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 للدورة اخلمسةفهرست اجللسات 
 

 

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

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : األولىحافظة الجلسة  • 

 الزمنية والجدولة افتتاحية كلمة  •

 االحاطة علما  •

 

 01 - 04 

05 – 08 

09 - 10 

 

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

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

 
 المجلس تم إطالع 

 
11 – 16 

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

 )الوضعية الراهنة واالفاق املستقبلية( 

 
 تم إطالع المجلس 

 
17 – 80 

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

 (. 2017-2016العتيقة     )الشطر الثالث باملدينة 

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 
81 – 105 

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

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

 مراكش.                

 
 الموافقة 

 

 
106 –  120 

 

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

 والتنمية ملدينة مراكش "افلمار".

 
 تم إحاطة المجلس 

 
121 –  123 

 

4 
اتخا يف  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  لرئيس  إلبرام التفويض  املبدئية   املسطرية  االجراءات  ذ 

ال االجتماعي  اتفاقيات  الطابع  ذات  والجمعيات  الحكومية  واملنظمات غري  املؤسسات  رشاكة مع 

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

 
 الموافقة 

 

 
124 –  125 

 

5 
االنتس طلب  يف  املكالبث  اللجنة  اىل  عضو اب  به  تقدم  والربمجة  املالية  والشؤون  بامليزانية  لفة 

 املجلس السيد محمد باقة.

  الموافقة 
126 –  128 

 

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

يض بتطبياق مقتضايات الكتااب القاا 2008شاتنرب   29الصادر بتاريخ    2.08.177املرسوم رقم  

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

 
 الموافقة 

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

رقم  
 نقطة ال 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثانيةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 –  06   
 

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

 اعة مراكش. والكهرباء واملكتب الوطني للكهرباء برتاب نفوذ جم

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

07 

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

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

17/02/2016 

 

07   

عىلاملواف 11 املادة    قة  ملقتضيات  طبقا  الجماعية  العامة  األمالك  ضمن  الخامس  محمد  شارع  من    81تعيني 

 املتعلق بالتعمري.  12.90القانون 

 16 – 08 الموافقة 

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

 لخاص يتعلق االمر ب: املديرية الجهوية مللك الدولة ا

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

 مرت مربع بمقاطعة املدينة.  1758الجماعي ملراكش ذات مساحة 

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

 رت مربع بمقاطعة املدينة.م 1591الخاص ذات مساحة 

 
 
 

 الموافقة 

 

 

17 – 27   

 

13 
 

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

تم تأجيل البث في 
النقطة إلى جلسة  

17/02/2016 

 

28 – 48 

 

14 
 

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

 اإليجارية.مع البث يف القيمة   عملية الرتحيل

 

تم تأجيل البث  في  
النقطة إلى الدورة  

 الموالية. 

 

49 – 63   

 

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

تراب مقاطعلفائدة رشكة "سوبراتور بنفوذ  القطار  امام محطة  الثاني  الحسن  بشارع  الكائنة  ة جليز  " 

 قصد تهيئتها وتخصيصها كموقف للسيارات حافالت النقل العمومي. 

تم تأجيل البث  في  
النقطة إلى دورة  

 الحقة 

 

64 – 75 

 

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

 دة بتجزئة الشفا بمقاطعة جليز  لبناء مسجد.متواج

 
 الموافقة 

 

76 – 80 

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

 

18 

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

 اسفي. مالحظات السيد وايل جهة مراكش 

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                     

 
 الموافقة 

 
88  - 127 

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

 وايل جهة مراكش اسفي. 

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                   

  الموافقة 
128 - 154 

 

 

 

 

 

 



 ( 18/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

 

 جمللس جامعة مراكش  2016  فرباير شهر  من ادلورة العادية ل  2016/ 02/ 17بتارخي    الثالثة فهرست حمرض اجللسة  

 
 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الثالثةحافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

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

 الوطني للكهرباء برتاب نفوذ جماعة مراكش.ملكتب املاء والكهرباء وا

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 71 

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

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
72 
  

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

 
20 

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

املاء والكهرباء بمراكش قطعة أرضية إلنجاز وحد الناتج عن  لتوزيع  للتجفيف الشميس للحمأ  ة 

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

 
 

 الموافقة 

 
 

95 – 115   

 

21 
اتفاقية خاصة   الحايل ملدينة مراكش و الدراسة واملوافقة عىل  ذلك بإنشاء محطة بتأهيل املطرح 

 الكهربائية من الغازات املنبعثة من النفايات.لتوليد الطاقة 

 
 الموافقة 

 
116 –  130 

 

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

 املنزلية واملماثلة لها بمراكش.

 
 افقة المو

 
131 –  145   

 

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

 واملماثلة لها بمدينة مراكش وملركز الفرز و التحويل. 

  الموافقة 
146 –  161 

 

24 
رقم   ملحق  عىل  واملوافقة  ال  2الدراسة  وتثمني  طمر  ملركز  املفوض  التدبري  املنزلية  لعقد  نفايات 

 واملماثلة لها بمدينة مراكش و ملركز الفرز و التحويل. 

 
 الموافقة 

 
162 –  174 

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

 (.  2017-2016باملدينة العتيقة     )الشطر الثالث 

  الموافقة 
175 - 196 

 

25 
 

 التحمالت الخاص بالتدبري املفوض ملرفق نقل االموات املسلمني.  كناشيل تعد
تم تأجيل البث  في  

 النقطة  

 

197  -  207 

26 
 

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

 النقطة  

 

208 - 209 

27  

 اعي يتعلق باإلنارة العمومية. مجاملوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي  

تم تأجيل البث  في  
 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

 
210 

28  

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

 النقطة إلى جلسة 

18/02/2016 

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

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة

 : الرابعة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 
05 
 

 

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

 . BHNSعالية  

 
 تم إطالع المجلس 

 
06 - 07 

 

32 
 

 الدراسة واملوافقة عىل الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش.
 

 الموافقة 
 

08 - 27 

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

 ة والثقافة والعلوم.طرف منظمة االمم املتحدة للرتبي 

 42 – 28 الموافقة 

31 
 

 الدراسة واملوافقة عىل ميثاق املدن السياحية باملغرب. 
 

 الموافقة 
 

43 – 59   
 

33 
 

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

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

 
 الموافقة 

 
60 – 69 

 
 

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

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

 
 الموافقة 

 
 

70 – 76   

 

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

         .الداخلية

 ) نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش (                                                                                        

 
 

 الموافقة 

 
 

77 – 80 

 

27 
 

 باإلنارة العمومية.املوافقة عىل قرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق 
 

 الموافقة 
 

81 – 88 

 93 - 89 الموافقة  تنمية املحلية.البث يف طريقة تدبري  مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث رشكة  ال 28

 

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

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

اش بارتاب نفاود مقاطعاة /م متواجد بعرصاة املعا7561االرضية املنتمية للرسم العقاري عدد 

 مرت مربع. 5094مراكش املدينة بمساحة اجمالية  ب 

 
 

 الموافقة 

 
 

94  - 100 

 
37 

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

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

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

 
 

 الموافقة 

 
 

101 - 108 

 
38 

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

دة ميزانية جماعة مراكش كما وأسعار الرضائب والرساوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائ

 تم تعديله وتتميمه.   

 

تم تأجيل البث في 
 النقطة إلى جلسة 

29/02/2016. 

 
 

109 

 
10 

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

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 تم تأجيل البث في
 النقطة إلى جلسة 

29/02/2016 

 
 

109 

 
 

 .2016قرار تمديد الدورة العادية لشهر فرباير 

تم تحديد تاريخ  
التمديد في 

29/02/2016 

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

 

رقم  
 النقطة 

 الصفحات  المتخــذ  لنقطــةموضــوع ا

 : الخامسة حافظة الجلسة  • 

 كلمة افتتاحية والجدولة الزمنية  •

 

 01 -  04 

05 

 

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

 مع برمجة الفائض الحقيقي برسم نفس السنة. 2015املالية 

 
 الموافقة 

 
06 - 45 

 
38 
 

عدد   املحيل  الجبائي  القرار  مقتضيات  وتحيني  لنسب   19/05/2008بتاريخ    6تعديل  املحادد 

وأسعار الرضائب والرساوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما 

 تم تعديله وتتميمه.    
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  2016فبراير  الدورة العادية لشهر                      مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                            

 2016 حمضر الدورة العادية لشهر فرباير

 18/02/2016الرابعة بتاريخ اجللسـة 

فبراير      لشهر  العادية  للدورة  المسطرة  الزمنية  للجدولة  واصل  2016تبعا  لمدينة  ،  الجماعي  المجلس 

العاشرة    2016  فبراير  18  يوم الخميسعقدها    رابعةمراكش اشغال بجلسة     دقيقة صباحا  وخمسونعلى الساعة 

رئيس    بلقايدمد العربي  بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد مح

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

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

 :     ـادةجماعة مراكش بصفة استشارية السـحضـر من  اطـر  -

 العام للمصالح المدير  :  عبد الكريم الخطيب

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير           

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفـاء منياتي 

 رئيس قسم المرافق الكبرى العمومية المحلية   :   روحني عبد االله 

 حلية رئيس مصلحة شركات التنمية الم :    محمد ارفا

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   الحسين الزواق

 رئيس قسم اعمال اللجـــن  :   سعيد الكرس

 رئيس قسم الموارد البشرية  :   و محمد بنيط

 مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة :   محمد الشرقاوي 

 العمل االجتماعي رئيس قسم  :  ريعبد العزيز االم 

 بالنيابة  رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل :   حسن وهبي  

 رئيسة مصلحة تنظيم جلسات المجلس :   سعيدة احميدي

 رئيس مصلحة تنظيم اعمال اللجن  :   رشيد البوزيتي 

 عن قسم اعمال المجلس  :   خليل موليح 

  

 عضوا 86 :  منه المجلس الجماعي العدد القانوني الذي يتكون  -

 عضوا  86 :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

55 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 جملس مجاعة مراكشرئيس  حممد العربي بلقايد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 2

 ئيس جملس مجاعة مراكشلثاني لرالنائب ا  عبد السالم سي كوري 3

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 5
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 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش املناديموالي احلسن  6

 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية الفضي 7

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش اق جبورعبد الرز 8

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش أمال ميصرة 9

 مجاعة مراكشالنائب التاسع لرئيس جملس  عواطف الربدعي 10

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 11

 س اجلماعينائب كاتب اجملل موالي احفيظ قضاوي العباسي 12
 

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14
 "          "          " توفيق بلوجور 15

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 16
 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          " "          عبد اهلادي فاري 18
 "          "          " حممد الزراف 19

 "          "          " عبد االله الغلف 20
 "          ""           امينة العمراني االدريسي 21
 "          "          " امحد حمفوظ 22

 "          "          " عبد اهلل األمكاري 23
 "          "        "   سفيان بنخاليت 24

 "          "          " خليل بوحلسن 25
 "          "          " محيد خورزك 26

" "          "          حممد بنبال 27  

 "          "          " أمحد عبيلة 28

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 29

"  "          "         حسن بباوي 30  

 "          "          " إشراق البويسفي 31

 "          "          " عبد العزيز مروان 32

"  "          "         السعيد ايت احملجوب 33  

 "          "          " عبد اجمليد بناني 34

 "          "          " حبيبة الكرشال 35

"          "          " حممد بنلعروسي 36  
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 "          "          " حممد باقة 37

 "          "          " عبد الصمد العكاري 38

 "  "          "         ابراهيم بوحنش 39
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 40

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 41

 "          "          " احلسني نوار 42

 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 43

 "          "          " يوسف بن الزاهر 44

 "          "          " بوعبادثورية  45

 "          "          " موالي البشري طوبا 46

 "          "          " خليفة الشحيمي 47

 "          "          " بن عال عبد اهلادي 48

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 49

 "          "          " حفيظة جمدار 50

 "          "          " حممد ايت الزاوي 51

 "          "          " حليمة باحممد 52

 "          "          " حممد بوغربال 53

 "          "          " كهونفاطمة مل  54

 "          "          " جويدة العويدي 55
 

 

 عضوان  02 :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -

 
 عضو اجمللس اجلماعي  سعيدة ساللة  1
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 2

 
 

 عضـوا    29 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -

 
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1

 عضو اجمللس اجلماعي عبد الواحد الشافقي 2

 "          " "          عبد الرمحان وافا 3
 "          "          " حياة املشفوع 4
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 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 5
 "        "          "   عبد الصمد العمراني 6

 "          "          " حممد ايت بويدو 7
 "          "          " مريم خاي 8

"      "          "     حممد لكبار 9  

 "          "          " زكية ملريين 10

 "          "          " عبد العزيز البنني 11

 "          "          " حممد احلر 12

 "          "          " التمادلي يدرش 13

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 14

"          "          " محيد الشهواني 15  

 "          "          " املصطفى الشهواني 16

 "          "          " حممد االدريسي 17

" "          "          عفيفة الزجناري 18  

 "          "          " املصطفى الوجداني 19

 "          "          " جنيب رفوش 20

"      "          "     حممد نكيل 21  

  حسن اهلواري 22

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 23

 "          "          " عبد الغين دريوش 24

"          "     "      امساعيل امغاري 25  

 "          "          " عبد الكريم ملشوم 26

 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 27

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 28

 "          "          " أمحاد أطرحي 29

 

 ال أحــد   : عــدد األعضـاء الشاغـرة مناصبهــم 
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  رئيس المجلس الجماعي قائدالعربي بل السيد محمد 

 

 حيم بسم هللا الرحمان الر

 السيد ممثل السلطة المحترم

 أعضاء المجلس الجماعي المحترمين السيدات السادة و

 السيدات أطر االدارةالسادة و

 أيها الحضور الكريم

فبراير   العدية لشهر  الدورة  الرابعة و  2016نستأنف أشغال هذه  الجلسة  تبهذه  ن جدولتها  تضمالتي 

   اآلتية:الزمنية النقط 

 ة ـــــــــ النقط موضـــــوع   ر.ت 
27 
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الجماعي  :  ملحوظة  المجلس  لرئيس  االول  النائب  سليمان  بن  يونس  السيد  الجلسة  ترأس  االثناء  هذه  في 

 بروتوكولية. رئاسة الجلسة بعد ان غادر السيد الرئيس القاعة اللتزامات 
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 (:18/02/2016 )جلسة بتاريخ 2016 ر فبراير النقطة التاسعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشه

 . BHNSجلس على وضعية سير ومآل مشروع النقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عالية اطالع امل

 رئيس الجلسة السيد يونس بنسليمان

أطلب من السيد النائب المحترم أحمد المتصدق لتقديم عرض حول المحطات التأسيسية التي قطعها  
 المشروع.  

 

  نائب رئيس المجلس الجماعي السيد أحمد المتصدق
 

قطاع   تدبر  المحلية  للتنمية  بشركة  يتعلق  األمر  العالية    الحافالتان  الجودة  وBHNSذات  الطالع  ، 
حيث بدأت    2015/  12/  25المجلس فانه أوال كانت هذه المرحلة قد أخدت وقتا في المجلس السابق ابتداء من  

تج على  لالطالع  البيضاءالمشاورات  الدار  مدينة  وربة  يقضي  ،  أولي  تصور  وضع  تم  واحد  بشهر  بعدها 
ل المحلية  للتنمية  المحلية  لبتأسيس شركة  الجماعة  بين  الشركة بكراء  و  الداخلية   ووزارة ممتلكات  تقوم هذه 

 األولى. هذه هي الفكرة واآلليات لشركة مفوض لها الخدمة  
الزا"  املة بتراب الجماعة وهي شركة " ت الشركة العتم االستماع الى مقترحا  2015في شهر فبراير  و

اعي في شهر  في دورة المجلس الجم، ثم وبعد ذلك و أبدت موافقتها على تدبيره كتفويض إلعطاء الخدمة و

ب  2015مارس   للرئيس  والتفويض  المحلية  للتنمية  شركة  احداث  على  الموافقة  إجراءات  استكمال  تمت 

وا المرحل لتأسيس،  هي  هذه  للمبالتالي  بالنسبة  السابقة  وجلس  ة  المجلس  موافقة  كانت  حيث  بدأت  السابق 

زارة  ق بمساهمة الجماعة و ومرحلة التأسيس التي تم فيها اعداد مشروع النظام األساسي وفق تصور ساب 

و المالية  وزارة  و  حاالداخلية   " اسم  تحمل  الجهوي  االستثمار  مركز  من  السلبية  الشهادة  سحب  فالت  تم 

الحاض المتجددة " ومراكش  ارة  الشركة  للمصادقة عليهثم ارسال مقرر احداث  الداخلية  ، كما تم  لى وزارة 

تمت الموافقة عليه من  الرأي و  االستثمار الجهوي إلبداء ارسال نسخة من مشروع النظام األساسي الى مركز  

ذلك إلبداء الرأي تمت مراسلة وزارة الداخلية بعد  جعتها وطرف المركز مع بعض المالحظات التي تمت مرا

األ النظام  مراسلحول  تمت  ثم  وساسي  االداري،  بالمجلس  وممثلها  مساهمتها  لتحديد  الوزارة  نفس  بقيت  ة 

 انتظار أن تنطلق وزارة الداخلية مع الجماعة في انشاء هذه الشركة . األمور في 

لننحو منحى    جاء التصور الجديدو"    22هي " كوب  حلة أخرى وجات مربعد ذلك تم عقد اجتماعات و

سلسل بتشاور مع وزارة الداخلية وباقي  حين بدأ هذا الممن خالل الكهرباء، وت تشتغل بالطاقة النظيفة  حافال

واألطراف   المكالوالية  الطاقات  تنمية  وشركة  جيد  المشروع  هذا  أن  اتضح  تعالى  تجددة  انشاء هللا  سيكون 

البحث عن األطراف    لتالي، وبا"   22أن مدينة مراكش ستستقبل " كوب  خرة خصوصا ومف بدأنا في سياق 

قد  شتغال عليها؟ ولوسائل التي يمكن االهي اي يمكن أن تدخل في هذا المشروع وماهي الكلفة المالية؟ وماالت

"  شركة  تم احداث مجمع يضم مجموعة من الشركات حيث يضم باإلضافة الى الوالية ممثلة لوزارة الداخلية  

ومج  " الطاقية  واالستثمارات  االقليمي  والمجلس  الجهة  كوب  لس   " حدث  على  ستشتغل  "   22شركات 

، في حالة تمويل هذا المشروع ى األبناك  ، كما يمكننا اللجوء المعنا كذلك في اخراج هذا المشروع  ستشتغل و

اليه و  اذن التأسيس تستمر و وقمنا بنشر طلبات العروض لتحديد  هذا هو الوضع الذي وصلنا  اآلن مرحلة 

لل ذلكمراقب  بعد  ثم  و  حسابات  المحكمة،  في  التسجيل  مرحلة  وزارة  ستأتي  مع  اليه  توصلنا  الذي  االتفاق 

الشركة من طرف األطراف األخرى    ذلك تتم المشاركة في رأس مال   الداخلية هو أن تؤسس الجماعة ثم بعد 

الجهة  و وهي  الداخلية  وزارة  فيو  المساهمة  في  رغبته  أبدى  الذي  االقليمي  للمجلس  المال    نسبة  رأس 

، فكل هذه المكونات ستشارك في انشاء هذه الشركة ان شاء هللا  لى " شركة االستثمارات الطاقية " باالضافة ا

 تعالى . 
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 رئيس الجلسة سليمان السيد يونس بن 

 باب المناقشة مفتوح حول هذه النقطة ان كان هناك اي تدخل . 
 

 رئيس الجلسة سليمان السيد يونس بن 

 ، نمر الى النقطة الموالية . أي تدخل بخصوص هذه النقطة ناكس ه بما أنه لي
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    (:2016/ 02/ 18جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016 اعمال الدورة العادية لشهر فبراير النقطة الثانية والثالثون من جدول 

افقــة علـى الهيكــل التنظيمــي إلدارة جماعـة مراكـ  ـش. الدراســة واملو
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    32 –  31 – 30النقط ذات االرقام:                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 ة تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـ
 بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي 

 
في    النقـط المدرجة في اطار تحضير  لجاري بها العمل، وبناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية ا

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عقدت  2016جدول  االدارة    اللجنة،  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  المكلفة 

اال يوم  اجتماعا  الالمركزي  من ثنين  والتعاون  بقاعة    2016فبراير    الفاتح  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

يد محمد بوغربال رئيس اللجنة  ية للمجلس الجماعي شارع محمد الخامس تحت رئاسة الساالجتماعات الرسم

 وذلك لمناقشة النقط التاليـــة : 

 الدراسة والموافقة على الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش ❖

شب ❖ بخلق  تتعلق  اتفاقية  والموافقة على  من  الدراسة  عالميا  ماديا  تراثا  المصنفة  المغربية  للمدن  كة 

 .  طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم

 الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب.   ❖
 

 :  االجتماع من اعضاء اللجنة السيدتانحضر  -

 دسعيدة ساللة، ثورية بوعبا  

 : المجلس الجماعي السادةشارك في االجتماع من اعضاء  -

عبد   الفضي،  خديجة  دريوش،  الغني  العباعبد  قضاوي  احفيظ  م  ويسالت،  الحفيظ  الهادي  عبد  م  سي، 

 المغراوي، عبد الفتاح رزكي، احمد عبيلة. 

 :  شارك من اطر الجماعة الحضرية لمراكش بصفة استشارية السادةكما  -

 المدير العام للمصالح :  عبد الكريم الخطيب 

 رئيس القسم  المكلف بتنظيم اعمال اللجن :   الكرس  سعيد

 ديوان رئاسة المجلس الجماعي  :  الزرهوني  زين الدين

 رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل  :   حسن وهبي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :   م عبد هللا زرابة 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية   :   عادل نزار 

 عن قسم اعمال المجلس  : م عبد الخالق الهاشمي العلوي

بدا  االج في  المعروضة  ية  النقط  بأهمية  مذكرا  الحضور  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  تماع، 

 للدراسة متفقا مع الساجدة االعضاء على مناقشتها على النحو االتي: 
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 .الدراسة والموافقة على الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش:  32رقم  النقطة 

االعض السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  هذه  االدارة  بخصوص  بتنظيم  قاضي  مقرر  مشروع  من  اء 

السيد  الجم اعطى  الموضوع،  حيثيات  على  والطالعهم  التقرير،  بهذا  المرفق  اختصاصاتها  وتحديد  اعية 

الدين الزرهوني عن ديوان رئاسة المجلس الجماعي لتقديم عرض مفصل    رئيس اللجنة الكلمة للسيد زين

في اعداد هذا المقترح، مشيرا الى ان مشروع الهيكل التنظيمي  حول االسس القانونية والتنظيمية المعتمدة  

ن  ل التنظيم بحكم ان الوثائق التنظيمية التطبيقية للقانوإلدارة جماعة مراكش يعتبر خطوة استباقية في مجا

التنظيمي للجماعات في هذا الشق لم تصدر بعد مما سيسمح للجماعة بإجراء التشخيص الواقعي للوضعية  

ل الهيكل  الحالية  هذا  مقتضيات  تنزيل  عند  بالتسيير  تنهض  ان  يمكن  التي  القيادية  الكفاءات  ورصد  إلدارة 

 الواقع .  التنظيمي على ارض

مصالح معتبرا المشروع بمثابة ارضية اولية وخارطة  وفي ذات السياق، تدخل السيد المدير العام لل

الجم لإلدارة  المنشود  والتنظيم  التطوير  إجراء  افق  في  ويلبي  طريق  للمستجدات  ومواكبته  جهة  من  اعية 

مرح بعد  ستتم  الفعلي  التنزيل  مرحلة  ان  على  الساكنة  وانتظارات  اجراء  حاجيات  وبعد  التشخيص  لة 

 الح الحالية عبر ورشات عمل تنظيمية. مشاورات مع رؤساء االقسام والمص

المناقشة وابداء  وبعد االستماع للتوضيحات واالطالع على مشروع مقرر تنظيم االدارة، فتح   باب 

 تية: الرأي، سجل من خالله السادة االعضاء المالحظات اال

 التثمين واالشادة بالمشروع المقدم باعتباره خطوة اولية لتحديث االدارة الجماعية.  ▪
 رة تبني ثقافة التواصل وعمل الفريق والعمل وفق مناهج التدبير االداري المعصرن. ضرو ▪
 االدارة الجماعية. الالزمة إلحداث التغيير في ضرورة تحلي المجلس بالجرأة  ▪
 . دون محاباة اعتماد منهج االستحقاق والمردودية والسلوك القويم في تولي مناصب المسؤولية  ▪
في   ▪ جديد  منهج  مركزي  اعتماد  معلوماتي  نظام  طريق  المعلومات عن  اتاحة  عبر  الداخلي  التواصل 

الجماع مصالح  من  مصلحة  كل  تبقى  ال  ان  اساس  تعميم  على  يتم  وان  معزولة،  بيئة  في  تشتغل  ة 
 التواصل كذلك الى المقاطعات. 

االدارة على   تنظيم  المقدم في  المشروع  اللجنة موافقتها على  ابدت  النحو  وتأسيسا على ذلك، فقد 

 المرفق بالتقرير على اساس تعديل بعض مقتضياته شكليا ويتعلق االمر بما يلي:

 الجماعي " . ت بلفظة  " " حينما وجدالبلديلفظة  " تغيير  

المعلوماتي    النظام  "قسم  بعبارة  والتواصل"  الجغرافي  المعلوماتي  النظام  "قسم  عبارة  تغيير 

 الجغرافي والنظام المعلوماتي " 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر      

 رئيس اللجنة         

 محمد بوغربال                                                                                           
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 : تقدي 

من          الجماعية  اإلدارة  تنظيم  المحلية،    1976ظهير    ذيعتبر  للجماعات  المنظم 

ال لرئيس  مطلقا  إعداد  تخصصا  عن  الوحيد  المسئول  يبقى  الذي  الجماعي  مجلس 

 لضمان احترام خصوصيات الجماعات الترابية.  إلداريةالهيكلة ا

على هيكلة إدارية    2010 منذ سنة   ن جماعة مراكش تتوفرأوجدير باإلشارة         

الحكامة وحسن التدبير، مما يطرح وبشكل مستعجل    طموحة تنقصها بعض آليات

النظر اإلداري    إعادة  التدبير  حسن  أدوات  وتبني  البشرية،  مواردها  تدبير  في 

من   الجيدة  تقدمها أوالحكامة  التي  والخدمات  مرافقها  وجودة  أدائها  تحسين  جل 

مع تتالءم  حتى  رقم    للمواطنين،  التنظيمي  بالجماعات  113.14القانون  ، المتعلق 

ي مع المجلس الجماعي ليضع إطارا قانونيا لتنظيم اإلدارة الجماعية بمنطق تشارك 

وتحديد اختصاصاتها. الشيء الذي يطرح  ها  يفصل بمداوالته في تنظيم  الذي أصبح 

 بإلحاح تحديث اإلدارة الجماعية.  

المجلس          لتطلعات  تستجيب  مراكش  لمدينة  شاملة  تنموية  استراتيجية  ولتنفيذ 

الجماع،  لمدينةاماعي وساكنة  الج  تأهيل اإلدارة   ية واعتمادها بات من الضروري 

إدارية التسلسلي    لهيكلة  االنضباط  تضمن  منظومة  داخل  االختصاصات  تحدد 

وتضمن كذلك وبشكل مباشر انخراط    ، هميةفقي بنفس درجة األلإلدارة والعمل األ

المعالم واضح  منظم،  جدي،  عمل  في  والموظفين  للوظيفة  اإل  يعيد  األطر  عتبار 

 واالنتساب إليها. جماعية ال

الحكامة بوصفها مجموعة من اإلجراءات والقواعد وأجهزة  على    عتمادوباال       

المؤسسات   ومراقبة  سير  حسن  تضمن  التي  والمراقبة  والتواصل  القرار  اتخاذ 

وتدبير  توضيح التوجهات اإلستراتيجية وضمان تحقيق األهداف  لى إ وتهدف أساسا

لك في احترام  ذل  ك  ،باإلضافة إلى ضمان ترشيد اإلمكانيات  ،كراهاتاألزمات واإل 

 تام لمبادئ المسؤولية والشفافية والشرعية والمشاركة. 

      

 

 
 المملكة المغربية 

 وزارة الداخلية

 والية جهة مراكش آسفي 

 جماعة مراكش 

 المديرية العامة للمصالح   
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الحديثعلى    يضاأ وباالعتماد          اإلدارة  يهدف    الذي    (management)علم 

من   األفراد  قيادة  فن  ترسيخ  و أإلى  اإلدارة،   أداء  تحسين  أدوات  جل  اكتساب 

من اإلدارة  داخل  والمراقبة  والتنظيم  والقيادة  أهداف محددة أ  التخطيط  تحقيق   جل 

دائمة عملية  إطار  اإلمكانيات    ،في  وترشيد  تنظيم  تقنيات  من  مجموعة  تشمل 

 والموارد التي تتوفر عليها اإلدارة. 

وتوضيح   اإلدارة،  إلبرازاختصاصات  عمليةو  مكانة  والتنسيق    مدى  اإلشراف 

اإل  ، اإلداري التنظيمي من  والوقوف على  المرد أختالل  تجاوزه وتحسين  ودية  جل 

مشروع   تقديم  يتم  للتنظيم  أواألداء،  بهدف  اإلولي  العام  التنظيم  إداري  عداد 

 التفصيلي لإلدارة في مرحلة قادمة.  

وال يمكن اعتبار الهيكل التنظيمي لإلدارة نهاية لمشاكلها، بحيث يبقى وثيقة         

 :  ـمهمة يجب توفير األدوات واآلليات لتفعيله وذلك ب

o داخلي  وضع نظام معلوماتي 

o  إعداد بطاقات الوصف الوظيفي 

o  يكل التنظيمي التفصيلي إعداد اله 

o  إعداد مرجع الوظائف والقدرات 

o  إعداد دليل المساطر 

o وضع برنامج للتكوين . 

ه         السالفة ذكل  واألدوات  المبادئ  إلعداد    الذكر،   ه  المسير  المكتب  دفعت 

صدو  انتظار  في  الفراغ  مرحلة  تجاوز  على  يعمل  أولي  المراسيم  مشروع  ر 

 وذلك لضمان سالسة السير الطبيعي والعادي إلدارة الجماعة.   ،التنظيمية

إعادة لمسلسل  بداية  الهيكلة  هـذه  مناقشة  محطات  تشكل  األخير    تنظيم   وفي 

، حيث ستعمل على تقديم مقترحات وتوجيهات اإلدارة الجماعية وتحديث تدخالتها

وه الطموح،  اإلصالح  هـذا  تنزيل  محطات  الجميع  خالل  من  تستدعي  عملية  ي 

 االنخراط الطوعي لتحقيق كامل األهداف المرجوة.  
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 مقرر   مرشوع 

 دارة امجلاعية وحتديد اختصاصاهتا يقيض بتنظمي ال  

 

 : 1المادة 

القرار    دفيه      اإلإهذا  تنظيم  اختصاصاتها، لى  وتحديد  الجماعية  دارة 

الم لمقتضيات  رقم    118و   94،  92  وادتنفيذا  التنظيمي  القانون  من 

بالجم  .14113 بتنفيذه  االمتعلق  األمر  الصادر  الظهير  عات  بمقتضى 

  7الموافق ل    1436من رمضان    20الصادر في    1-15-85الشريف رقم  

 . 2015يوليو  

 

 ي التنظيم التسلسل :ولاألالباب 

 الهياكل  :2المادة 

 دارة الجماعية من الهياكل التالية:تتكون اإل     

 الرئيس  •

 الديوان  •

 المدير العام للمصالح •

 المديريات  •

 قسام  األ •

 المصالح  •

 

      

 

 
 المملكة المغربية 

 وزارة الداخلية

 والية جهة مراكش آسفي 

 جماعة مراكش 

 المديرية العامة للمصالح   
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 الرئيس :3المادة 

المجلس        رئيس  ومقرراته يقوم  المجلس  مداوالت  بتنفيذ    الجماعي 

الم  )...( القرارات  اإلويتخذ  بتنظيم  وتحديد تعلقة  الجماعية  دارة 

 ( 94اختصاصاتها. ) المادة

اإل      المصالح  يسير  التسلسلي  و  الرئيس  ويعتبر  للجماعة،  دارية 

على   ويسهر  بها،  جميع  للعاملين  في  التعيين  ويتولى  شؤونهم،  تدبير 

المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري  

العمل   الدولي  و ،  (96المادة  )  ....بها  التعاون  قطاعات  به  تلحق 

 عالم. االفتحاص الداخلي واإلو

 الديوان    :4المادة 

 يتكون ديوان رئيس المجلس الجماعي من:       

  ديوان رئيس ال •

 مكلف بمهمة   •

 مستشارون  •

 المدير العام للمصالح :5 المادة

ممارسة صالحي      في  المجلس  رئيس  العام  المدير  ويتولى  يساعد  اته 

دارة الجماعة وتنسيق العمل  إشراف على  تحت مسؤوليته ومراقبته، اإل 

 . 128داري بمصالحها والسهر على حسن سيره. المادة  اإل

 المديريات : 6 المادة

األ       من  مجموعة  عمل  تدبير  المديريات  التي  وقسام  تتولى  المصالح 

 محددة. وتحدد هداف تنموية  أجل تحقيق أتشتغل في مجاالت مرتبطة من  

 دارية في: مديريات الهيكلة اإل 
 االستراتيجيمديرية التخطيط  •

 التنمية البشرية  مديرية •

 نعاش الشغل ودعم االستثمار إ مديرية تنمية المرافق االقتصادية و •

 وترشيد النفقات مديرية تنمية الموارد المالية •

 شغال الجماعيةمديرية التهيئة الحضرية واأل  •

 القانونية ورية ادمديرية الشؤون اإل •
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 مديرية التخطيط االستراتيجي   -1

مج       في  المختصة  الكفاءات  من  مجموعة  من  التخطيط  اتتكون  الت 

األأ ستراتيجي، وتتوسع  اإل المديريات وبعض رؤساء  قسام شغالها برؤساء 

بر  وضع  مهمة  وتتولى  المخططات  والمصالح،  وكل  الجماعة  عمل  نامج 

والو القطاعية  التنموية  لتنفيذالبرامج  االستراتيجية  وتضع  البرامج    عامة 

وتقي للجماعة  وتتبعها  التنظيمي  الهيكل  فقيا تحت  أ يمها. ويبقى عملها داخل 

 مسؤولية واشراف المدير العام للمصالح. 

   :قسام التاليةوتتكون من األ     

 قسم التخطيط االستراتيجي  •

 قسم تدبير النظام المعلوماتي الجغرافي والتواصل •

 فقية وتفعيل الشراكاتاريع االقسم المش •
 

 التنمية البشريةمديرية   -2

 

 قسام التالية: تتكون من األ     
 قسم العمل االجتماعي  •

 قسم التنشيط الثقافي والرياضي  •

 المكتب الصحي البلدي •
 

 نعاش الشغل ودعم االستثمارإمديرية تنمية المرافق االقتصادية و   -3

 قسام التالية: تتكون من األ     

 لك العموميالل المقسم احت •

 المرافق العمومية الكبرى قسم تدبير  •

 قسم تدبير المرافق االقتصادية  •
 

 مديرية تنمية الموارد المالية وترشيد النفقات   -4

 قسام التالية:تتكون من األ    
 قسم الميزانية والمحاسبة •

 قسم الصفقات العمومية •

 قسم تنمية الموارد المالية •
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 شغال الجماعية مديرية التهيئة الحضرية واال  -5

 قسام التالية: األتتكون من    

 شغال البلدية والمستودع البلدي قسم األ •

 قسم التعمير والسكنى •

 عالميات قسم اللوجستيك واإل  •

  

 القانونية مديرية الشؤون االدارية و  -6

 قسام التالية: تتكون من األ  

 عمال المجلس واللجن أ قسم  •

 قسم تدبير الموارد البشرية وتأهيل االدارة •

 الجماعية والمنازعات القضائية والشكاياتمالك م تدبير األ سق •

 لمصالح االدارية  ا :7المادة 

األ  اإلتتكون  مهام  قسام  بتنفيذ  تقوم  المصالح،  من  مجموعة  من  دارية 

 طار اختصاصاتها. إ ووظائف تدخل في  

 

 فقيةالمهام األ :الباب الثاني

 : 8 المادة

الهيكلة  تضم  التسلسلية  للهياكل  مهام    باإلضافة  لإلدارة  التنظيمية 

ذات  أووظائف   تهدف  أفقية  بالغة  وبرامج  إ لى  إهمية  مشاريع  نجاز 

واأل  المصالح  من  مجموعة  تدخل  لنفس  تتطلب  وجوبا  تنتمي  ال  قسام 

دارة الجماعية في  طار التسلسلي وكذا بعض المتدخلين من خارج اإلاإل

   :همهاألشراكة من طار التعاون واإ

 لجنة قيادة المشروع  •

 دارة المشروعإنة  ج ل •

 مشروعالمكلف بإدارة   •
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 لجنة قيادة المشروع -1

المتدخلين        لكل  الجماعي رئيسا وممثلين  المجلس  تتكون من رئيس 

لى  إ من المصالح الخارجية والدولية ذات الصلة بالموضوع، باإلضافة  

االستراتيجي،   التخطيط  مديرية  مع  تام  بتنسيق  للمصالح  العام  المدير 

 المشروع والمكلف بإدارة المشروع. ة ادارة عضاء لجنأو

مج إلنجاز المشاريع الجماعية ذات الصبغة  ستراتيجيات والبراتضع اإل

 نجازها. إو  أداري لحاقها داخل الهيكل اإلإفقية قبل  األ

 دارة المشروعإلجنة  -2

واأل      المشروع  بإدارة  المكلف  االطار  من  والموظفين  تتكون  طر 

لإلشرتالذين   تعيينهم  مراحل  م  على  وتفعيلهإاف  المشروع    ، نجاز 

اإل المهام  تحت  وتتولى  القيادة،  لجنة  واستراتيجيات  برامج  لتنفيذ  دارية 

 شراف مديرية التخطيط االستراتيجي. إ

 مكلف بإدارة المشروع -3

دارية  و برنامج ال يمكن توطينه داخل الهيكلة اإلأيعين لكل مشروع       

محددة   زمنية  ولمدة  يتولى  م   طارإالتسلسلية  المشروع   بإدارة  كلف 

اإلمسؤولي مراحل  ة  وتتبع  والتنسيق  المشروع  إ دارة  حين  إ نجاز  لى 

شراف مديرية  إو مأسسته داخل الهيكلة التسلسلية لإلدارة، تحت  انجازه إ

 التخطيط االستراتيجي.

 : 9 المادة

اإل      التنظيم  هذا  انتظار  يعتبر  في  مؤقتا  العام  وتفصيله  إداري  غنائه 

 بالمصالح. دارية الخاصة هيكلة اإلبال
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    (:18/02/2016جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016 النقطة الثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير

اتفاق على  افقة  واملو املالدراسة  للمدن  بخلق شبكة  تتعلق  املصنفة  ية  من طرف غربية  عامليا  ماديا  تراثا 

 منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم.
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    32 –  31 – 30النقط ذات االرقام:                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنة المكلفـة  تقريــر اجتمـاع
 بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي 

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

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عقدت  2016جدول  االد  اللجنة،  وتنظيم  القانونية  بالشؤون  ارة  المكلفة 

اال يوم  اجتماعا  الالمركزي  من ثنين  والتعاون  بقاعة    2016فبراير    الفاتح  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي شارع محمد الخامس تحت رئاسة السيد محمد بوغربال رئيس اللجنة  

 : وذلك لمناقشة النقط التاليـــة 

 ي إلدارة جماعة مراكشالدراسة والموافقة على الهيكل التنظيم  ❖

من   ❖ عالميا  ماديا  تراثا  المصنفة  المغربية  للمدن  بخلق شبكة  تتعلق  اتفاقية  والموافقة على  الدراسة 

 طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم . 

 الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب.   ❖
 

 :  االجتماع من اعضاء اللجنة السيدتانحضر  -

 سعيدة ساللة، ثورية بوعباد.  

 : شارك في االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي السادة -

عبد   م  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  ويسالت،  الهادي  عبد  الفضي،  خديجة  دريوش،  الغني  الحفيظ  عبد 

 المغراوي، عبد الفتاح رزكي، احمد عبيلة. 

 :  السادةشارك من اطر الجماعة الحضرية لمراكش بصفة استشارية كما  -

 المدير العام للمصالح :  عبد الكريم الخطيب 

 رئيس القسم  المكلف بتنظيم اعمال اللجن :   سعيد الكرس 

 ديوان رئاسة المجلس الجماعي  :  زين الدين الزرهوني 

 رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل  :   حسن وهبي 

 عن المديرية العامة للمصالح  :   م عبد هللا زرابة 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية   :   عادل نزار 

 عن قسم اعمال المجلس  : م عبد الخالق الهاشمي العلوي

بالسا  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  بداية  المعروضة  في  النقط  بأهمية  مذكرا  الحضور  دة 

 للدراسة متفقا مع الساجدة االعضاء على مناقشتها على النحو االتي: 
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 : 30رقم طة نقال

ة تراثا ماديا عالميا بخلق شبكة للمدن المغربية المصنفالدراسة والموافقة على اتفاقية تتعلق   

 . والعلوممن طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة 

 

فـــي بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من االتفاقية موضوع النقطة،   

كلمة للسيد المدير العام الذي اوضح ان تصنيف عدة مواقع تاريخية مغربية ضمن الئحة التراث  اعطيت ال

لليونس التسعة  العالمي  المدن  لكل  كبيرا  مكسبا  يعد  تم عقد شراكة  المستفي  (9)كو  اساسها  والتي على  دة، 

بينها هدفها االساسي العناية بكل ما يتعلق بالتراث والمحافظة عليه عبر تنسيق وتوحيد السياسات والجهود  

 المرتبطة بالمحافظة على التراث الذي هو رافد من روافد التنشيط السياحي واالقتصادي . 

بخلق شبكة    اتفاقية تتعلق قد ابدت اللجنة موافقتها علىوتأسيسا على ذلك ونظرا لألبعاد االيجابية، ف 

كما هي    ة تراثا ماديا عالميا من طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلومللمدن المغربية المصنف 

 مرفقة بالتقرير. 

 الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب :   31رقم النقطة 

هذه    وبخصوص  اوضح  النقطة،  النقطة،  موضوع  الميثاق  من  االعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  بعد 

المدن   جاذبية  بتحسين  الكفيلة  والمجاالت  االساسية  المفاهيم  يحدد  الميثاق  هذا  ان  العام  المدير  السيد 

مع  المغربية وخاصة في مجاالت النظافة والخدمات وذلك بهدف تحسين صورة العالمة التجارية لهذه المدن  

 على ان تكون هذه المدن مدنا امنة وان يكون هناك التزام اخالقي باحترام البيئة . الحرص 

ميثاق المدن السياحية    وتأسيسا على ذلك ونظرا لألبعاد االيجابية، فقد ابدت اللجنة موافقتها على  

االجراءات  ك باتخاذ  كما هو مرفقة بالتقرير على اساس االهتمام اكثر بجمالية ورونق المدينة وذلبالمغرب  

تقع   التي  الطرق  من  االنقاض  لرفع  استعجالية  بصفة  والتدخل  للسقوط  اآليلة  الدور  بخصوص  الضرورية 

 بجانبها الدور المنهارة وتسييجها الى حين الشروع في اصالحها . 

 واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال . 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة 

 محمد بوغربال                                                                                   
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ما   بكل  العناية  االساسي  هدفها  المعنية  المدن  بين  شراكة  باتفاقية  تتعلق  علينا  المعروضة  النقطة 

بالتراث والمحافظة علي التراث  يتعلق  بالمحافظة على  المرتبطة  السياسات والجهود  ه عبر تنسيق وتوحيد 

 الذي هو رافد من روافد التنشيط السياحي واالقتصادي.  
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    (:2016/ 02/ 18جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016  نقطة الواحدة الثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبرايرال

افقة على ميثاق   املدن السياحية باملغرب. الدراسة واملو
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    32 –  31 – 03النقط ذات االرقام:                   المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 المكلفـةتقريــر اجتمـاع اللجنة 
 بالشؤون القانونية وتنظيم االدارة والتعاون الالمركزي 

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

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عقدت  2016جدول  االدارة  المكلفة    اللجنة،  وتنظيم  القانونية  بالشؤون 

اال يوم  اجتماعا  الالمركزي  من ثنين  والتعاون  بقاعة    2016فبراير    الفاتح  صباحا  العاشرة  الساعة  على 

االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي شارع محمد الخامس تحت رئاسة السيد محمد بوغربال رئيس اللجنة  

 : وذلك لمناقشة النقط التاليـــة 

 والموافقة على الهيكل التنظيمي إلدارة جماعة مراكش الدراسة ❖

من   ❖ عالميا  ماديا  تراثا  المصنفة  المغربية  للمدن  بخلق شبكة  تتعلق  اتفاقية  والموافقة على  الدراسة 

 طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم . 

 الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب.   ❖
 

 :  اع من اعضاء اللجنة السيدتاناالجتمحضر  -

 سعيدة ساللة، ثورية بوعباد.  

 : شارك في االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي السادة -

عبد   م  العباسي،  قضاوي  احفيظ  م  ويسالت،  الهادي  عبد  الفضي،  خديجة  دريوش،  الغني  الحفيظ  عبد 

 المغراوي، عبد الفتاح رزكي، احمد عبيلة. 

 :  الحضرية لمراكش بصفة استشارية السادةشارك من اطر الجماعة كما  -

 المدير العام للمصالح :  عبد الكريم الخطيب 

 رئيس القسم  المكلف بتنظيم اعمال اللجن :   سعيد الكرس 

 ديوان رئاسة المجلس الجماعي  :  زين الدين الزرهوني 

 رئيس قسم التنمية االقتصادية وانعاش الشغل  :   وهبي حسن 

 عن المديرية العامة للمصالح  :   م عبد هللا زرابة 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية   :   عادل نزار 

 عن قسم اعمال المجلس  : م عبد الخالق الهاشمي العلوي

ا  بالسادة  اللجنة  رئيس  السيد  رحب  االجتماع،  بداية  المعروضة  في  النقط  بأهمية  مذكرا  لحضور 

 مناقشتها على النحو االتي:   للدراسة متفقا مع الساجدة االعضاء على
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 : 30رقم النقطة 

ة تراثا ماديا عالميا بخلق شبكة للمدن المغربية المصنفالدراسة والموافقة على اتفاقية تتعلق   

 . والعلوممن طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة 

 

تفاقية موضوع النقطة،  فـــي بداية مناقشة هذه النقطة، وبعد ان تم تمكين السادة االعضاء من اال 

اعطيت الكلمة للسيد المدير العام الذي اوضح ان تصنيف عدة مواقع تاريخية مغربية ضمن الئحة التراث  

التسعة   المدن  لكل  كبيرا  مكسبا  يعد  لليونسكو  تم عقد شراكة  المستفي  (9)العالمي  اساسها  والتي على  دة، 

ث والمحافظة عليه عبر تنسيق وتوحيد السياسات والجهود  بينها هدفها االساسي العناية بكل ما يتعلق بالترا

 المرتبطة بالمحافظة على التراث الذي هو رافد من روافد التنشيط السياحي واالقتصادي . 

بخلق شبكة    اتفاقية تتعلق قد ابدت اللجنة موافقتها علىوتأسيسا على ذلك ونظرا لألبعاد االيجابية، ف 

كما هي    ماديا عالميا من طرف منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلومة تراثا  للمدن المغربية المصنف 

 مرفقة بالتقرير. 

 الدراسة والموافقة على ميثاق المدن السياحية بالمغرب :   31رقم النقطة 

هذه    اوضح  بخصوص  النقطة،  موضوع  الميثاق  من  االعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  وبعد  النقطة، 

ا العام  المدير  المدن  السيد  جاذبية  بتحسين  الكفيلة  والمجاالت  االساسية  المفاهيم  يحدد  الميثاق  هذا  ن 

مع  المغربية وخاصة في مجاالت النظافة والخدمات وذلك بهدف تحسين صورة العالمة التجارية لهذه المدن  

 الحرص على ان تكون هذه المدن مدنا امنة وان يكون هناك التزام اخالقي باحترام البيئة . 

ميثاق المدن السياحية    سيسا على ذلك ونظرا لألبعاد االيجابية، فقد ابدت اللجنة موافقتها على وتأ 

ك باتخاذ االجراءات  كما هو مرفقة بالتقرير على اساس االهتمام اكثر بجمالية ورونق المدينة وذلبالمغرب  

االنقاض   لرفع  استعجالية  بصفة  والتدخل  للسقوط  اآليلة  الدور  بخصوص  تقع  الضرورية  التي  الطرق  من 

 بجانبها الدور المنهارة وتسييجها الى حين الشروع في اصالحها . 

 واختتم االجتماع على الساعة الثانية عشرة والنصف زواال . 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة 

 مد بوغربال مح                                                                                   
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    (:2016/ 02/ 18جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016 النقطة الثالثة والثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

افقة على تجديد اتفاقية الشراكة بين املجلس الجماعي ملر  اكش ووالية جهة مراكش أسفي  الدراسة واملو

 . املغرب بساحة جامع الفنا كمتحفووالي بنك املغرب حول استغالل بناية بنك 
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 33النقطة رقم:         المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 والخدمات  بالمرافق العمومية

 
والمدرجة    22/01/2016من االجتماع االول المنعقد بتاريخ  في اطار مواصلتها دراسة النقط المتبقية  

استأنفت   اعمالها،  جدول  يوم   اللجنة  في  ثان  اجتماع  في  اشغالها  والخدمات  العمومية  بالمرافق  المكلفة  
االجتماعات  2016يناير    25االثنين   بقاعة  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة  البلدي    على  بالقصر  الكبرى 

مدرجة في  ال  المتبقية  رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقطابراهيم بوحنش    س برئاسة السيدبشارع محمد الخام
 ومنها: 2016الدورة العادية لشهر فبراير  جدول اعمال 

الدراسة والموفقة على تجديد اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لمراكش ووالية جهة مراكش   ▪

  . ك المغرب بساحة جامع الفناووالي بنك المغرب حول استغالل بناية بن اسفي

 :  من أعضاء اللجنة السادةاالجتماع  حضر   -

 

 حفيظة مجداري، البشير طوبا، محمد ايت الزاوي، عبد الرحيم الفيرامي.  
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادة شارك -

المتصدق،    حليمة  احمد  الشحيمي،  عبخليفة  الهادي  بامحمد، ي  عبد  المغراوي،  الحفيظ  عبد  تلماضد  ي، 

ع نوار،  الحسين  ويسالت،  عالالهادي  بن  الهادي  عبد  دريوش،  الغني  عبد  الغلف،  االله  احفيظ  بد  ي   ،

 قضاوي العباسي، المصطفى الوجداني. 

 

 :  اطر الجماعة السادة منكما شارك    -

 الرياضة والتربية رئيس قسم الشباب، الثقافة،  :     الزواق  الحسين

 قسم حفظ الصحة الجماعي الطبيب رئيس  :    منصف الشرقاوي 

  قسم اعمال المجلس   :   محمد المحير  

 رئيس قسم اللجن الدائمة    :     سعيد الكرس 

 عن قسم أعمال المجلس  :     عادل الزرود 

 عن قسم تنظيم أعمال اللجن :   سعد نجاي

 السيدة: في الفترة الصباحية   وشارك من المصالح الخارجية -

 بمراكش  بنك المغرب وكالة  عنكوكبي وفاء                 : 

بناية بنك    االتفاقية االصلية حول استغالل  السادة االعضاء من  تمكين  النقطة، وبعد  بخصوص هذه 

الفنا جامع  بساحة  الشباب،    المغرب  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  بالتقرير،  المرفقة 

 ة الملف في هذا الشأن. ضوع التجديد تبعا لكرونولوجي الثقافة، الرياضة والتربية ليقدم الشروحات في مو
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وفي هذا االطار، ذكر السيد رئيس القسم ان االمر يتعلق باالتفاقية المبرمة بين السادة: والي بنك المغرب،   

والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا ورئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش موضوع مقرر المجلس الجماعي  

ا خالل  ابريل  متخذ  لشهر  العادية  الحضرية   2008لدورة  الجماعة  اشارة  رهن  المغرب،  بنك  وضع  موضوع  في 

لمراكش، البناية المخصصة لوكالة بنك المغرب المتواجدة بساحة جامع الفنا لتخصيصها كمتحف والتي تجد مرجعيتها 

يز مغرب ورئيس بلدية المنارة جلبين السيد والي الجهة ووالي بنك ال  2002غشت    29في االجتماع المنعقد بتاريخ  

المخصص لدراسة التدابير الالزمة للشروع في بناء وكالة بنك المغرب بشارع محمد السادس )شارع فرنسا سابقا( 

موضوع   وهي  كمتحف  لتخصيصها  الوالية  اشارة  رهن  الفنا  جامع  بساحة  المغرب  بنك  بناية  وضع   الى  اضافة 

 بنك المغرب. معاوضة عقارية بين المجلس الجماعي و 

وتنفيذا لمداوالت المجلس، يضيف السيد رئيس القسم، فقد سبق ان ابدى موافقته باإلجماع في مقرر سابق  

على تفويض تدبير التجهيز الثقافي  "مركز التراث الشفوي والالمادي   2014متخذ خالل الدورة العادية لشهر اكتوبر  

بساحة جامع الفناء عن طريق كناش للتحمالت، غير  لبنك المغرب  بساحة جامع الفنا" والذي سيحتضنه المقر السابق  

انه بعد ارسال الملف للمصادقة لدى وزير الداخلية تم ارجاعه على اساس التقيد بمجموعة من المالحظات ومنها على 

لوالي في الخصوص التأكد من ملكية المقر السابق لبنك المغرب وسالمة وضعيته العقارية، علما ان ارسالية السيد ا

وضوع تحيط علما ان هذا المقر قد وضع رهن اشارة والية مراكش لتخصيصه للغرض المذكور بموجب محضر الم

بين رئيس جماعة مراكش  بنك المغرب  والسيما    2003االجتماع المشار اليه اعاله، وعقد المعاوضة المبرم سنة  

االتفاقي  بموجب  تعديلهما  تم  واللذين  منه،  السابعة  سنالمادة  المبرمة  بعين    2008ة  ة  االخذ  يتعين  ان  اساس  على 

 االعتبار الوالية كطرف في اي مشروع ينجز بالمقر المذكور يدخل في اطار الغاية المخصصة له كمتحف.  

وتأسيسا على ذلك، وتقيدا بالمطلوب، فقد ادرج المجلس الجماعي لمدينة مراكش هذا الموضوع في جدول  

لشه العادية  الدورة  فبراير  اعمال  والموجه   2016ر  الضابط  باعتباره  للتنمية  الجماعي  المخطط  لتوجهات  تنفيذا 

الجماع لعمل مجلس  يتضمن    ةاالستراتيجي  تراثية   اطخطوالذي  ثقافية،  وبرامج  بمشاريع  الحضري  النسيج  لتطوير 

وال الفعالية  تضمن  تدبير  اليات  طريق  عن  مراكش  مدينة  وتاريخ  حضارة  مشارب  مختلف  من  والرقي تنهل  جودة 

الحضارية المدينة  يوازي حضوة  الثقافي  المتعلقة بمشروع من جهة وكذا    بالمنتوج  االتفاقية االطار  تنزيل  في اطار 

مراكش   مدينة  وتطوير  تهم   2017  –  2014تنمية  التي  التوجهات  من  انطالقا  المتجددة"  الحاضرة   ... "مراكش 

 راثية. الثقافة وتدبير المآثر التاريخية والمنشئات الت

ج  في  من  والمتضمن  الجماعة  تتبناه  الذي  المشروع  ان  المغرب  بنك  وكالة  ممثلة  السيدة  اوضحت  هتها، 

 االتفاقية االم  يتطلب مبدئيا تجديدها.  

وبعد فتح باب المناقشة، فقد أجمعت التدخالت على اعتبار  بناية بنك المغرب المتواجدة بساحة جامع الفنا  

تي يجب أن تحظى بالحفظ واالهتمام ألنها تمثل جزء من ذاكرة ساحة جامع الفنا  بالمدينة والمن البنايات التاريخية  

  وتراث مدينة مراكش، خصوصا مع ما تتعرض له البناية ومداخلها من اهمال في مرحلة ما بعد افراغها. 

يان  نتهاء زمن سروبناء عليه، وبالنظر ألهمية المشروع والذي يتطلب ايجاد صيغة توافقية لحلحلة اشكال ا

( خمسة  لمدة  االتفاقية  تجديد  اللجنة  على  وافقت  فقد  الوعاء 5االتفاقية،   يتم ضمان سالمة  حتى  جديدة  سنوات   )

بما  الضرورية  التعديالت  وادخال  الجديدة  والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  تضمينها  اساس  على  للمشروع  العقاري 

 يكفل تنفيذ المشروع على وجه احسن . 

 ر واسع النظر مجلسكم الموقول

 رئيس اللجنة           

ابراهيم بوحنش 
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    (:2016/ 02/ 18جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016 النقطة الرابعة والثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

التحمالت   كناش  في  النظر  الاعادة  بساحة جامع  والالمادي  الشفوي  التراث  مركز  بتدبير  )بنك  الخاص  فنا 

 .املغرب سابقا( على ضوء مالحظات السيد وزير الداخلية

 ) نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش (
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   35 – 34النقط تان:         مراكشالمجلس الجماعي لمدينة 

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 والخدمات  لمرافق العموميةبا

 

والمدرجة    22/01/2016في اطار مواصلتها دراسة النقط المتبقية من االجتماع االول المنعقد بتاريخ  
استأنفت   اعمالها،  جدول  يوم   اللجنة  في  ثان  اجتماع  في  اشغالها  والخدمات  العمومية  بالمرافق  المكلفة  

وال  2016يناير    25االثنين   العاشرة  الساعة  البلدي  على  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا  نصف 
مدرجة في  ال  المتبقية  رئيس اللجنة وذلك لمناقشة نقطابراهيم بوحنش    بشارع محمد الخامس برئاسة السيد

 ومنها: 2016الدورة العادية لشهر فبراير  مال جدول اع

وال  الشفوي  الثرات  بتدبير مركز  الخاص  التحمالت  كناش  في  النظر  )بنك  اعادة  الفنا  بساحة جامع  المادي 

  . المغرب سابقا( على ضوء مالحظات السيد وزير الداخلية

 ظات السيد وزير الداخلية اعادة النظر في كناش التحمالت الخاص بتدبير ديوان الكتبية على ضوء مالح 

 :  من أعضاء اللجنة السادةاالجتماع  حضر   -

 عبد الرحيم الفيرامي.    حفيظة مجداري، البشير طوبا، محمد ايت الزاوي،

 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادة شارك -

الهادي    عبد  المغراوي،  الحفيظ  عبد  ي  بامحمد،  حليمة  الشحيمي،  خليفة  المتصدق،  الهادي  احمد  عبد  تلماضي، 
العباسي،   قضاوي  احفيظ  ي  بن عال،  الهادي  عبد  دريوش،  الغني  عبد  الغلف،  االله  عبد  نوار،  الحسين  ويسالت، 

 المصطفى الوجداني. 

 

 :  اطر الجماعة السادة منكما شارك    -

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :    الحسين الزواق 
 رئيس قسم حفظ الصحة الجماعي الطبيب  :   منصف الشرقاوي 

  قسم اعمال المجلس   :   محمد المحير  
 رئيس قسم اللجن الدائمة    :    سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :    عادل الزرود 

 عن قسم تنظيم أعمال اللجن  :   سعد نجاي 

 السيدة: في الفترة الصباحية   وشارك من المصالح الخارجية -

  بمراكش  بنك المغرب وكالة عن :   كوكبي وفاء                  

المشروعين   حول  تعريفيا  تمهيدا  اللجنة  رئيس  السيد  قدم  أن  وبعد  النقطتين،  هاتين    بخصوص 

الواردين بهما، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الشباب ، الثقافة، الرياضة والتربية الذي قدم عرضا اضافيا  

لمشروعين من الناحية الثقافية والتراثية ألنهما متعلقان بساحتي جامع الفنا والكتبية بكل ما  أبرز فيه أهمية ا

السياسية واالقتصادية والثقافية الشيء الذي يملي  يمثالنه من رصيد تاريخي لمدينة مراكش والمغرب بأبعاده  

ف  المساهمة  ضرورة  الموضوع  في  المتدخلة  االطراف  وباقي  الجماعي  المجلس  هذا على  على  الحفاظ  ي 

الشفوي  الرصيد  هذا  له  يتعرض  ما  مع  خصوصا  الدولي،  واشعاعها  المدينة  لصالح  واستثماره  الرصيد 

ا بعد  باالندثار  تهديدات  بهم ساحة جامع  والالمادي من  الذين زخرت  الحلقة  لرواد  والمتزايد  الكبير  لتناقص 

 لفني الذي مثلته ساحة الفنا عبر العصور. الفنا لعشرات السنين واالفول المستمر لإلشعاع الثقافي وا
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واالختيارات    للمشروعين  القانونية  الجوانب  عن  أيضا  الحديث  القسم  رئيس  السيد  عرض  تضمن 

من حيث طرق وأساليب التدبير التي يرجح أن ترسو على اختيار شركة تنمية محلية    المتاحة أمام المجلس 

الالمادي حيث من المنتظر أال يقتصر دور هذا المركز  على  وعن االدوار المرتقبة لمركز التراث الشفهي و

ة لمساعدة  جمع التراث والترتيب والحفظ والرقمنة بل يجب أن يتطرق ألدوار التكوين وصياغة أشكال قانوني

 " رواد فن الحلقة " والمنشطين بساحة جامع الفنا .  

بآرائهم ومالحظتهم واقتراحاتهم التي  عقب ذلك، تم فتح المجال للسادة األعضاء الحاضرين لإلدالء    

 تركزت حول التالي:  

اشعاعه ➢ تاريخ  مع  متناسبة  وغير  جيدة  غير  وضعية  الفنا"  جامع   " لساحة  الحالية  الوضعية  ا  اعتبار 

 الثقافي والتراثي، حيث أصبحت أشبه بمطعم كبير بعد أن كانت مسرحا كبيرا. 

الثقافية   ➢ بكل مضامينه  الحلقة  فن  وتدهور  بسبب  انحسار  الفنا  جامع  بها ساحة  اشتهرت  التي  الشعبية 

ناتج بدوره   التناقص  تناقص أعداد الحكواتيين و رواد " الحلقة"  بمضامينها الشعبية المختلفة، وهذا 

غزو    عن عن  أيضا  وناتج  الحلقة"،  رواد"  من  الباقية  للبقية  المزرية  واالجتماعية  المادية  الوضعية 

 تماعية والثقافية المعاصرة. التمدن السريع والتغيرات االج

توافق اآلراء على اختيار فكرة شركة تنمية محلية كأفضل وسيلة لتدبير هذا المرفق، كما أن من شأنها   ➢

لنوع من التعاقد بين المجلس الجماعي ومجمل " رواد فن الحلقة " بساحة جامع    اتاحة الفرصة قانونيا

الحل فنون  احياء  هدف  تحقيق  يتم من خالله  المادية  الفنا  الحالة  الرفع من  في  المساهمة  مقابل  في  قة 

 لروادها. 

 المطالبة بجعل التكوين من أهم أدوار مركز التراث الشفوي والالمادي .  ➢

الشركاء ➢ باقي  المادية واللوجستيكية    دعوة  المساهمة  الى  الثقافي والسياحي  الموضوع  والمتدخلين في 

سة تدبير المتاحف الوطنية والقطاع الخاص للمساهمة  كوزارة الثقافة والمجلس الجهوي للسياحة، مؤس

 في انجاح هذا المشروع المهم. 

الثقافية   ➢ المشاريع  تدبير  تفويض  من  مؤس  والتراثيةالتحذير  أو  الصفة  لشركات  باعتبار  أجنبية  سات 

 الوطنية لمثل هذه المشاريع. 

جامع  ➢ وساحة  عموما  مراكش  لمدينة  الشفوي  التراث  حول  دراسي  يوم  لحصر    اقتراح  خصوصا  الفنا 

 وتصنيف هذا التراث، بحضور  المهتمين المختصين. 
 

المرت والغاية  التحمالت  كناشي  خالل  من  الرؤيا  وضوح  لعدم  ونظرا  ذلك،  على  من  وتأسيسا  قبة 

على اساس رفع توصية  اخذهما كمراجع تنظيمية، فقد خلصت اللجنة الى امكانية اعادة النظر في تدبير الملفين  

 للمجلس الجماعي التخاذ االجراءات االتية: 

كوسيلة قانونية لتدبير هذا المرفق بشكل أكثر حكامة على اعتبار أن  اختيار شركة تنمية محلية   ▪

 . بتت عجزها في عدد من التجاربتقنية التدبير المفوض أث

 لعناية والمحافظة على بناية بنك المغرب المتواجدة بساحة جامع الفنا وحمايتها من االندثار.  ا ▪

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة            

ابراهيم بوحنش           
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    (:2016/ 02/ 18جلسة الرابعة بتاريخ ) 2016 النقطة الخامسة والثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 السيد وزير الداخلية.اص بتدبير ديوان الكتبية على ضوء مالحظات اعادة النظر في كناش التحمالت الخ

 مراكش(نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة )     
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 (:2016/ 18/02)الجلسة الرابعة بتاريخ  2016  النقطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير

 

افقة على قرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق باإلنارة العموميةا  . ملو
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   28 – 27النقطتان:        المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 اللجنة المكلفـةتقريــر اجتمـاع  
 والخدمات  بالمرافق العمومية

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

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

والخدمات على مدى    المكلفة بالمرافق العمومية المشاركة في اشغال اللجنة  للحضور و    2016/ 18/01بتاريخ  

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

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

 :  نقط مدرجة في جدول اعمالها ومنها رئيس اللجنة وذلك لمناقشة  بوحنشابراهيم  السيد سة ئابر

 العمومية .  باإلنارةالموافقة على اقرار احداث مرفق عمومي جماعي يتعلق  ▪

 مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث شركة التنمية المحلية. البث في طريقة تدبير   ▪
 

 :  حضر من أعضاء اللجنة السادة -

 

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

   ايت الزاوي. 
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادة شارك -

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

 الصمد العكاري.
 

 :  اطر الجماعة السادة منشارك  كما   -

 :  رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت    خديجة عبيدي 

 االنارة العمومية والتشوير الطرقي :  رئيس مصلحة  عبد الصمد النجماوي

 :  رئيس قسم اللجن الدائمة    سعيد الكرس 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية   :    محمد ارفا 

 مال المجلس :  عن قسم أع  بوزيتي رشيد 
 

وبعد ان قدم السيد رئيس اللجنة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم   ،في بداية االجتماع

متفقا مع    ، تلبية الدعوة، وتذكيره بالنقط المعروضة للدراسة وجدولة مدارستها على مدى اليومين المقررين

 الجلسة.  السادة االعضاء على برمجة النقط الجاهزة للتداول خالل هذه 
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وفي هذا االطار، وبعد االتفاق على مناقشة  النقطتين معا نظرا لوحدة الموضوع، سلط السيد رئيس  

الضوء على موضوع  تدبير مرفق االنارة العمومية بشكل عام باعتباره يمثل خدمة عمومية، محيال   اللجنة

 ر القطاع لتقديم التوضيحات اكثر. الكلمة للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي المفوض اليه تدبي

  االنارة العمومية  الملف التدبيري لمرفق    عرضا مستفيضا حولالسيد النائب    قدم  وفي هذا الصدد،   

 من حيث ظروف تنزيله والمتعلقة اساسا بسياقين عام وخاص وذلك لالعتبارات االتية: 

االنفتاح  على اساس    قات المتجددة في مجال النجاعة الطاقية والطاالحكومية    في السياسةاالنخراط   ➢

المحلي  التدبير  في  الخاص  القطاع  المرتبط     على  الخاص  الزمني  السياق  االعتبار  بعين  االخذ  مع 

للمجلس   يمكن  خالله  ومن  المناخ  لتغير  العالمي  المؤتمر  احتضان  على  مراكش  مدينة  بإقبال 

بتجربة مدينة سال في تدبيرها  الجماعي ان يترجم توجهه الرسمي في هذا المشروع النوعي اسوة  

 للمرفق.  

اإلناندراج   ➢ مرفق  تدبير  العمومية مشروع  العقالني    ارة  لالستهالك  النموذجية  االستراتيجية  ضمن 

 للطاقة، يهدف إلى تجويد خدمات اإلنارة العمومية بغية االقتصاد في استهالك الطاقة. 

ضا التخفيف من ثقل الفاتورة الطاقية  تقديم خدمة ذات جودة بطرق حديثة وعصرية في التدبير، وأي ➢

 . ماليير سنتيم سنويا  7والتي تصل الى   ق باالستهالك والصيانةعلى ميزانية الجماعة في ما يتعل

المقدمة،   ➢ الخدمات  ونوعية  وتطوير جودة  العمومية،  اإلنارة  تدبير خدمة  في  المهنية  إضفاء طابع 

 م معلومات جغرافي، ونظام للتحكم عن بعد(. واعتماد تدبير فعال يعتمد التقنيات الجديدة )نظا

تد ➢ في  متخصص  خاص  قطاع  العموميةوجود  المرافق  من  النوع  هذا  لخوض   بير  استعدادا  ابدى 

شركات من بينها تلك التي لها شراكة مع    6وبالتحديد  تجربة التدبير على مستوى مدينة مراكش  

 . مدينة سال 

سيد النائب مقترح شركة التنمية المحلية كطريقة من  وكاختيار استراتيجي في تدبير المرفق، قدم ال

العمومية الجماعية وهي تعتبر نموذجا عصريا يكفل للجماعة التحكم في دواليب تسيير    طرق تدبير المرافق

مع برنامج استثماري     %50المرفق وتضمن تدبيرا معقلنا يمكن من التخفيض في التكلفة المالية لتصل الى  

تصل خالل    أن مساهمة الجماعة تبقى هي نفسها وستتناقص كل سنة الى أنمليار على    30الى    20قد يناهز  

 . نصف التكلفة ل السنة الثالثة

اللجنة أعط  ،ذلكعقب   رئيس  السيد  والتشوير    ى  العمومية  االنارة  مصلحة  رئيس  من  لكل  الكلمة 

يحات تقنية حول كل ماورد  ورئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت  على التوالي واللدان قدما شروحات وتوض 

السيد تدخل  ال  في  تدبير  اليه  المفوض  البيئي  قطاع،  النائب  المشروع على مستوى  مؤكدين على أهمية هذا 

 انعكاس ايجابي على المدينة على جميع المستويات. مما سيكون له   ومستوى التكلفة المالية  
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بالتوج  المتعلقة  سواء  الموضوع  في  للتوضيحات  االستماع  المعطيات  بعد  او  جهة  من  التدبيري  ه 

التدبيري للمرفق    بعدالتقنية، و تبين للسادة االعضاء ان المشروع  المناقشة وابداء الرأي، وحيث  فتح باب 

 يهدف ويتوخى مايلي: 

 .  المعايير المطلوبة للراحة و احترام  هاضمان جودة اإلنارة العمومية بالمدينة بشكل يستجيب لحاجيات ▪

 . رة، والرفع من نسبة اإلضاءةتوسيع شبكة اإلنا ▪

 . التحكم في الفاتورة الطاقية التي تشكل عبئا على ميزانية الجماعة  ▪

 . اقتصاد في استهالك الطاقة وصيانة شبكة اإلنارة ▪

االمثل ▪ والطوامن خالل    التدبير  بالحوادث  المرتبطة  المخاطر  مميزة مع  الحد من  واعتماد عالقة  رئ، 

 المرتفقين. 

موافقتها    ابدت اللجنةتكوينهم لقناعات موضوعية من خالل طرح الموضوع، فقد    ذلك، وبعدوتأسيسا  

 على مايلي: 

القانونية   .1 للمسطرة  وفقا  العمومية  باالنارة  يتعلق  جماعي  عمومي  مرفق  احداث  قرار  على  الموافقة 

 المعمول بها. 

مية المحلية لالعتبارات  تدبير مرفق االنارة العمومية عن طريق احداث شركة التن   الموافقة المبدئية على  .2

 المشار اليها سابقا. 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر      

      

 رئيس اللجنة     
 بوحنش  ابراهيم   

 



 ( 18/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

86 
 

83

 

 



 ( 18/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

87 
 

 



 ( 18/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

88 
 



 ( 18/02/2016ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الرابعة بتاريخ   2016محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

89 
 

 (: 18/02/2016الرابعة بتاريخ )الجلسة   2016 النقطة الثامنة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 

 . املحلية شركة التنميةاالنارة العمومية عن طريق احداث  تدبير مرفقالبث في طريقة 
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201618202016

ابريل   لشهر  العادية  الدورة  خالل  املتخذ  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مقرر  القاض ي   2015تصحيح 

افقة   احداث مرفق موقف السيارات مبني على طبقات فوق القطعة االرضية املنتمية للرسم العقاري   على قرار باملو

 متر مربع. 5094 اجمالية بملدينة بمساحة /م متواجد بعرصة املعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش ا7561عدد 
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 36النقطة رقم:                    المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة 
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

الجا والتنظيمية  القانونية  المقتضيات  على  وبناء  العمل،  بها  النقـط  ري  تحضير  اطار  في  المدرجة    في 

بتاريخ    709وبناء على الدعوة الموجهة للسادة االعضاء عدد    ،2016جدول أعمال الدورة العادية لشهـر فبراير  

اللجنة    18/01/2016 اشغال  في  والمشاركة  مدى    المكلفةللحضور  على  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية 

الثال واالربعاء  يومين   عقدت  2016يناير    27و    26ثاء  اجتماعاتها    اللجنة،  اولى  الثالثاء    يوم  المذكورة 

العاشرة  26/01/2016 الساعة  محمد    والنصف  على  بشارع  البلدي  بالقصر  الكبرى  االجتماعات  بقاعة  صباحا 

 : الها ومنهانقط مدرجة في جدول اعم  رئيس اللجنة وذلك لمناقشةالحسين نوار     السيد سةئاالخامس بر

لمدينة   ▪ الجماعي  المجلس  مقرر  ابريل  تصحيح  لشهر  العادية  الدورة  خالل  المتخذ  والقاضي    2015مراكش 

بالموافقة على قرار احداث موقف السيارات مبنى على طبقات فوق القطعة االرضية المنتمية للرسم العقاري 

 متر ومربع.  5094مدينة بمساحة اجمالية م متواجدة بعرصة المعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش ال/7561عدد 
 

 :  من أعضاء اللجنة السادة  االجتماع حضر -

الغلف، االله  الهادي  عبد  عبد  ويسالت،  الهادي  المغ   ،تلماضي  عبد  الحفيظ  عبد  الصمد   راوي،ـي  عبد  عبيلة،  احمد 

   العكاري، درويش عبد الغني.
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادةشارك في االجتماع   -

 ي البشير طوبا، خليفة الشحمي، الفيرامي عبد الرحيم، حليمة بامحمد، حفيظة مجدار، محمد باقة. 

 :اطر الجماعة بصفة استشارية السادة منكما شارك    -

 : رئيس قسم الممتلكات الجماعية    هشام بل الحوتي 

 م اللجن الدائمة  :  رئيس قس  سعيد الكرس  

 : عن قسم أعمال المجلس   عادل الزرود 

 :  عن قسم أعمال المجلس     بوزيتي رشيد
 

 :  حضر عن المصالح الخارجية -
 

 متعاقد مع الجماعة   مساح طبغرافي المهندس  :               لوكيديسمير  
 

بخصوص هذه النقطة، وبعد ان ذكر السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية بانه سبق للمجلس ان وافق على  

م متواجدة /7561على طبقات فوق القطعة االرضية المنتمية للرسم العقاري عدد  موقف السيارات مبنى    قرار احداث

 .  وقد تمت المصادقة عليه متر ومربع 5094بعرصة المعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش المدينة بمساحة اجمالية 

تبين    غير انه، وبعد ان اوضح السيد رئيس القسم موضوع التصحيح والمتعلق بالمساحة االجمالية، وحيث

اللجنة  ابدت  فقد  للمشروع،  االجمالية  الحقيقية  المساحة  بعد ضبط  قانونية  بشكلية  يتعلق  االمر  ان  االعضاء  للسادة 

مقر تصحيح  على  ابريل  موافقتها  لشهر  العادية  الدورة  خالل  المتخذ  مراكش  لمدينة  الجماعي  المجلس    2015ر 

ى على طبقات فوق القطعة االرضية المنتمية للرسم العقاري والقاضي بالموافقة على قرار احداث موقف السيارات مبن

متر ومربع وذلك   5094م متواجدة بعرصة المعاش بتراب نفود مقاطعة مراكش المدينة بمساحة اجمالية  /7561عدد  

 متر مربع. 5094متر مربع عوض  11221باعتماد المساحة 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر        

 رئيس اللجنة 
 نوار  الحسين
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 :  (18/02/2016 الجلسة الرابعة بتاريخ)  2016 فبراير النقطة السابعة والثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر 
 

شارع   بملتقى  املعاش  بعرصة  طبقات  على  مبني  للسيارات  موقف  إلحداث  العامة  الطرق  حدود  تخطيط 

حمان الفطواكي وطريق دار الضو بمقاطعة املدينة ونزع امللكية والتخلي عن القطعتين االرضيتين الالزمتين لذلك 

 . من منفعة عامةقوق العينية املرتبطة بها ملا تستلزمه العملية والح
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 37النقطة رقم:                    المجلس الجماعي لمدينة مراكش

 تقريــر اجتمـاع اللجنة المكلفـة
 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

في  المدرجة    نقـط  في اطار تحضير البناء على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، و

فبراير   لشهـر  العادية  الدورة  أعمال  عدد    ،2016جدول  االعضاء  للسادة  الموجهة  الدعوة  على    709وبناء 

اللجنة    2016/ 18/01بتاريخ   اشغال  في  والمشاركة  والبرمجة    المكلفة للحضور  المالية  والشؤون  بالميزانية 

واالربعاء   الثالثاء  يومين   مدى  عقدت  2016يناير    27و    26على  اجتماعاتها    اللجنة،  اولى    يوم المذكورة 

صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي بشارع   والنصف  على الساعة العاشرة  26/01/2016الثالثاء  

بر الخامس  نوار  ا    السيد  سة ئامحمد  لمناقشةلحسين  وذلك  اللجنة  اعمالها    رئيس  جدول  في  مدرجة  نقط 

 :ومنها

ال  الطرق  حدود  شارع  تخطيط  ملتقى  المعاش  بعرصة  طبقات  على  مبنى  للسيرات  موقف  الحداث  عامة 

االرضيتين   القطعتين  عن  والتخلي  الملكية  ونزع  المدينة  بمقاطعة  الضو  دار  وطريق  الفطواكي  حمان 

 تستلزمه العملية من منفعة عامة.  الحقوق العينية المرتبطة بها لما الالزمتين لذلك و

 

 :  لجنة السادةمن أعضاء ال  االجتماع حضر -

الغلف، المغ  ،تلماضي  عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي  عبد االله  احمد عبيلة، عبد    راوي،ـي عبد الحفيظ 

   الصمد العكاري، درويش عبد الغني.
 

 : من أعضاء المجلس الجماعي السادةشارك في االجتماع   -

 ، حفيظة مجدار، محمد باقة. ي البشير طوبا، خليفة الشحمي، الفيرامي عبد الرحيم، حليمة بامحمد

 :اطر الجماعة بصفة استشارية السادة منكما شارك    -

 : رئيس قسم الممتلكات الجماعية    هشام بل الحوتي  

 :  رئيس قسم اللجن الدائمة     سعيد الكرس  

 عادل الزرود                : عن قسم أعمال المجلس

 جلس بوزيتي رشيد               :  عن قسم أعمال الم
 

 :  حضر عن المصالح الخارجية -
 

 متعاقد مع الجماعة   مساح طبغرافي المهندس  :               لوكيديسمير  

 

المرفقة     الموضوع  تقنية  بطاقة  من  االعضاء  السادة  تمكين  تم  ان  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 

كلمة لرئيس قسم الممتلكات الجماعية  ال  والطالعهم على حيثيات واسباب النزول، اعطى السيد رئيس اللجنة  بالتقرير، 

الكائ السيارات  موقف  مشروع  بخصوص  توضيحات  المدينة لتقديم  مراكش  مقاطعة  تراب  بنفود  المعاش  بعرصة  ن 

 والمسطرة المقرر اتباعها وهي موضوع النقطة. 
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لتي تتوافد  وفي هذا االطار، اوضح السيد رئيس القسم ان المركن لم يعد كافيا الستيعاب حضيرة السيارات ا

سياحية وتاريخية الشيء الذي أصبح بشكل  على مدينة مراكش والتي تعرف تزايدا هائال من زوارها باعتباره معلمة  

 عائقا لكل من يرغب في وصول أقرب النقط بالمدينة العتيقة.

إلضافة  وعليه، يضيف السيد رئيس القسم، فان المجلس الحالي لديه تصور يرمي استغالل المركن الحالي با 

الما لتوزيع  المستقلة  للوكالة  كمرأب  حاليا  تستغل  أرضية  بقعة  استرجاع  قطعة الى  نزع  الى  باإلضافة  والكهرباء  ء 

أرضية يستغلها موظفون متقاعدون ومحل تجاري مغلق من أجل تشيد مركن بمواصفات حديثة يستجيب والمتطلبات 

الموقف   هذا  مراكش،  مدينة  زوار  بحجم  لمدينة   السادة الحالية  وبإمكان  طوابق  عدة  من  يتشكل  أن  المنتظر  من 

ال قرب على  التعرف عن  الراهن هو األعضاء  الوقت  في  المطلوب  منه ألن  االنتهاء  بعد  للمشروع  المعماري  تصور 

تسوية الوضعية العقارية عبر مسطرة  تخطيط حدود الطرق العامة إلحداث مستودع لوقوف السيارات على طوابق 

االرض  عدد بالقطعة  العقاري  للصك  والمنتمية  المدينة  مقاطعة  تراب  بنفوذ  المعاش  بعرصة  متواجدة  /م 9047  ية 

المسطرة   9612مساحتها    على  الموافقة  هو  المطلوب  التدخل  ان  اساس  على  الخاص  الملك  للدولة  تابعة  سنتيار 

 وتحديد مبلغ التعويضات المستحقة للمنزوعة ملكيتهم . 

 نقــاش حيث تم تسجيل التدخــالت والمالحظــات التاليــة:  عقب ذلك ، فتــح بــاب ال  

 روع باعتباره  سيحل معضلة التوقف بالمدينة العتيقة. االشادة بأهمية المش  -

 التساءل عن مبلغ التعويضات المستحقة لألشخاص المقرر نزع ملكيتهم .    -

 عوض االستمرار في كراء المقر الحالي.   ضرورة التفكير في تشييد مقر للملحقة االدارية الباهية بنفس الموقع  -

 انونية للوعاء العقاري المحتضن للمشروع . المطالبة باإلسراع في تسوية الوضعية الق  -

التخوف بخصوص صعوبة نزع ملكية المنازل التي يقطنها الموظفون المتقاعدون واسترجاع البقعة المستغلة من    -

 ء. طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهربا

الممتلكات قسم  رئيس  السيد  اوضح  االعضاء،  السادة  واستفسارات  مالحظات  على  لم    وردا  بأنه  الجماعية 

الوضعية   تسوية  هو  الراهن  الوقت  في  األهم  وأن  بالعملية  للمشمولين  المستحقة  التعويضات  بمبلغ  بعد  يتوصل 

 العقارية. 

وا تنظيم  المشروع ككل ومساهمته في  الناتجة عن  وعليه، وبالنظر ألهمية  بالمدينة  السير  متصاص حركية 

مسطرة  وقد استقر رأي اللجنة على الموافقة على مسطرة تخطيط حدود   االزدحام، فقد ابدت اللجنة موافقتها على

الطرق العامة إلحداث موقف للسيارات مبنى على طبقات بعرصة المعاش ملتقى شارع حمان الفطواكي وطريق دار  

المدينة بمقاطعة  ا   الضو  العينية  لذلك والحقوق  الالزمتين  القطعتين االرضيتين  الملكية والتخلي عن  لمرتبطة  ونزع 

انتظار   في  بالتقرير   المرفقة  التقنية  البطاقة  في  مضمن  هو  ما  حسب  عامة  منفعة  من  العملية  تستلزمه  لما  بها 

 استكمال االجراءات القانونية الخاصة بتحديد مبالغ التعويضات. 

  

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر                                  
 

 رئيس اللجنة                                                                                                      

 الحسين نوار                                                                                           
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 : (18/02/2016 الجلسة الرابعة بتاريخ)  2016 النقطة الثامنة والثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

القرار   مقتضيات  وتحيين  عدد  تعديل  املحلي  وأسعار   19/05/2008بتاريخ    6الجبائي  لنسب  املحـدد 

     الضرائب والرسـوم والحقوق  والوجيبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه.

 

 . 

 

 

 

 :( 18/02/2016)الجلسة الرابعة بتاريخ  2016  من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  العاشرةالنقطة 

 

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

 لحقيقي برسم نفس السنة.مع برمجة الفائض ا

  . 
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 قــرار  لرئيس جملس مجاعة مراكش عدد ...... بتاريخ .............................
 عة مراكشجمللس مجا 2016 فربايريقضي بتمديد الدورة العادية لشهر 

 

 إن رئيـس جملـــس مجاعـــة مراكـــــــش
( بتنفيذ 2015يوليوز  7)املوافق  1436من رجب  20الصادر بتاريخ  1.15.85بنـــاء على الظهري الشريف رقم  ▪

 منه. 34املادة املتعلـق باجلماعات وال سيما  113.14القانون التنظيمي رقم 

جمللس مجاعة مراكش قد افتتحت بشكل قانوني بتاريخ  2016 فربايروحيث ان الدورة العادية لشهر  ▪
 متتالية.بعد مرور مخسة عشر يوما  18/02/2016وانتهت مدتها القانونية يف  04/02/2016

 النقط املدرجة يف جدول اعمال الدورة املذكورة.ث ان اجمللس مل يستنفذ بعد دراسته كل وحي ▪

 * يقــرر مايلــي *

 : الفصل االول

( ايام متتالية من ايام العمل وذلك  7جمللس مجاعة مراكش ملدة سبعة )   2016  فرباير الدورة العادية لشهر    ميدد اجل 

.  2016  فرباير   19  اجلمعة ابتداء من يوم   
 : الفصل الثاني

 . 2016  فرباير ( من  29) والعشرين  من تارخيه اىل غاية التاسع    القرار ابتداء يبدأ سريان مفعول هذا  
 :ثالفصل الثال

اجلدولة الزمنية.   إطار   عقدها ف اعي املقرر  جلسات اجمللس اجلم او    اجللسة د  موع حيدد     
 :الفصل الرابع

الوايل عامل عمالة مراكش قصد االخبار ولكل غاية مفيدة كما يعلق ويبلغ للعموم جبميع    اىل السيد القرار  يبلغ هذا  

الوسائل الالزمة. 
 . ...............حرر بمراكش في .................

 

 رئيس مجلس جماعة مراكش
 محمد العربي بلقائد                 

 

              

 

        

 

 
  المملكة المغربية

     وزارة الداخلية 
 الية جهة مراكش اسفي و

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش   

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس     
 اعمال امجلس قنين وتتبع مصلحة ت

 عدد              

 

 

 

   

 

        

 

 مراكش في 
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