة اعتماد توصيات السادة األعضاء خالل السنة  المقاطعات والنفقات اإل جبارية، كما أريد 

الماضية وهذه السنة وتنظيم يوم دراسي حولها بمشاركة كافة المتدخلين في مجال المداخيل للخروج ببرنامج 
 وشكرا لكم.  عملية عمل قابل للتنفيذ بإجراءات  

 

 )رئيس الجلسة(  المجلس الجماعيالنائب األول لرئيس   السيد يونس بن سليمان
 . إذا سمحتم اآلن نمر للتصويت على شق المصاريف كل باب على حدة  



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

139 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

140 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

141 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

142 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

143 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

144 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

145 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

146 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

147 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

148 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

149 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

150 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

151 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

152 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

153 
 

 

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

بجزأيها االول والثاني وكذا الحسابات  إذا سمحتم نمر االن للتصويت على الجزء الثاني من الميزانية   

 الخصوصية. 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

154 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

155 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

156 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

157 
 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

158 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

159 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

160 
 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

161 
 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

162 
 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

163 
 

 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

164 
 

 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

165 
 

 

 

 



 جلسة زوالية( 26/10/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الخامسة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر اكتوبر 

166 
 

 

 :   الزوالية( 2016/ 26/10 )جلسة بتاريخ  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر النقطة التاسعة عشرة 

  2017امليزانية برسم سنة تحويل بعض فصول 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 

النقطة  هذه  جاءبخصوص  لما  تبعا  تحويل  مقترح  من  تمكينكم  سيتم  حديثا    ،  الصادر  المرسوم  في 

  والمتعلق بتعويضات السادة رؤساء اللجن ونوابهم وهذا ما جعل االعتماد المخصص لفصل تعويضات الرئيس

 . وجاءت هذه التحويالت كما في الوثائق التي تم توزيعها عليكم  وذوي الحقوق من المستشارين يرتفع 

شؤون المالية والبرمجة لتالوة نص تقرير اللجنة في  المكلفة بالميزانية والالكلمة للسيد رئيس اللجنة   

 الموضوع. 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد الحسين نوار  

إلى    أحيطكم علما  الرئيس  الجماعيوجود  السيد  الصحي  بالمكتب  متعلق  إثارته  تحويل  تتم  وهو    لم 

 المضمن في التقرير اضافة الى المقترح الجديد.  
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 19: النقطة رقم         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية الشؤون المالية والبرمجة 
 

 الجلسة األولى

من القـانون التنظيمـي المتعلـق   185للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبناء على مقتضيات المادة    طبقا

بالجماعات والقاضية بعرض الميزانية على انظار اللجنة المختصـة، وفـي اطـار تحضـير بعـض الـنقط المقـرر ادراجهـا فـي جـدول 
الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في بعا للدعوة  ، وت2016اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  

أشــغال  اللجنــة المكلفــة بالميزانيــة والشــؤون الماليــة البرمجــة، وبحضــور الســادة األطــر اإلداريــة والتقنيــة الجماعيــة المــدبرين 
 22ون الماليـة والبرمجـة اولـى اجتماعاتهـا يـوم الخمـيس ، عقدت اللجنة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤ  لالعتمادات المالية بالميزانية

على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخـامس برئاسـة السـيد   2016شتنبر  

   الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

 والتصويت عليها. 2017السنة املالية دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم   ▪

 والتصويت عليها. 2017دراسة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪

 .2016تحويل  اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم سنة  ▪

سن ▪ برسم  املرصودة  املبالغ  من  النفقات  حساب  فقرات  اعتمادات بعض  تحويل  على  طبقا    2016ة  املوافقة  املقاطعات  لبعض 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  254ملقتضيات املادة 

 كراء ساحة محطة القطار الثانوية لفائدة شركة "سوبراتور" على مستوى شارع الحسن الثاني. ▪

 ) نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                     

 اقتناء الوعاء العقاري الكائن بامللحقة االدارية املحاميد من اجل احداث مالعب رياضية.  ▪

 ) نقطة مقترحة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                      

القطع االرضية والدور السكنية والحقوق   ▪ املالح ونزع ملكية  العامة إلحداث طريق عمومية بحي  الطرق  في تخطيط حدود  البث 

 العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية من مصلحة عامة.   

 ي إلحداث مفوضية للشرطة بحي الحارة جوار املشرحة الجماعية بباب دكالة.البث في مسطرة تخصيص عقار جماع ▪

الدراسة واملوافقة على اتفاقية بين جماعة مراكش ووالية امن مراكش من اجل احداث مقر مفوضية للشرطة بحي الحارة بباب  ▪

 دكالة .

 البث في اقتناء القطعة االرضية املشيد عليها السوق الجماعي ازلي. ▪

 االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:حضر  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي. 

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي الحسن المنادي 

 شارك في االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

 . عبد الهادي بن عال

 ارك من أطر جماعة مراكش السادة: كما ش -
 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :         وفاء منياتي 
 قسم تنمية الموارد المالية  :         محمد بورضوية 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا 
 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :  هشام بوخصيبي 

 االدارة الجماعية رئيس قسم تأهيل   :  محمد بركادي 
 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :      رشيد بوزيتي               
 س اعمال المجلعن قسم   :      سعد نجاي                  
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 .2016تحويل  اعتمادات بعض فصول امليزانية برسم سنة   
 

في بداية هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من مشروع تحويل بعض فصول الميزانية برسم سنة  

أعطى  2016 ادناه،  اليه  المشار  الجماعي  الصحة  مكتب حفظ  المدبرة من طرف  بالفصول  االمر  يتعلق  اذ   ،

تحويل االعتماد المالي  السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد مدير المكتب الصحي الذي أوضح أن األمر يتعلق ب 

بشراء   المتعلق  بالفصل  االستشفائية  والمراكز  الصحية  البلدية  للمكاتب  الصحية  المواد  لشراء  المخصص 

أن   مضيفا  المواد،  هذه  من  مراكش  مدينة  تعانيه  الذي  الكبير  للنقص  نظرا  والطفيليات  الحشرات  مبيدات 

ا في  المواطنين  شكايات  يوميا  تستقبل  المختصة  تعرف  المصلحة  المدينة  أن  خاصة  متزايد  بشكل  لموضوع 

أن   اتضح  الموضوع  في  بدراسة  القيام  بعد  أنه  الى  مشيرا  الحرارة،  درجات  ارتفاع  بسبب  الحشرات  تكاثر 

لمدة   يكفي  المبيدات  لشراء  المخصص  لهذه    6المبلغ  المخصص  الحالي  االعتماد  أن  مضيفا  فقط،  أشهر 

  250يم يعتبر ضئيال جدا مقارنة بمدن اخرى والذي يصل فيها إلى  مليون سنت   41العمليات والذي ال يتعدى  

 مليون سنتيم. 

مبيدات    لشراء  المخصص  االعتماد  قلة  للسادة  تبين  أن  وبعد  الرأي،  وابداء  المناقشة  باب  فتح  وبعد 

الحشرات والطفيليات في مدينة مراكش التي تعرف تكاثر كبير لها بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أغلب  

المناخية "كوب  ف للتغيرات  العالمي  للمؤتمر  المدينة  تنظيم  افق  وفي  السنة،  اللجنة على   22ترات  وافقت   ،"

 مشروع التحويل االتية تفاصيله كاالتي:  

 2016مقترح تحويل بعض اعتمادات التسيير بميزانية جماعة مراكش برسم سنة 

 المحول منه  الفصل

 االعتماد النهائي    المبلغ المحول المفتوح االعتماد  الفصل  رمز الميزانية 

شراء المواد الصحية للمكاتب البلدية  20.30  11/10
 الصحية والمراكز االستشفائية 

185.000,00   185.000,00 -   0,00     

     0,00 - 185.000,00 185.000,00 المجموع  
 

 الفصل المحول اليه 

 المجموع  اليه  المبلغ المحول االعتماد المفتوح  الفصل  رمز الميزانية 

 
14/10  20.30 

 

 شراء المبيدات للطفيليات والحشرات
 

410.000,00   
 

185.000,00   
 

595.000,00   

 
 410.000,00 المجموع 

 

185.000,00    
 

595.000,00   
 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة                               

 الحسين نوار                               
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 2016مقترح جديد لتحويل بعض فصول ميزانية التسيير برسم سنة 

 االمحول منهالفصول  

 

 رمز الميزانية 

 

 الفصل 

 

 االعتماد المفتوح 

 

   المبلغ المحول

 

 االعتماد النهائي 

 

شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم   10.10  23/20

 الجوائز 

924.000,00    50.000,00 -   874.000,00    

     698.700,00   - 200.000,00    898.700,00 مصاريف االستقبال   10.10  61/60

       2.083.210,00   - 1.000.000,00     3.083.210,00 مصاريف االيواء واالطعام   10.10  62/60

     355.099,32   - 200.000,00    555.099,32 مصاريف النقل   10.10  63/60

    975.728,40   - 400.000,00    1.375.728,40 لوازم ومطبوعات   10.10  64/60

     101.200,00   - 150.000,00    251.200,00 مصاريف االتعاب   10.10  66/60

 

 المجموع  
7.087.937,72   2.000.000,00 - 5.087.937,72      

 

 الفصل المحول اليه

 

 الميزانية رمز 

 

 الفصل 

 

 االعتماد المفتوح 

 

 اليه  المبلغ المحول

 

 المجموع 

 

11/10  10.10 

 

تعويضات للرئيس ولدوي الحق من   

 المستشارين 

 

710.000,00   

 

2.000.000,00    

 

2.710.000,00    

 

 

 المجموع 

710.000,00 
 

2.000.000,00    
 

2.710.000,00    
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 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  السيد يونس بن سليمان

 . نمر لعملية التصويت ،آخر لم يكن هناك أي تدخلإن إذا  
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  :   الزوالية(  26/10/2016 جلسة بتاريخ)  2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر النقطة الثامنة عشرة  

 والتصويت عليها.  2017دراسة حسابات النفقات من املبالــغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 

والبرمجة  في    المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  السيد  من  نطلب  النقطة  بداية هذه 

 تالوة تقرير اللجنة المتعلق بالنقطة. 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد الحسين نوار 
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 18: النقطة رقم                       المجلس الجماعي لمدينة مراكش

المالية   السنة  برسم  مراكش  جماعة  ميزانية  مشروع  دراسة  انهاءها  المكلفة  2017بعد  اللجنة  انكبت   ،

المالية والبرمجة على   المبالغ المرصودة  للمقاطعات برسم  بالميزانية والشؤون  النفقات من  دراسة حسابات 
بقاعة االجتماعات    2016اكتوبر    24والنصف زواال من يوم االثنين  على الساعة الواحدة    2017السنة المالية  

 الرسمية بالقصر البلدي برئاسة السيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة لدراسة النقطة المشار اليها اعاله. 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 المصطفى الوجداني. ، احمد عبيلة، عبد الهادي تلماضي  عبد الغني دريوش،

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي   النائب الثاني  : عبد السالم سي كوري 
 لرئيس المجلس الجماعي النائب الرابع  :  احمد المتصدق 

 لرئيس المجلس الجماعي النائبة الثامنة  :  امال ميصرة  

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

، عبد الفتاح رزكي، ي احفيظ قضاوي العباسي، احمد محفوظ، محمد بنلعروسي، محمد الحر، ابراهيم بوحنش، حفيظة مجدار 
 .عادل المتصدق، ي عبد الحفيظ المغراوي

 كما شارك من أطر جماعة مراكش السادة:  -

 رئيس قسم اعمال المجلس : محمد المحير
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :      وفاء منياتي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي : عبد العزيز االمري
 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية   : فتح هللا اليزيدي  

 قسم أعمال المجلسعن  : عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :      سعد نجاي                  

 

بخصوص هذه الجلسة، وبعد تمكين السادة االعضاء من نسخ من حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات  

وابداء   المناقشة  باب  فتح  وبعد  بالتقرير،  المرفقة  والنخيل(  بن علي  يوسف  جليز، سيدي  المنارة،  المدينة،  )مراكش  الخمس 

ي توجه  توجهين:  بين  التدخالت  تراوحت  وحيث  المالي  الرأي،  للمخصص  برمجتها  في  المقاطعة  توجه  احترام  بإمكانية  رى 

المتعلق    يمن القانون التنظيم  250المقترح استنادا لمبدأ التدبير الحر في اطار احترام المسطرة القانونية المضمنة في المادة  

حترام بعض الشروط الواردة في المادة  بالجماعات وتوجه يرى بإمكانية التدخل للتعديل عبر قراءة ثانية للحساب بالنظر لعدم ا 

المذكورة. وبالنظر لوجود بعض حاالت التنازع سواء االيجابي او السلبي بين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات في    250

  انجاز بعض االشغال التي اصبحت بقوة القانون من اختصاصات المقاطعة، ونظرا لعدم وضوح الرؤية، فقد ابدت اللجنة موافقتها 

علي   بن  يوسف  سيدي  جليز،  المنارة،  المدينة،  )مراكش  الخمس  للمقاطعات  المرصودة  المبالغ  من  النفقات  حسابات  على 

كل من السيدين العضوين عبد الهادي تلماضي و ي احفيظ قضاوي العباسي حول  والنخيل( كما هي مرفقة بالتقرير مع تحفظ  

 يلي:   حساب مقاطعة سيدي يوسف بن علي وذلك على اساس ما

 * تقديم رؤساء مجالس المقاطعات لكافة التوضيحات حول برمجة حساباتها. 
 * تعيين مهندس اشغال بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي لضبط االمور التقنية 

* العمل على موافاة مجالس المقاطعات برسائل توجيهية محددة في الزمن أي قبل تهييئها وبرمجتها للمخصص المالي المقترح  
 .  ك للتنسيق وتوحيد الرؤية عبر تحديد مجاالت التدخل  تفاديا ألي ازدواجية او  تنازع لالختصاص سواء ايجابي او سلبيوذل

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر           
 نائب رئيس اللجنة            

 عبد االله الغلف             
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  :   الزوالية( 26/10/2016 جلسة بتاريخ) 2016من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر النقطة العشرون 

افقة على تحويل اعتمادات بعض فقرات حساب النفقات من     2016املبالغ املرصودة برسم سنة املو

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  254لبعض املقاطعات طبقا ملقتضيات املادة  

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 

بالميزانية    المكلفة  اللجنة  رئيس  السيد  من  نطلب  النقطة  بداية هذه  والبرمجة  في  المالية  والشؤون 

 تالوة تقرير اللجنة المتعلق بالنقطة. 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد الحسين نوار 
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 20: النقطة رقم                           المجلس الجماعي لمدينة مراكش

المالية  بع السنة  برسم  مراكش  جماعة  ميزانية  مشروع  دراسة  انهاءها  المكلفة  2017د  اللجنة  انكبت   ،

املوافقة على حتويل اعتمادات بعض فقرات حساب النفقات من املبالغ املرصودة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على  
على الساعة الثانية   القانون التنظيمي املتعلق باجلماعاتمن  254لبعض املقاطعات طبقا ملقتضيات املادة  2016برسم سنة 

بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي برئاسة السيد عبد    2016اكتوبر    24والنصف زواال من يوم االثنين  

 االله الغلف نائب رئيس اللجنة لدراسة النقطة المشار اليها اعاله.
 

 السادة:حضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -
 ، احمد عبيلة، المصطفى الوجداني. عبد الهادي تلماضي  عبد الغني دريوش،

 : السيدكما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعي  - 

 لرئيس المجلس الجماعي   النائب الثاني  : عبد السالم سي كوري 
 لرئيس المجلس الجماعي النائب الرابع  :  احمد المتصدق 

 لرئيس المجلس الجماعي النائبة الثامنة  :  امال ميصرة  

 من أعضاء المجلس السادة:  في االجتماع  شارك -

، عبد الفتاح رزكي، ي احفيظ قضاوي العباسي، احمد محفوظ، محمد بنلعروسي، محمد الحر، ابراهيم بوحنش، حفيظة مجدار 
 .عادل المتصدق، ي عبد الحفيظ المغراوي

 دة: كما شارك من أطر جماعة مراكش السا -

 رئيس قسم اعمال المجلس : محمد المحير
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :      وفاء منياتي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي : عبد العزيز االمري
 رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات القضائية   : فتح هللا اليزيدي  

 قسم أعمال المجلسعن  : عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :      سعد نجاي                  

 

بعض      اعتمادات  تحويل  مقررات  من  نسخ  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  الجلسة،  هذه  بخصوص 

  254للمقاطعات الخمس طبقا لمقتضيات المادة    2016فقرات حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة  

ق بالجماعات المرفقة بالتقرير، وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، وحيث تبين من القانون التنظيمي المتعل

للسادة االعضاء ان المسألة تتعلق بإجراء شكلي فرضه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فقد ابدت اللجنة  

  2016رسم سنة  موافقتها على مقررات تحويل اعتمادات بعض فقرات حساب النفقات من المبالغ المرصودة ب 

من القانون المذكور كما هي مرفقة بالتقرير مع تحفظ السيد ي   254لبعض المقاطعات طبقا لمقتضيات المادة  

 . احفيظ قضاوي العباسي على اساس ان يتم توحيدها على مستوى الشكل لتسهيل قراءتها مستقبال
  

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر           
 

 رئيس اللجنة نائب            
 عبد االله الغلف             
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 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  السيد يونس بن سليمان

 فإذا لم يكن هناك أي تدخل بخصوص هذه التحويالت سنمر إلى التصويت.  
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 )رئيس الجلسة(  النائب األول لرئيس المجلس الجماعي  السيد يونس بن سليمان

بعد التصويت على هذه النقطة نكون قد استنفدنا النقط الواردة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر  

وبهذه المناسبة ونيابة عن السيد رئيس المجلس الجماعي أوجه شكري لكافة أعضاء المجلس    2016أكتوبر  

دورة إلغناء النقاش ألننا  الجماعي سواء على اشتغالهم الجاد في اجتماعات اللجن أو حضورهم أشغال هذه ال

 كمكتب مسير في حاجة ماسة القتراحاتهم وتوصياتهم ونتمنى أن يدوم هذا التعاون.

أما اآلن وقبل اختتام أشغال هذه الدورة، نطلب من السيد كاتب المجلس تالوة نص البرقية المرفوعة  

 إلى مقام صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده. 
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   السيد يونس بن سليمان

 

 والسالم عليكم ورحمة من للا                                        

 رفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى السابعة والنصف مساء                                 

 

 

 

 

 

 


