
  
 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية                                                                                                               
  
  
  

  رالمقــــــر
              

  

المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش 

الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد  االجتماعاتبقاعة  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

المنتخب رئيسا لجلسة المجلـس الجماعـي  عضو عبد العزيز بندنونالسادس تحت رئاسة السيد 

سيدي محمد وبمحضـر السيـد  2008ة دراسة الحساب اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش لسن

  . ممثال للسلطة اإلدارية المحلية الخليفي

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب المتعلقة  و من جدول أعماله األولىوعند دراستـه للنقطة 

     )ليخاباب المد(و التصويت عليه  2008لمراكش لسنة 

  

  .زانية حول هذا البابو بعــد تقديم نص تقرير لجنة المالية و المي

  .المستفيضة لرموز باب المداخيلوبعــد المناقشــــة 

  .توضيحات رئيس المجلس الجماعي بصفته آمرا بالصرف إلىو بعــد االستماع 

  .بهذا الباب اإلحاطةد استنفاذ المناقشة و ــوبع

من  46بقا للمادة و بعــد التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للقاعة قبل إجراء التصويت ط

   .78.00الجماعي رقم  الميثاق

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

 )الجزء األول(المداخيل  ببا على بأغلبية أعضائه الحاضرين المجلس الجماعي لمدينة مراكش وافق

  .2008للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة للحساب اإلداري 

  

  

  جلسنائب كاتب الم                                              ةالجلسيس رئ
  حيم ديم  رعبد ال                        عبد العزيز بندنون

  

  



  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

  جلسة علنية      
  

  رالمقــــــر
  

              

  

عـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   إن المجلـس الجما

بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

تحت رئاسة السيد عبد العزيز بندنون عضو المجلـس الجماعـي المنتخب رئيسا لجلسة دراسة الحساب 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة  2008الحضرية لمراكش لسنة  اإلداري للجماعة

  . اإلدارية المحلية

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب المتعلقة  و وعند دراستـه للنقطة األولى من جدول أعماله

     .)المصاريفباب (و التصويت عليه  2008لمراكش لسنة 

  

  .المصاريف بابلجنة المالية و الميزانية حول  يرو بعــد تقديم نص تقر

  .لهذا البابوبعــد المناقشــــة المستفيضة 

  .المقدمة في هذا الصددتوضيحات الو بعــد 

  .وبعــد استنفاذ المناقشة و اإلحاطة بهذا الباب

من  46و بعــد التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للقاعة قبل إجراء التصويت طبقا للمادة 

  . 78.00الميثاق الجماعي رقم 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

 )الجزء األول( المصاريف ببا علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين 

  .2008للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة للحساب اإلداري 

  

  

   جلسنائب كاتب الم                                      الجلسةرئيس 
 ديم عبد الرحيم                             بندنونعبد العزيز 

  



  
  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية      
  
  

  رالمقــــــر
  

              

  

لمنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش ا

بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

تحت رئاسة السيد عبد العزيز بندنون عضو المجلـس الجماعـي المنتخب رئيسا لجلسة دراسة الحساب 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة  2008 اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش لسنة

  . اإلدارية المحلية

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب المتعلقة  و وعند دراستـه للنقطة األولى من جدول أعماله

     )ليخاالمدالجزء الثاني من (و التصويت عليه  2008لمراكش لسنة 

  

  .2008برسم سنةلحساب اإلداري الية و الميزانية حول او بعــد تقديم نص تقرير لجنة الم

  .و بعد التوضيحات المقدمة في هذا الشأن

من  46و بعــد التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للقاعة قبل إجراء التصويت طبقا للمادة 

  . 78.00الميثاق الجماعي رقم 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  ر ما يلــي يقــر  

  

 )الثانيالجزء ( لمدا خي ببا علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين 

  .2008للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة للحساب اإلداري 

  

  

  جلسنائب كاتب الم                                              رئيس الجلسة
  عبد الرحيم ديم                        عبد العزيز بندنون 
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  جلسة علنية      
  
  

  رالمقــــــر
  

              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

تحت رئاسة السيد عبد العزيز بندنون عضو المجلـس الجماعـي المنتخب رئيسا لجلسة دراسة الحساب 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة  2008اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش لسنة 

  . اإلدارية المحلية

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب المتعلقة  و د دراستـه للنقطة األولى من جدول أعمالهوعن

     .)مصاريف الجزء الثاني(و التصويت عليه  2008لمراكش لسنة 

  

  .2008برسم سنةحساب اإلداري و بعــد تقديم نص تقرير لجنة المالية و الميزانية حول ال

  .وبعــد المناقشــــة

من  46التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للقاعة قبل إجراء التصويت طبقا للمادة  و بعــد

  . 78.00الميثاق الجماعي رقم 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

 مصاريف الجزء الثاني علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين 

  2008للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة للحساب اإلداري 

  

  

  

   جلسنائب كاتب الم                                      رئيس الجلسة
  عبد الرحيم ديم                               عبد العزيز بندنون
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  جلسة علنية       
  

  رالمقــــــر
  

              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

الجماعـي المنتخب رئيسا لجلسة دراسة الحساب تحت رئاسة السيد عبد العزيز بندنون عضو المجلـس 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة  2008اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش لسنة 

  . اإلدارية المحلية

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب المتعلقة  و وعند دراستـه للنقطة األولى من جدول أعماله

     .)الحسابات الخصوصية(و التصويت عليه  2008لمراكش لسنة 

  

  .2008برسم سنةحساب اإلداري و بعــد تقديم نص تقرير لجنة المالية و الميزانية حول ال

من  46و بعــد التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للقاعة قبل إجراء التصويت طبقا للمادة 

  . 78.00الميثاق الجماعي رقم 

  .ويـت طبقـــا للقانـــون وبعــد إجــراء التص

  

  يقــرر ما يلــي   

  

 الحسابات الخصوصية علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين 

  .2008للجماعة الحضرية لمراكش برسم سنة للحساب اإلداري 

  

  

   جلسنائب كاتب الم                                      رئيس الجلسة
  عبد الرحيم ديم                               دنونعبد العزيز بن

      
  

 

 



 

  

  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  

  رالمقــــــر
              

  

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

بقاعة االجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس  )19/03/2009م الخميس جلسة يو(2009

تحت رئاسة السيد عبد العزيز بندنون عضو المجلـس الجماعـي المنتخب رئيسا لجلسة دراسة الحساب 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة  2008اإلداري للجماعة الحضرية لمراكش لسنة 

  . دارية المحليةاإل

اإلداري للجماعة الحضرية بدراسة الحساب وعند دراستـه للنقطة األولى من جدول أعماله و المتعلقة 

   .و التصويت عليه 2008لمراكش لسنة 

  .و بعــد االستماع إلى تقرير لجنة المالية و الميزانية حول النقطة

و االستماع إلى توضيحات رئيس  2008لسنة  وبعــد المناقشة الدقيقة لرموز الحساب اإلداري

  .المجلس الجماعي بصفته آمرا بالصرف

 2008بهذه النقطة في جميع ما يتعلق بالحساب االداري لسنة  وبعــد استنفاذ المناقشة و اإلحاطة

  ."المداخيل و المصاريف بجزئيهما و الحسابات الخصوصية"

من  46اعة قبل إجراء التصويت طبقا للمادة و بعــد التأكد من مغادرة رئيس المجلس الجماعي للق

  . 78.00الميثاق الجماعي رقم 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

للجماعة لحساب اإلداري ا علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بأغلبية أعضائه الحاضرين 

  .2008الحضرية لمراكش برسم سنة 

  

  

  جلسنائب كاتب الم                                              لجلسةرئيس ا
  عبد الرحيم ديم                            عبد العزيز بندنون          
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  جلسة علنية     
  رالمقــــــر

              

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

بشارع محمد  لمدينة مراكش الرسمية للمجلس الجماعي الجلساتبقاعة  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد سيدي محمد  عمر الجزولي رئيسالسادس تحت رئاسة السيد 

  . خليفي ممثال للسلطة اإلدارية المحليةال

بتحويل اعتمادات بعض فصول الميزانية من جدول أعماله المتعلقة  الثانيةوعند دراستـه للنقطة 

     .2009سنة برسم  

  .حول النقطة ةتقرير اللجننص الوة و بعــد ت

  .و إبداء الرأي المناقشــــة فتح باب وبعــد

  .ـــا للقانـــون وبعــد إجــراء التصويـت طبق

  

  يقــرر ما يلــي   

  

تحويل اعتمادات بعض فصول  علىأعضائه الحاضرين  بإجماعوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

    :على النحو اآلتي 2009سنة برسم   التجهيز ميزانية

  

  :الفصول المحول منها

  

   المحول المبلغ  الفصلعنوان    ةالميزانيب الرمز

  861.079.16  البنايات  يدتشي  22/10.11.20

  857.412.96  البنايات  33/10.11.30

  130.000.00  العتاد الكهربائي و االلكتروني  13/20.12.10

  1.000.000.00  األشغال الكبرى للتشجير  21/30.12.20

  109.652.00  شبكة المجاري  21/30.24.20

  20.332.52  أسواق الجملة  33/40.30.30

  1.060.221.75  الماء العموميتهيئة نقط   12/30.22.10

  درهم  4.038.698.39ـــــــوع                                                      لمجمـــا

 



 

  

 : الفصول المحول إليها

  

  

  المبلغ المعتمد  نوع األشغال  الرمز بالميزانية 

  1.572.240.00  لمعلوماتيالعتاد ا  14/10-12-10

  956.400.00  و الدراجات النارية و اآللية السيارات  11/10-12-10

  1.510.058.39  حفر و تجهيز اآلبار  15/30-22-10

  درهم 4.038.698.39  وعـــــــــالمجم

  

  
  

  كاتب المجلسنائب                                      رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  حيم ديم  عبد الر                           الجزولــي  عمر    
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  جلسة علنية   
  رالمقــــــر

              

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش بشارع محمد بقاعة  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

وبمحضـر السيـد سيدي محمد المجلـس الجماعـي  السادس تحت رئاسة السيد عمر الجزولي رئيس

  . الخليفي ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

ض فصول بتعديل مقتضيات بعوعند دراستـه للنقطة الرابعة و العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

المحدد لنسب و أسعار و الحقوق و الواجبات  2008مايو  19بتاريخ  06عدد القرار الجبائي المحلي 

     .المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش

  .المالية و الميزانية في الموضوع ةو بعــد تالوة نص تقرير لجن

  .بائي المحليو بعد تقديم مقترح تعديل بعض فقرات فصول القرار الج

  .وبعــد فتح باب المناقشــــة و إبداء الرأي

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

تعديل مقتضيات بعض فصول  علىوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين 

محدد لنسب و أسعار و الحقوق و الواجبات ال 2008مايو  19بتاريخ  06القرار الجبائي المحلي عدد 

  :   المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمراكش كالتالي







  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية      
  رالمقــــــر

              

 2009د فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـ

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد عمر 

وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة لمدينة مراكش  الجزولي رئيس المجلـس الجماعـي

  . اإلدارية المحلية

بدراسة اتفاقية شراكة و تعاون بين وزارة من جدول أعماله المتعلقة  الثالثة وعند دراستـه للنقطة

الداخلية و والية جهة مراكش تانسيفت الحوز و كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة و وزارة اإلسكان و 

النفايات حول تدبير  أخرى جهةلمدينة مراكش من  الجماعي المجلسو  جهةالتعمير و التنمية المحالية من 

  .الصلبة

  

  .طةو المصالح العمومية و المصالح ذات االمتياز حول النق األشغالو بعد تقديم تقرير اجتماع لجنة  

  

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون  

  

  يقــرر ما يلــي   

  

ين وزارة على اتفاقية شراكة و تعاون ب المجلس الجماعي لمدينة مراكش الموافقة بإجماع أعضاء

الداخلية و والية جهة مراكش تانسيفت الحوز و كتابة الدولة المكلفة بالماء و البيئة و وزارة اإلسكان و 

التعمير و التنمية المحالية من جهة و المجلس الجماعي لمدينة مراكش من جهة أخرى حول تدبير النفايات 

  .المشار إليها آنفا الصلبة

   

  

  كاتب المجلسنائب                                      ة مراكشرئيس المجلس الجماعي لمدين
  عبد الرحيم ديم                            مر الجزولــي ع    

      
  

  

  



  

  

  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية      
  رالمقــــــر

              

بقاعة  2009رلمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبرايإن المجلـس الجماعـي 

الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد عمر الجزولي رئيس المجلـس 

  . الجماعـي لمدينة مراكش وبمحضـر السيـد سيدي محمد الخليفي ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

  

بدراسة اتفاقية بين المجلس الجماعي لمدينة للنقطة الرابعة من جدول أعماله المتعلقة  وعند دراستـه

حول تحديد الشروط و " الجائزة الكبرى لمدينة مراكش" و بلدية المشور القصبة من جهة و شركة مراكش 

  ".ة مراكشالجائزة الكبرى لمدين "الشكليات المتعلقة بانجاز و تهيئة حلبة لسباق السيارات في إطار 

  

  .و بعد تقديم تقرير اجتماع لجنة األشغال و المصالح العمومية و المصالح ذات االمتياز حول النقطة 

  

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون  

  

  يقــرر ما يلــي   

  

ينة اتفاقية بين المجلس الجماعي لمد علىالموافقة بإجماع أعضاء المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

حول تحديد الشروط و " الجائزة الكبرى لمدينة مراكش" مراكش و بلدية المشور القصبة من جهة و شركة 

المشار  "الجائزة الكبرى لمدينة مراكش" الشكليات المتعلقة بانجاز و تهيئة حلبة لسباق السيارات في إطار 

  .إليها آنفا

   

  

  كاتب المجلسنائب                                      رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  عبد الرحيم ديم                            عمر الجزولــي     

      
  

  

  

  

  

  



  

  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية       
  رالمقــــــر

              

نعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش الم

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي لمدينة مراكش بشارع محمد  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

السادس تحت رئاسة السيد عمر الجزولي رئيس المجلـس الجماعـي وبمحضـر السيـد سيدي محمد 

  . الخليفي ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

بدعم بعض الجمعيات و األندية وعند دراستـه للنقطة الثالثة و العشرون من جدول أعماله المتعلقة 

  الرياضية

  

  .2009برسم سنة  دعم بعض الجمعيات و األندية الرياضيةو بعد تقديم الئحة 

  .وبعــد فتح باب المناقشــــة و إبداء الرأي

سواء بخفض أو الزيادة في بعض مبالغ دعم و بعد تقديم أعضاء المجلس الجماعي لتعديالتهم 

  .الجمعيات و كذا إضافة جمعيات أخرى

  

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  

  يقــرر ما يلــي   

  

دعم بعض الجمعيات و األندية  وافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش بإجماع أعضائه الحاضرين على

  :ى النحو اآلتيو هي عل 2009برسم سنة  الرياضية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  

  

  

 2009دورة فبراير                             المجلس الجماعي لمدينة مراكش

  جلسة علنية     
  رالمقــــــر

              

إن المجلـس الجماعـي لمدينـة مراكـش المنعقـد فـي دورتـه العاديـة لشهر فبراير   

ت الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس االجتماعابقاعة  )19/03/2009جلسة يوم الخميس (2009

وبمحضـر السيـد سيدي محمد  لمدينة مراكش تحت رئاسة السيد عمر الجزولي رئيس المجلـس الجماعـي

  . الخليفي ممثال للسلطة اإلدارية المحلية

ة أعضاء من المجلس بتعيين ثالثالمتعلقة  و من جدول أعماله الثامنة عشرةوعند دراستـه للنقطة 

الجماعي لمدينة مراكش في لجنة التتبع طبقا للفصل الثالث من اتفاقية إطار للشراكة و التعاون المبرمة بين 

  .المجلس الجماعي لمدينة مراكش و جامعة القاضي عياض

  

  .التوضيحات التي قدمها رئيس المجلس الجماعي حول الموضوعو بعد 

  .ة اللجنةالترشيح لعضويوبعــد فتح باب 

  .وبعــد إجــراء التصويـت طبقـــا للقانـــون 

  .و بعد تعيين لجنة الفرز

  

  يقــرر ما يلــي   

  

ثالثة أعضاء من  نعلى تعييأعضائه الحاضرين  بأغلبيةوافق المجلس الجماعي لمدينة مراكش 

لمجلس الجماعي لمدينة المبرمة بين ا ةإطار االتفاقي في المجلس الجماعي لمدينة مراكش في لجنة التتبع

  :و هم السادة مراكش و جامعة القاضي عياض

  عبد الغني دريوش-1

  محمد المنبهي-2

  عمر ردناوي-3

    

  

  كاتب المجلسنائب                                      رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش
  عبد الرحيم ديم                                عمر الجزولــي     

      
  


