
 2013دجنبر  ةدورة استثنابً             المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 جلسةعلنٌة                                                       

  2013دجنبر  لشهر االستثنائيةمحضر الدورة 

ة ــــــة الثانيـــالجلس               

نظـرا لكون الجلسة األولى للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش التً كان من المقرر عقدها ٌوم  

 .عضـوا 96عضوا من بٌن   11لم تنعقـد لعدم توفر النصاب القانونً، إذ حضر  12/2013/ 23االثنٌن 

وطبقا  ،23/12/2013بتارٌخ  35134وبعـد توجٌه استدعاء ثان للسادة أعضاء المجلس الجماعً عدد  

المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تعدٌله  78.00من القانون رقم  60لمقتضٌات الفقرة الثانٌة من المادة 

 انعقاد الجلسة بحضور ثلث أعضاء المجلس، أيوتتمٌمه 

بجلسة عقدها  2013افتتح المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش أشؽال دورته االستثنابٌة لشهر دجنبر  

على الساعة الحادٌة عشرة صباحا بقاعة الجلسات الرسمٌة للمجلس  2013 جنبرد 26ٌوم الخمٌس 

الجماعً بشارع محمد السادس تحت رباسة السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري ربٌسة المجلس الجماعً 

لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد عابٌة ربٌس المنطقة الحضرٌة الحً الحسنً ممثـال للسلطة اإلدارٌة 

 .ة والسٌد مصطفى اٌكن ربٌس قسم الجماعات المحلٌة بالوالٌـة المحلٌـ

 :    حضـر من  اطـر الجماعة الحضرٌة لمراكش بصفة استشارٌة الســادة -

 ربٌس قسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري   

 ربٌس قسم اعمال المجلس:         محمد المحٌر                 

 ربٌس قسم البٌبة وتؤهٌل السكن الؽٌر الالبق : عبد الؽنً اوشـن    

 ربٌس قسم الشباب، الثقافة، الرٌاضة والتربٌة : الحسٌن الزواق     

 ربٌس قسم المرافق العمومٌة المحلٌة الكبرى : عبد االله الروحانً    

 ربٌس قسم التعمٌر واعداد التراب : عادل الشراط    

 ربٌس قسم تنظٌم أشؽال اللجن : سعٌد الكرس    

 عن قسم اعمال المجلس: خلٌل مولٌح    

 :ممثلو المصالح الخارجٌة وهم السـادة كما حضر الجلسة  -

 قسم التعمٌر وإعداد التراب والبٌبة بالوالٌة:   عبد السالم الٌسوغ -

 قسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة:   المذكور الموطاعً -

 (مدٌرٌة الشإون القانونٌة)الحضرٌة لمراكش عن الوكالة : سعٌد بلكادة    -
 (مدٌرٌة الدراسات)عن الوكالة الحضرٌة : لحسن العابدي   -
  (مدٌرٌة الدراسات)عن الوكالة الحضرٌة : آمال اٌت الصدٌق   -
 

 96:          العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي   -



 96      :     عـدد األعضـاء المزاوليـن مهامهــم  -

 45:           عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 ربٌسة المجلـس الجماعـً لمدٌنة مراكش: فاطمة الزهراء المنصوري   

 النابب الثالث لربٌسة المجلس الجماعـً:   عبد اللطٌؾ ابدوح 

 النابب الخامس لربٌسة المجلس الجماعً: حمٌد الشهوانً    

 السادس لربٌسة المجلس الجماعً النابب: عبد العزٌز مروان   

 النابب السابع لربٌسة المجلس الجماعً: المحجوب رفوش   

 النابب الثامن لربٌسة المجلس الجماعً: عبد العزٌز بوسعٌد   

 الناببة التاسعة لربٌسة المجلس الجماعً: حٌاة المشفـوع   

 كاتــب المجلـــس:   محمد نكٌل                

 نابـب كاتب المجلـس:    احمد انوس  

 عضو المجلس الجماعً:  محمد باقــة    

 "       ": خالد اجدٌري    

 "" :   عبد الصادق بٌطاري  

 "" : احمد ربٌعً    

 "" : احمد محفـوظ      

 "   " : عبد هللا االمكاري   

 "" : سفٌان بنخالتً    

 "" : رشٌد عزٌزي العلوي   

 "" : خالد بـالدي     

 "" :   لحسن حبٌبو  

 "" : عبد العزٌز الباز   



 "" : عبد السالم سً كوري   

 "" : محمد بنشقرون    

 "" : محمد لكبار    

 "" : محمد العبدونً خٌاري   

 "" : محمد توفٌق المجدوبً   

 "" :    احمد الصلحً 

 "" : نور الدٌن هباح     

 "" : محمد بن املٌل     

 "" : زكٌة المرٌنً    

 "" : حبٌبة الكرشال     

 "" : الحاج     اٌتعلً 

 "" : محمد الحٌداوي    

 "" : محمد ؼربال    

 "" :   عبد الصمد الهنٌدي 

 "" : سً محمد دابً      

 "" : عبد اللطٌؾ عطارد   

 "" : محمد لسٌقً             

 "" : عبد الجلٌل بنسعود   

 "" :  ي ادرٌس اوركٌم          

 "" : عبد الجلٌل الشلٌخً   

 "" : احمد براضـً    

 "" : ثورٌة بوعباد    



 "" : ي الحسن المنادي   

 "" : محمد بوؼربال    

 "       ":   جمال برادة العزٌزي      

 عضـوا  02:   عـــــدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــــــذر -

 

 عضو المجلس الجماعً:  احمد خلٌل بوستة     

 ""    : مٌلودة حازب     

 عضـوا    49       :    رعــــــدد  األعضاء الغائبيــن بـدون عــــذ  -

 

 النابب األول لربٌـسة المجلس الجماعً: عبد العزٌز البنٌن    

 النابب الثانً لربٌسة المجلس الجماعً: عدنان بن عبد هللا    

 المجلس الجماعً النابب الرابع لربٌسة: عبد المجٌد الدمناتً    

 عضو المجلس الجماعً: محمد الحـر          

 عضو المجلس الجماعً: محمد بنلعروسً   

 "" :     محمد شٌحة          

 "" :   احمد المتصدق      

 :        "       "  مصطفى الشهوانً  

 "" :  احماد اطرحً    

 "       ": نجٌب رفوش    

 ""  :احمد بن سافـً    

 "" :  عمر الجزولً    

 "" : احمد بنـا     

 "" : المصطفى الوجدانً   

 "" : محمد شحموط     



 "" : خالد الفتاوي    

 "" : عواطؾ البردعً       

 "" : صباح المنصوري       

 "" : عبد الرزاق جبور      

 "" : عمـر بنٌطـو    

 "" :   ٌونس بنسلٌمان     

 "" : القاضً    عبد المجٌد اٌت

 "" : محمد تابـب    

 "" : ابراهٌم الدباح    

 "" : عبد الرزاق نصوح    

 "" : محمد العربً بلقاٌد    

 " " :  عبد العزٌز لحوٌدق    

 "" : حمٌد نرجس    

 "" : سمٌرة بنفضٌل    

 "" :    نور الدٌن كوٌحً 

 "" : محمد عبـدون    

 "" : عبد الرحٌم الهواري   

 "" : محمد الحبٌب البردعً   

 "" : عبد الرحٌم دٌـم    

 "" : عبد هللا رفوش    

 "" : محمد اٌت بوٌدو    

 "" : محمد المنبهً    



 "" : محمد السركوتً         

 "" : محمد المعطاوي        

 "" : جمال اٌت محماد        

 "" : خالد بكوش        

 "" : الحسٌن نوار       

 "" :    عبد الكرٌم لمشوم      

 "" : فنٌـدة حرفانً      

 "" : حمٌد بن كرٌن       

 "" : جمال الدٌن العكرود      

 "" : عبد الؽنً طوالب      

 "        ": امال النمٌلً       

 "" : عبد الرحمان اشتٌا    

 

 ال أحــــد : عــــدد األعضـــــاء الشاغــــرة مناصبهـــــــم

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 السٌد ممثل السلطة المحلٌة المحترم



 المجلس الجماعً المحترمٌن أعضاءالسادة والسٌدات 

 اإلدارةالسادة والسٌدات اطر 

 اإلعالمممثلً وسابل 

 اٌها الحضور الكرٌم

 

ثانٌة نظرا لعدم توفر النصاب القانونً فً الجلسة هذه الدورة االستثنابٌة فً جلسة  أشؽالننفتح  أنقبل  

 األعضاءالسادة والسٌدات  أسماء، اطلب من السٌد محمد نكٌل كاتب المجلس التفضل بالمناداة على األولى

 .المحترمٌن المتواجدٌن بالقاعة للتؤكد من توفر النصاب القانونً النعقاد هذه الجلسة 

هذه الدورة  أشؽالرسمٌا عن افتتاح  أعلن ،ر النصاب القانونًالعملٌة والتؤكد من توؾ إجراءبعد  

 :االستثنابٌة لدراسة النقط الواردة فً جدول اعمالها وهً على الشكل التالــً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األولىالنقطة 



 2011 أكتوبرتؤكٌد موافقة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على المقرر المتخذ فً الدورة العادٌة لشهر  

والقاضً بالموافقة على تصمٌم التهٌبة القطاعً لمنطقة المحامٌد الجنوبً مع البث فً مالحظات العموم 

 2013ٌونٌو  26بتارٌخ  3035العام للحكومة عدد  األمٌنالسٌد  إلرسالٌةالخاصة بهذا التصمٌم تبعا 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

التراب والبٌبة لتالوة نص التقرٌر الذي  وإعدادالمكلفة بالتعمٌر  الكلمة للسٌد احمد محفوظ ربٌس اللجنة 

 .هذه النقطةاللجنة حول  أعدته

 

 السٌد احمد محفوظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً



المحترمٌن،  األعضاءللسادة والسٌدات  أكثرلتوضٌح الصورة بخصوص موضوع هذه النقطة، و   

بث فً هذه النقطة التً تتعلق بتصمٌم التهٌبة القطاعً الخاص بمنطقة المحامٌد  أنفقد سبق للمجلس 

فالمقرر المتعلق  وكنا قد اتفقنا على توفٌر جمٌع المرافق للمجلس الجماعً بالمجان، وبالتالً ،الجنوبً

المدة القانونٌة  أنلحكومة تبٌن األمانة العامة ل إلىهو موجود وحٌنما وصل  التصمٌمبالموافقة على هذا 

المسطرة واحترام المدة القانونٌة  إلعادةالمجلس  إلىالموضوع  إرجاعالالزمة لم ٌتم احترامها لذلك تم 

مع وجود تؽٌٌرات أخذت بعٌن ٌتعلق بنفس المشروع الذي صادق علٌه المجلس  فاألمرالالزمة، وبناء علٌه 

علما أن اللجنة المكلفة  2011لٌه فً دورة أكتوبر االعتبار مالحظات العموم عند عرض التصمٌم الموافق ع

 . بالتعمٌر وإعداد التراب قد أبدت رأٌها بخصوص مالحظات العموم خالل مسطرة البحث العلنً الحالٌة

 .بــاب المناقشـة مفتـــوح حــول هـذه النقطــــة    

 (علما  اإلحاطة)  السٌد علً اٌت الحاج

ت الخاص بمنطقة نتساءل عن مآل المستشفى المتعدد االختصاصا منذ ما ٌقارب السنتٌن ونحن   

 .سٌدي ٌوسؾ بن علً

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

إن مسطرة اإلحاطة علما ال ٌمكن سلوكها فً الدورة االستثنابٌة، وعلى كل حال فان هذا    

 .المستشفى قد تمت المصادقة علٌه

 .الدورة  أعمالالتمس من الجمٌع االلتزام بجدول    

 (نقطة نظام) السٌد عبد السالم سً كوري 

ت العموم، لذلك نود مع البث فً مالحظا ان النقطة المعروضة علٌنا تهم التؤكٌد على الموافقة   

 .معرفة هذه المالحظات للبث فٌها قبل المصادقة 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

ممثل الوكالة الحضرٌة مشكورا على حضوره معنا لٌقدم المزٌد من التوضٌح  سعٌد بلكادة الكلمة للسٌد   

 .المسطرة القانونٌة بما فٌها البحث العلنًحول 

 

 

 لمراكش سعٌد بلكادة ممثل الوكالة الحضرٌةالسٌد 



 فان مرحلة البحث العلنً بخصوص تصمٌم التهٌبة القطاعً للمحامٌد ،كما تفضلت بذلك السٌدة الربٌسة  

مالحظة من العموم وتمت دراسة جمٌع  29الجنوبً فقد تم انجازه من قبل، حٌث فً الفترة السابقة كانت هناك 

تنظٌم مرحلة البحث  إعادةومإخرا تمت كما هو مضمن فً العرض اللجنة المركزٌة  إطارالمالحظات فً 

هو بصدد  اآلنوالمجلس الموقر لجنة التعمٌر،  إطارمالحظات التً تمت مناقشتها فً  9العلنً وتم تسجٌل 

 إلى أشارتكمال هذه المسطرة خصوصا وان السٌدة الربٌسة ستالرأي بخصوص هذه المالحظات وا إبداء

 أنهذا مع العلم  .للوقوع فً نفس المشكل السابق القانونٌة تفادٌا اآلجالنقطة مهمة تتعلق بضرورة احترام 

المتعلق بالتعمٌر تإكد على ضرورة احترام اجل اثنى عشر شهرا ابتداء من  12.90من القانون  27المادة 

تتعلق بالمرحلة التحضٌرٌة للجنة  أخرىتارٌخ انتهاء مرحلة البحث العلنً، فبعد هذه المرحلة هناك مراحل 

البد الزمن إكراه قانونً ٌتعلق ب أمامالتصمٌم قصد المصادقة علٌه، لذلك فنحن  إحالةالمركزٌة ثم بعد ذلك تتم 

 .بعٌن االعتبار أخذهمن 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 .ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌبة لمزٌد من التوضٌح الكلمة للسٌد  

 (ربٌس اللجنة)  السٌد احمد محفوظ

نت هناك الثانٌة وكا الموافقةجاءت  األولى الموافقةالتخوؾ الذي كان لدى البعض زال نهابٌا، فبعد  إن  

استنادا على تدخل ممثل الوكالة وأخذها بعٌن االعتبار  وتم الجواب علٌها 2011فً أكتوبر مالحظة  29

فٌها  مرفوضة ولم تراع أنهاتبٌن فً إطار مرحلة البحث العلنً الحالٌة مالحظات  9وبقٌت الحضرٌة 

مرفق دون ان ننسى  أي بإحداثهكتار لم ٌقبل  55المصلحة العامة، فعلى سبٌل المثال هناك شخص ٌملك 

المساحات  إلحداثبالمالحظة المتعلقة بالترخٌص  راء مما ٌستوجب على المجلس التشبتالمساحات الخض

ٌتم  أحٌانام المجزئ ببناء هذه المرافق بحٌث انه إطار اللجنة كنا قد اقترحنا ان ٌقوالخضراء والمرافق، ففً 

 ةضم مجموعة من المرافق وحٌنما ٌقوم المشتري بالبناء تكون المرافق ؼٌر موجودالترخٌص للتجزبة التً ت

مراكش وتامنصورت  أبوابؼٌر مقبول، لذلك وعلى ؼرار ما هو جاري به العمل فً كل من  أمربالفعل وهو 

 . ٌقوم المجزإون ببناء المرافق وستكون هناك زٌادة طفٌفة فقط فً ثمن الشراء أنوتامسنة البد 

هذا الموضوع قد طال  أنننسى  أنبناء على ما سبق فان التخوؾ الذي كان لدى البعض قد زال، دون   

المداخٌل  إلىاو بالنسبة للجماعة التً هً فً حاجة ملحة  األرضٌةسواء بالنسبة للمستفٌدٌن من القطع  أمده

 .لتنمٌة المدٌنة 

 

 

 السٌد ي الحسن المنادي



وزارة  أور ضرورة توفٌر المصالح الخارجٌة سواء وزارة التربٌة الوطنٌة بعٌن االعتبا األخذالبد من   

 .البشرٌة التً ستعمل فً هذه المرافق الصحة للموارد 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 .ع المصالح الخارجٌة لهذه المرافقمفادها ضرورة تتبلمقرر المجلس اقترح أن تضاؾ توصٌة   

ا بعٌن االعتبار، وللمزٌد من التوضٌح أعطً الكلمة للسٌد المهندس أخذه البد من كذلك هناك مالحظة  

 .عادل الشراط ربٌس قسم التعمٌر بالجماعة الحضرٌة 

 

 السٌد عادل الشراط  المهندس  ربٌس قسم التعمٌر

تمس خمسة منازل مما ٌتطلب التراجع بخمسة أمتار حتى ال تتضرر  1مالحظة تتعلق بطرٌق رقم  هناك  

 .ه المنازل المتواجدة بعٌن المكانساكنة هذ

    

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 على أساس األخذ بتوصٌات اللجنةت النقطة، فانً اعرضها على التصويبعد استنفاد النقاش حول هذه 

إضافة إلى توصٌات المجلس بخصوص مبدأ مجانٌة  ، ومالحظة السٌد المهندسظات العمومبخصوص مالح

 .توفٌر الرصٌد العقاري للمرافق العمومٌة وتتبع تدبٌرها وتشؽٌلها من طرؾ المصالح الخارجٌة المعنٌة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013دجنبر  26بتاريخ  01/12مقرر عدد      



 :المتعلقـة 2013االستثنائية دجنبر دورة المن جدول أعمال  األولىالنقطـة          

والقاضً  2011تؤكٌد موافقة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على المقرر المتخذ فً الدورة العادٌة لشهر أكتوبر ب

ي مالحظات العموم الخاصة بهذا التصمٌم بالموافقة على تصمٌم التهٌبة القطاعً لمنطقة المحامٌد الجنوبً مع البت ؾ

 .2013ٌونٌو  26بتارٌخ  3035تبعا إلرسالٌة السٌد األمٌن العام للحكومة عدد 

 
 

 خالل الجلسة العلنٌـة المنعقـدة بتارٌـخ 2013 إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته االستثنابٌة لشهر دجنبر 

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رباسة تحت رباسة السٌدة فاطمة الزهراء المنصوري  12/2013/ 26

ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد عباٌة ربٌس المنطقة الحضرٌة الحً الحسنً ممثال للسلطة 

 .اإلدارٌة المحلٌـة 

 منه 38 ةاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادوطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌث. 

  رـالمتعلق بالتعمً 12.90وبنـاء على مقتضٌات القانون رقم. 

 رـالمتعلق بالتعمً 12.90رقم  القانون تطبٌقب  القاضً 2.92.832 رقم اء على المرسومـوبن. 

  أن المجلس الجماعً سبق أن أبدى موافقته على مشروع تصمٌم التهٌبة القطاعً لمنطقة المحامٌد الجنوبً خالل وحٌـث

 (. مالحظة 29)دون أن ٌبث فً مالحظات العموم  2011الدورة العادٌة لشهر أكتوبر 

  مٌد الجنوبً إلى مصالح وزارة المتعلق بتصمٌم التهٌبة القطاعً لمنطقة المحا 2.12.515وبعـد إرجاع مشروع المرسوم رقم

 .  السكنى والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة دون القٌام بالمتعٌن وبالتالً رفض المصادقة على هذا التصمٌم

  وبعـد إعادة مسطرة تنظٌم مرحلة البحث العلنً وعرض مالحظات العموم على أنظار المجلس الجماعً تطبٌقا إلرسالٌة السٌد

 .2013ٌونٌو  26بتارٌخ  3035األمٌن العام للحكومة عدد 

 بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌبة حول النقطـةاللجنة المكلفة  وبعـد تقدٌم تقرٌر عن اجتماع. 

  وبعـد عرض مشروع تصمٌم التهٌبة من جدٌد بما فٌه مقارنة بٌن الصٌؽة األصلٌة والصٌؽة الجدٌدة التً أخذت بعٌن االعتبار

 .المالحظات

 ًقدمتها ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبعـد التوضٌحات الت. 

  التراب  وإعدادوكذا ربٌس قسم التعمٌر من حٌث المسطرة القانونٌة وبعـد تدخالت كل من ممثل الوكالة الحضرٌة لمراكش

  . من حٌث إضافة بعض المالحظات بالجماعة الحضرٌة

 وبعـد فتـح باب المناقشـة وإبـداء الـرأي . 

 المالحظة كذا والمضمنة فً تقرٌرها وتبنً توصٌات اللجنة  ةحول المالحظات والتعرضات المقدم المناقشةاذ ـوبعـد استنؾ

 .اإلضافٌـة

 إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانـونبعـد و. 

 

 

 لٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــًوحٌـث أن عم: 

 35:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 35:    المعبـر عنهـــا األصـوات    -

 : وهـم الســـادة  34:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن   -



اح، عبد العزٌز ـي، نورالدٌن هبـة كرشال، زكٌة لمرٌنـوس، حبٌبـل، احمد انـوع، محمد نكًـحٌاة المشؾ وري،ـفاطمة الزهراء المنص

نً، ، حمٌد الشهوااجـعلً اٌت الحوظ، عبد هللا االمكاري، ـاحمد محؾادرٌس اوركٌم، .اد، يـبوسعٌد، عبد الجلٌل بنسعود، ثورٌة بوعب

ال، عبد ـروان، محمد بوؼربـاري، عبد العزٌز مـدٌري، محمد العبدونً خٌاري، عبد الصادق بٌطي، خالد اجـة، محمد دابـمحمد باق

عبد الجلٌل  از،ـبنشقرون، عبد العزٌز البادي، محمد ـال، ي الحسن المنـي، محمد ؼربـي، احمد براضـارد، محمد لسٌقـاللطٌؾ عط

 .زيـوش، جمال برادة العزيـحجوب رؾي، المـل، احمد ربٌعـي، محمد بن املًالشلٌخ

 ال أحــد:    عــدد األعضــاء الرافضٌــن -

 01:    عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

 .عبد السالم سً كوري 

 يقـرر مايلـــي

ة القطاعً ـم التهٌاـتصمًه الحاضرٌن على ش بؤؼلبٌـة أعضائلمدٌنة مراكوافـق المجلس الجماعً 

والتوصٌتٌـن األولى المالحظـة بعٌن االعتبار  األخـذ اسـعلى أسه ـكما تم عرض يـد الجنوبـلمنطقة المحامً

 : الموالٌتٌـن على النحـو اآلتـً

 أمتار فً إطار األخذ بعٌن االعتبار  5ب  01بتحوٌل مسار الطرٌق رقم  المالحظة المتعلقةي ـتبن

 .البناٌات القابمة بتجزبة الزرقطونً ببوعكاز

 اد مبدأ المجانٌة فً توفٌر الرصٌد العقاري لبناء وانجاز المرافق العمومٌة المحلٌةـاعتم. 

 ؾ المصالح الخارجٌة المعنٌة بالمرافق المعتمد انجازها طبقا لتصمٌم التهٌبة القطاعً ـتكل

 . ألداء خدماتها العمومٌة  وذلك توفٌر الموارد البشرٌة الكافٌة لذلك مع بتشؽٌلها 

 

 كاتب المجلس            ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش         

 محمد نكٌل فاطمة الزهراء المنصوري                    

 

 

 

 

 

 :  الثانٌةالنقطة 

 .الموافقة على فتح حساب خصوصً لمشروع مركز التراث الالمادي بساحة جامع الفنا

 



 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

ٌندرج موضوع النقطة المعروضة علٌنا فً سٌاق تفعٌل توجٌهات المخطط الجماعً للتنمٌة ومن بٌنها  

مركز التراث  إحداثٌتعلق بمشروع  فاألمرخلق متحؾ ذاكرة مدٌنة مراكش للحفاظ على الموروث الالمادي، 

ٌتٌحها التعاون الالمركزي شراكة  إطارلبنك المؽرب فً الالمادي بساحة جامع الفنا سٌحتضنه المقر السابق 

هذا الموافقة على  تتم إذمع مدٌنة مارسٌلٌا،  التوأمةالدولً فً مجال التموٌل ونقل الخبرة وخاصة اتفاقٌة 

م المشترك للتعاون الالمركزي المؽربً الفرنسً المختص فً تموٌل من طرؾ صندوق الدع المشروع 

 .المشارٌع المقدمة من طرؾ الجماعات الترابٌة المؽربٌة الفرنسٌة

والكلمة للسٌد محمد نكٌل لتالوة ورقة فتح حساب خصوصً لهذا المشروع،  األمرولهذه الؽاٌة، ٌتطلب  

 .تقدٌمٌة فً الموضوع

 لـالسٌد محمد نكً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

  .باب المناقشة مفتوح حول النقطة 

 السٌد عبد الصادق بٌطاري



ترتبط بلجنة القٌادة ومن سٌتولى رباستها ومن  اإلشكالٌةمدٌنة مراكش تفتخر بهذا المشروع، لكن  إن

 .لهذا المرفق اإلداريسٌشرؾ على التسٌٌر 

 .ٌقوم المجلس الجماعً بالتسٌٌر والتدبٌر أناطلب 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

، وإذا أردنا إحداث متحؾ فً النجاز الدراسات اإلمكانٌاتبصدد وضع  اآلن فإنناكما ٌعرؾ الجمٌع،  

المستوى المطلوب، فانه لٌس هناك موظؾ أو منتخب لدٌه الخبرة فً هذا الموضوع وحتى على المستوى 

مإسسة المع وتقارب والٌوم هناك تجاوب . الوطنً فان األشخاص المإهلٌن لتدبٌر هذا المرفق قلٌلون جدا

وسٌتم اعتماد .  السٌد مهدي قطبً ى ظهٌر وٌترأسهابمقتضصاحب الجاللة  أحدثهاالتً لمتاحؾ الوطنٌة ل

شراكة النجاز دراسة مشتركة وفً إطارها سنتوصل آللٌات التسٌٌر سواء للمجلس الجماعً أم اللجوء إلى آلٌة 

 إحداثمستقلة نظرا لكون هذا المرفق الثقافً ٌتطلب إمكانٌات كبٌرة ومإهالت خاصة بالنظر لطموحاتنا فً 

 .   ولً ٌضاهً ماهو موجود فً اكبر الدول العالمٌةمرفق ذو مستوى د

 فً الموضوع؟ إضافًهل من تدخل  

    .بعد استنفاذ النقاش، اعرض النقطة على التصوٌت 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013دجنبر  26بتاريخ  02/12مقرر عدد      

 :المتعلقـة 2013االستثنائية دجنبر دورة المن جدول أعمال  الثانيةالنقطـة          

 .اـادي بساحة جامع الفنـراث الالمـز التـي لمشروع مركـاب خصوصـح حسـالموافقة على فتب

 
 



 خالل الجلسة العلنٌـة المنعقـدة  2013 إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته االستثنابٌة لشهر دجنبر

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رباسة تحت رباسة السٌدة فاطمة  12/2013/ 26 بتارٌـخ

الزهراء المنصوري ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد عباٌة ربٌس المنطقة الحضرٌة 

 .الحً الحسنً ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة 

 منه 37 اق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة المادةوطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌث. 

  وبعـد تالوة ورقة تقدٌمٌة فً موضوع النقطـة. 

 وبعـد التوضٌحات التً قدمتها ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش. 

 وبعـد فتـح باب المناقشـة وإبـداء الـرأي.  

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانـون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 

 32:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 32:    األصـوات المعبـر عنهـــا    -

 : وهـم الســـادة  32:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن   -

 

اج، خالد ـاح، علً اٌت الحـنورالدٌن هبة كرشال، ـوس، حبٌبـل، احمد انـوع، محمد نكًـوري، حٌاة المشؾـفاطمة الزهراء المنص

ة، ـمحمد باق وظ، عبد هللا االمكاري،ـادرٌس اوركٌم، احمد محؾ.اد، يـاجدٌري، عبد العزٌز بوسعٌد، عبد الجلٌل بنسعود، ثورٌة بوعب

ي، محمد بن ـلسٌق محمداحمد براضً، ال، ـادي، محمد ؼربـي الحسن المن اري،ـارد، عبد الصادق بٌطـعبد اللطٌؾ عط ي،ـمحمد داب

ال، المحجوب ـمحمد بوؼرب محمد بنشقرون، عبد العزٌز الباز، عبد الجلٌل الشلٌخً، ،عبد السالم سً كوريي، ـل، احمد ربٌعـاملً

  .يـزكٌة لمرٌن ،زيـوش، جمال برادة العزيـرؾ

 ال أحــد:    عــدد األعضــاء الرافضٌــن -

 ال أحــد:    عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

  

 

 

 

 

 

 

 يقـرر مايلـــي



ٌتعلق حسـاب خصوصـً ح ـفته الحاضرٌن على أعضائ اعـبإجمش وافـق المجلس الجماعً لمدٌنة مراك

 . ة جامع الفنـاـمشروع مركـز التـراث الالمـادي بساحب

 

 كاتب المجلس            ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 محمد نكٌل فاطمة الزهراء المنصوري           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النقطة الثالثة

الموافقة على إبرام اتفاقٌة شراكة تتعلق باالستؽالل المشترك للمطرح العمومً لمدٌنة 

  .مراكش بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش وبعض الجماعات الترابٌة التابعة إلقلٌم الحوز
 (نقطة واردة من السلطة اإلدارية المحلية)                                                                                        



                                                     

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

نابب ربٌسة اللجنة المكلفة بالمرافق العمومٌة لتالوة نص تقرٌر اللجنة فً  الكلمة للسٌد احمد انوس 

 .موضوع النقطة

 السٌد احمد انوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

الجماعة الحضرٌة لمراكش ندرج فً إطار مبدأ التضامن بٌن موضوع النقطة المعروض علٌكم ي 

واالتفاقٌة هاته لمطارح عمومٌة لرمً النفاٌات المنزلٌة الفتقارها  الجماعات الترابٌة المنتمٌة إلقلٌم الحوزو

 . ومً مراقبمطرح عم إنشاء أفقوفً جل االستؽالل المشترك للمطرح العمومً الحالً فً انتظار هً من أ



 .باب المناقشة مفتوح بخصوص هذه االتفاقٌة

  يالسٌد ي الحسن المناد

بٌن الثمن الموجود فً االتفاقٌة مع الثمن الذي سترسو  تحقٌق المالبمة نوافق فً انتظار أنٌمكن   

 .     علٌه الصفقة

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

 .الخاصة بالصفقة الجدٌدة األؼلفةاللجنة وهً القبول بهذا الثمن فً انتظار فتح  هذه هً توصٌة 

 السٌد احمد انوس

تؤجٌل البث فً هذه االتفاقٌة لكون الظرفٌة الحالٌة ال تسمح  فٌما ٌخص اللجنة فقد خلصت الى 

 .  بتطبٌقها

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

درهم وهو الثمن الحالً فً انتظار معرفة االثمنة الجدٌدة ثم بعد ذلك  36ما اقترحه هو قبول مبلػ   

 . األقالٌم التضامن مع إطارفقط فً  ،نطلب المالبمة

 السٌد عبد السالم سً كوري

 إلىعلى جمٌع الحٌثٌات وخلصت فً النهاٌة  شتؽلت اللجنة بخصوص هذه النقطة واطلعتلقد ا  

نناقش من جدٌد، وان ٌقدم لنا ربٌس القسم  أنأردنا اآلن المناقشة فال بد  وإذاتؤجٌل البث فً هذه النقطة، 

للجنة لتعمٌق  إرجاعهاٌتم  أوالمعطٌات التً تجعل هذه االتفاقٌة صعبة التنفٌذ ثم بعد ذلك نبث فً النقطة 

 .المجلس  أنظارالنقاش ثم تعرض بعد ذلك على 

 

 

 السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً

كوري فاللجنة تعطً وجهة نظرها والمجلس هو الذي ٌحسم فً  كما ٌعرؾ السٌد عبد السالم سً  

تحدٌد مدة سنة درهم فً انتظار معرفة االثمنة الجدٌدة مع  36الموضوع، لذلك اقترح الموافقة على مبلػ 

د مراكش وال ٌعقل أن تبقى فٌه مطارح عشوابٌة فنحن نرية فإقلٌم الحوز هو أٌضا وجه مدٌن، لالستؽالل

 أنفً انتظار  ،سنة واحدة لالستؽالل مدةهذه المطارح العشوابٌة، لذلك سنمنح لهم  اربةالمساهمة فً مح

 .والجماعات األقالٌماتفاقٌة بٌن مجموعة من  إبراممن خالل فً السنة المقبلة ٌكون هناك مطرح جدٌد 



على أساس مبدأ المالبمة د استنفاذ النقاش حول هذه النقطة، فانً اعرضها على التصوٌت بعـ  

والثمن الذي سترسو علٌه الصفقة الجدٌدة مع إعطاء ة المضمن فً االتفاقًمستقبال وعند الحاجة بٌن الثمن 

 .مدة سنة لالستؽالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السدة العالٌة باهلل صاحب الجاللة الملك محمد السادس،  بعد قراءة نص البرقٌة المرفوعة الى  

شكرت السٌدة ربٌسة المجلس الجماعً السٌد ممثل السلطة المحلٌة على حضوره، كما شكرت جمٌع السادة 

والسٌدات االعضاء المحترمٌن على حضورهم وعلى ؼٌرتهم على هذه المدٌنة كما طلبت منهم ان ٌكونوا فً 

ة الملك محمد السادس نصره هللا الذي سٌقوم بزٌارة الى مدٌنة مراكش، كذلك شكرت استقبال صاحب الجالل

 .السٌدة الربٌسة اطر االدارة على العمل الجبار الذي ٌقومون به 

 



 

 .ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى          زواال      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 2013دجنبر  26بتاريخ  03/12مقرر عدد      

 :المتعلقـة 2013االستثنائية دجنبر دورة المن جدول أعمال  الثالثةالنقطـة          

 الموافقة على إبرام اتفاقٌة شراكة تتعلق باالستؽالل المشترك للمطرح العمومً لمدٌنة مراكش

 .بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش وبعض الجماعات الترابٌة التابعة إلقلٌم الحوز 
 (نقطة واردة من السلطة اإلدارية المحلية)                                                                   



 

 خالل الجلسة العلنٌـة المنعقـدة  2013 إن المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المجتمع فً دورته االستثنابٌة لشهر دجنبر

بقاعـة الجلسـات الرسمٌـة بشـارع محمد السادس تحت رباسة تحت رباسة السٌدة فاطمة  12/2013/ 26 بتارٌـخ

ربٌس المنطقة الحضرٌة  الزهراء المنصوري ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبمحضر السٌد محمد عباٌة

 .الحً الحسنً ممثال للسلطة اإلدارٌة المحلٌـة 

 منه 42و  39 تٌنوطبقـا لمقتضٌات القانون المتعلق بالمٌثاق الجماعً كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه وخاصة الماد. 

  فً موضوع النقطـة  تالوة نص تقرٌر اللجنة المكلفة بالمرافق العمومٌةوبعـد. 

  التً قدمتها ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكشوبعـد التوضٌحات. 

 وبعـد فتـح باب المناقشـة وإبـداء الـرأي.  

 وبعـد إجراء التصوٌت العلنً طبقا للقانـون. 

 ًوحٌـث أن عملٌة التصوٌت أسفرت على ما ٌلـــ: 

 

 32:    عـدد األعضــاء الحاضرٌـن   -

 32:    األصـوات المعبـر عنهـــا    -

 : وهـم الســـادة  31:    عــدد األعضـاء الموافقٌـن   -

 

اج، خالد ـاح، علً اٌت الحـة كرشال، نورالدٌن هبـوس، حبٌبـل، احمد انـوع، محمد نكًـوري، حٌاة المشؾـفاطمة الزهراء المنص

، حمٌد الشهوانـً، محمد لحسن حبٌبوادرٌس اوركٌم، .، يمحمد الحٌداويري، عبد العزٌز بوسعٌد، عبد الجلٌل بنسعود، ـاجدي

احمد ال، ـادي، محمد ؼربـي الحسن المن اري،ـارد، عبد الصادق بٌطـؾ عطـعبد اللطً ي،ـوظ، محمد دابـاحمد محؾالعبدونً خٌـاري، 

، وشـال، المحجوب رؾـمحمد بوؼرب ي،ـرون، عبد الجلٌل الشلٌخـد بنشقـي، محمـل، احمد ربٌعـي، محمد بن املًـمحمد لسٌقي، ـبراض

  .ـًزكٌة لمرٌن ،زيـجمال برادة العزي

 ال أحــد:    عــدد األعضــاء الرافضٌــن -

  01:    عـدد األعضاء الممتنعٌن عن التصوٌت -

 .عبد السالم سً كوري

  

 

 

 

 يقـرر مايلـــي

اتفاقٌة شراكة تتعلق باالستؽالل المشترك على  هأعضائ بؤؼلبٌةش وافـق المجلس الجماعً لمدٌنة مراك

للمطرح العمومً لمدٌنة مراكش بٌن الجماعة الحضرٌة لمراكش وبعض الجماعات الترابٌة التابعة إلقلٌم 

 :يـماٌل أساسالحوز كما تم عرضها على 



 إلى ؼاٌة انتهاء العمل بالمطرح العمومً الحالً على أن ال تتعدى مدة سنة د مدة االستؽالل ـتحدي

  .كاملة

 مع ما سترسو علٌه الصفقة المقرر  للثمن األحادي المتعلق باالستؽاللالمبلػ المستحق وفقا ة ـمالبم

  .إبرامها مع الشركة المستؽلة عند االقتضاء

 

 

 

 

 

 كاتب المجلس                     ربٌسة المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

محمد نكٌل                                                                                      فاطمة الزهراء المنصوري
         


