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  المملكة المغربية

 وزارة الداخلية 

      والية جهة فاس مكناس 

 : الورقة الحافظة         عمالة مكناس      

 جماعة مكناس      

 المديرية العامة للمصالح 

      واإلعالم والتواصلمصلحة شؤون المجلس 

                                                   

 :جلسة فريدة

 1436من رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم 

المتعلق بالجماعات  113-14( بتنفيذه القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7)  

منه، عقد مجلس جماعة مكناس دورته العادية لشهر  33والسيما المادة 

، بقاعة المؤتمرات بالقصر 2021ماي 06، في جلسة فريدة يوم الخميس 2021ماي

، برئاسة السيد د. عبد هللا بووانو رئيس حمرية على الساعة العاشرة صباحا البلدي

 جماعة مكناس، وحضور ممثل السيد عامل عمالة مكناس السيد محمد غيالن :

 رئيس المنطقة الحضرية لحمرية بالنيابة. 

 

 65العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس :  -

 65عدد األعضاء المزاولين مهامهم          :  -

 55عدد األعضاء الحاضرين                   :  -

 وهم السادة :

 الصفة االسم الكامل الصفة االسم الكامل

 عضو عبد المنعم الشهيبة  - 31 الرئيس عبد هللا بووانو - 1

 عضوة نزهة الصح - 32 النائب األول رشيد طالبي  - 2

 عضو العباس الومغاري - 33 النائب الثاني محمد ميلودي - 3

 عضو عبد اإلله الفونيني - 34 النائب الرابع خالد البودالي  - 4

 عضو فريد بــــــوحي - 35 النائبة الخامسة أسماء خوجة  - 5

 عضو عبد النبي عثماني - 36 النائبة السادسة سميرة قصيور  - 6

 عضو الحسن بوكدور - 37 النائبة السابعة ليلى معزوز - 7

 عضو الحاج ساسيوي - 38 النائب الثامن عبد الصمد اإلدريسي - 8

 عضو امحمد بن عالل - 39 كاتب المجلس محمد عكي -- 9

 عضو أحمد مسغاتي - 40 نائبة كاتب المجلس أمال فريقش - 10

 عضو رشيد الغاشي  - 41 عضو السيد ادريس صقلي عدوي - 11

 عضو عبد هللا مشكور - 42 عضو محمد ُبحاميدي  - 12

 عضو المصطفى سعدان - 43 عضو محمد أشكود  - 13

 عضو محمد أبو القاسم - 44 عضو عزيز يعقوبي - 14

 عضوة أمينة حداش - 45 عضو إدريس إاللـــــة - 15

 عضو إبراهيم عقيــــــــل  -46 عضو إدريس العلمي - 16

 عضو عبد الحق الحمداني - 47 عضو إسماعيل المهداوي - 17
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 عضو حميد لعويسي  - 48 عضو حسن تميمي - 18

 عضو زكرياء بقديــــــــر - 49 عضو محمد فاللي - 19

 عضو فؤاد أمين    -50 عضو محمد المشاطي - 20

 عضو   يوسف السوحي – 51 عضو رشيد مجبار - 21

 عضو جواد الشامي - 52 عضو أحمد بن حميدة - 22

 عضو جواد حسني - 53 عضو عبد الرحمان أفلــك - 23

 ةعضو نوال محسن -54 عضو إسماعيل الصنهاجي - 24

هشام القائد  -55 عضو ادريس الخروبي - 25  عضو 

  عضو محمد بنعزو - 26

 عضو عبد العاطي كواح - 27

 عضو عبد العزيز بلخيري - 28

 عضو نور الدين عامر - 29

 عضو محمد لحلوح  - 30

 

 10عدد األعضاء الغائبين بعذر وافق عليه المجلس : *

 : وهم السادة
 

نادية  - 5عبد الحق بنسالم  -4التهامي بوخيمة  -3محمد الدكس   -2محمد الشكدالي  -1

المصطفى   -9لحسن خربوش  -8  مهالجواد  -7محمد عديوباه   -6إدريسي قيطوني 

 المريزق

 نبيلة بنعمر  -10 

 00:  عدد األعضاء الغائبين بدون عذر* 

 : وحضور بعض رؤساء وممثلي المصالح الخارجية وهم السادة

 الــصــفـــة االســـم الكـــامـــل  

 نادية لبيض  -

 عبد الرحمان ايت ونوكمار -

  محمد بنعدو -

 أحمد المجدوبي  -

 عمر اسوعدي  -

 نسمة بوزوبع  -

 عن قسم الجماعات المحلية بالعمالة

 عن المنطقة الحضرية لحمرية 

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء 

 عن المديرية اإلقليمية للشباب والرياضة

 نائب رئيس جامعة موالي إسماعيل 

 عن جامعة موالي إسماعيل 

 

 : وحضور رؤساء األقسام والمصالح الداخلية بالجماعة وهم السادة

 

 الــصــفــة االســم الكــامــــل

 العباس أنكادي -

 نبيل أبا محمد  -

 سلمام بوزكري  -

 عبد هللا بوخطيرة  -

 أسامة الرشدي  -

 حنان أودكو   -

 بوشقور حسن    -

 رئيس قسم شؤون  الميزانية  

  الموارد البشريةرئيس قسم 

 رئيس قسم التعمير والممتلكات

 المشترياترئيس مصلحة 

 رئيس مصلحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 رئيسة مصلحة حمالت االستخالص وتتبع الرسوم المحولة

  مكتب الدراساترئيس 
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 المراحي عبد المجيد -

 محمد سرحاني   -

 محمد ايت بال  -

 رجاء برادة 

 فاطمة كعواش   -

 رشيد بنموح  -

 سميرة بنعبد النبي - 

 حنان أجانا  - 

 إلهام كريمج  - 

 رئيس مصلحة التدبير الحضري

 العمومية والتزيين والحفالتمصلحة اإلنارة  عن

 عن مصلحة الشرطة اإلدارية والمراقبة 

 عن مصلحة برنامج عمل الجماعة

 رئيسة مصلحة شؤون المجلس واللجن 

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن 

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن 

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن 

 عن مصلحة شؤون المجلس واللجن  

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة النقط  التالية :    

 ملخص عن أشغال الدورة السابقة.  -1

 التقرير اإلخباري للرئيس.  -2

 .عرض حول تقييم اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة مكناس وجامعة المولى إسماعيل  -3

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد مخطط التنقالت  - 4

 الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة مكناس. 

شراكة بين جماعة مكناس ومؤسسة العمران حول األحياء الدراسة و الموافقة عل اتفاقية  - 5

 الناقصة التجهيز.

التفاقية الشراكة بين جماعة مكناس من جهة وشركة  02الدراسة والموافقة على الملحق رقم  -6

العمران فاس مكناس من جهة أخرى والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وعمليات في إطار المبادرة 

 شرية الخاصة بجماعة مكناس . الوطنية للتنمية الب

الدراسة والموافقة على  اتفاقيـة الــشراكة والتعــــاون بين جمـاعـة مكنـــاس من جهة ووزارة  –7

الثقافة والشباب المديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة من جهة أخـرى ألجل التنشيط الثقافي و الفني 

  مركز قدماء المحاربين نموذجا.-للمراكز الثقافية للقرب التابعة لجماعة مكناس

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس والنادي الرياضي المكناسي لكرة  -8

 القدم. 

الدراسة والموافقة المبدئية على نزع ملكية قطع أرضية مدمجة بالطريق العمومي بالجبابرة في  -9

 ملك السيد المراني. 

جنة اإلدارية للتقييم بخصوص القطعة الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف الل – 10

األرضية المدمجة بالطريق العمومي جوار مدرسة عبد هللا الشفشاوني بالزيتون في ملك ورثة 

 الحاج بوعزة. 

 2011المتخذ خالل الدورة العادية لشهر أبريل  4الدراسة والموافقة على تحيين المقرر رقم  – 11

ة أرضية غير محفظة في ملك ورثة المنوني موالي علي المتعلق بالموافقة على ثمن اقتناء قطع

 الكائنة بباب السيبة والمخصصة إلحداث موقف للسيارات مع الموافقة على تعديل المساحة. 

 . 2الدراسة والموافقة على اقتناء القطعة األرضية المحتضنة لسوق البرج  – 12

دارية للتقييم القتناء القطعة األرضية الدراسة والموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة اإل -13

 الحبوسية المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".

الدراسة والموافقة على تخصيص محل تجاري بسوق زين العابدين لفائدة الوكالة المستقلة  -14

 لتوزيع الماء والكهرباء. 

 الجماعي سوقالدفتر التحمالت الخاص بإيجار مرافق متواجدة بالدراسة والموافقة على  -15

 . طريق الحاج قدور

 الدراسة والموافقة على إحداث دار الشباب بمنطقة برج موالي عمر.  - 16 

 الدراسة والموافقة على النظام الداخلي للملعب البلدي بجماعة مكناس.   -17

 الدراسة والموافقة على خلق منطقة للنشاط الصناعي بجماعة مكناس.  - 18
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 ة على إطالق إسم محيي الدين الشقروني على المعهد البلدي للموسيقىالدراسة والموافق -19

، وإسم حسن المنيعي على الساحة المتواجدة بين ملعب كرة اليد ومقر المكتب المديري والرقص

 للنادي المكناسي. 

 الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح األولمبي بوعماير.   - 20

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح البلدي الخاص  – 21

 بوعماير. 

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت ألجل إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية بجزء  – 22

 من منتزه الرياض. 

بالبزازين ألجل فتح  14ورقم -12الدراسة والموافقة على نزع ملكية المحلين التجاريين رقم   -23

 المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين وشارع السكاكين

المتواجدين بشارع المالح  بريمة المدينة القديمة  65و63البث في شأن المحلين التجاريين رقم  -24

 مكناس ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين وشارع السكاكين. 

انطالقا من ساحة زين العابدين مرورا  1والموافقة على تحويل مسار الخط رقم الدراسة -25

بطريق الحزام األخضر ، شارع الحسن الثاني ، شارع عالل بن عبد هللا ، شارع الجيش الملكي ، 

 شارع عالل الفاسي ، شارع ابن سيناء ، شارع خالد ابن الوليد ، إلى محطة العمارات بويسالن . 

المستقلة لتوزيع الماء الوكالة  لفائدة  جماعة مكناس المستحقة جدولة ديون حول عرض -26

 .والكهرباء

 الدراسة والموافقة على مراجعة أو إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة كونيفا. -27

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص اقتناء  – 28

 القطعة األرضية المحتضنة للمركز الثقافي فندق الحنة. 

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية لتقييم القيمة الكرائية  -29

العابدين موضوع طلب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء للمحل الكائن بالمركز التجاري زين 

 والكهرباء بمكناس ألجل إحداث وكالة منطقة اإلسماعيلية .
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. افتتح  2021ة العادية لماي ربعد  التأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الدو

 السيد رئيس جماعة مكناس أشغال هذه الدورة بالكلمة التالية :

 

 السيد د. عبد هللا بووانو : ) رئيس المجلس(

بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وعلى آله 

وصحبه ، السيد الباشا ، السيدات والسادة أطر وموظفي الجماعة ، أيها الحضور 

 من هللا عز وجل فأتمنىالكريم ، رمضان كريم رغم أننا في الثلث األخير منه ، 

 أن يكون قد رحمنا وغفر لنا وأن يعتقنا من النار .

هاته آخر دورة عادية في  113/14من الناحية القانونية : طبقا للقانون التنظيمي 

 عمر هذا المجلس ، لكن ربما نلتقي خالل شهر يوليوز في دورة استثنائية .

م نقطة والتي في مجملها تدخل في صمي 30وجدول أعمال هذه الدورة يتضمن 

اهتمامات المجلس والتي يجب أن يتخذ في شأنها قرارات وقبل الشروع في 

لي في البداية أن نترحم ونقرأ سورة الفاتحة على  االتداول في شأنها ، اسمحو

مجموعة ممن فقدناهم بين الدورتين سواء بسبب كوفيد أو غيره واسمحوا لي أن 

 أخص بالذكر : 

لوسي التي كانت تعمل بالقسم غالالسيدة الموظفة المتقاعدة : فاطمة  -

 االقتصادي .

 أخ الموظف عزيز الفشان . -

 .خالة المستشار الجماعي عبد العاطي كواح  -

 ووالدة الموظفة الجماعية فاطمة عال . - -

سماء واسمحوا لي أن نقرأ سورة الفاتحة على وأعتذر إن نسيت بعض األ

 أٍواحهم جميعا .

 سورة الفاتحة . في هاته األثناء وقف الجميع لقراءة 

بعد ذلك وجه السيد الرئيس الكلمة للسيد كاتب المجلس لعرض ملخص 

عن أشغال الدورة السابقة والتي هي محور النقطة األولى من جدول 

 أعمال هذه الدورة .
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 :  النقطة األولى

 ملخص عن أشغال الدورة السابقة  -1

 

 : ) كاتب المجلس( السيد محمد عكي

)  1436من رمضان 20الصادر في  1-15-85الظهير الشريف رقم بناء على 

المتعلق  113-14( الصادر بتنفيذه القانون التنظيمي رقم  2015يوليوز  7

منه، عقد مجلس جماعة مكناس دورته االستثنائية  63بالجماعات والسيما المادة 

ات مارس بقاعة المؤتمر 23، في جلسة فريدة يوم الثالثاء 2021لشهر مارس

بالقصر البلدي حمرية على الساعة العاشرة صباحا ، برئاسة السيد د. عبد هللا 

بووانو رئيس جماعة مكناس، وحضور ممثل السيد عامل عمالة مكناس السيد 

محمد غيالن : رئيس المنطقة الحضرية لحمرية بالنيابة، وحضور بعض رؤساء 

 لية بالجماعة.وممثلي المصالح الخارجية وكذلك رؤساء األقسام الداخ

 وقد تضمن جدول أعمال الدورة ثالث نقاط باإلضافة لنقطتين مستدركتين :  

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، انطلقت الجلسة بتالوة ملخص عن 

أشغال الدورة السابقة، قدمه السيد كاتب المجلس، بعد ذلك ناقش المجلس النقطة 

(  المتعلقة بعقد شراكة 27-26-25قط الثالث ) الثانية المتعلقة  بالبث في شأن الن

مع مجموعة ستي كلوب، وقد قرر المجلس إرجاء البث في شأن هذه النقط إلى 

حين إعداد دفاتر التحمالت التي تحدد شروط استغالل وتدبير  هاته المسابح. إثر 

ذاك عرض المجلس النقطة المتعلقة بمناقشة طلبات إبداء االهتمام حول 

المهيكلة بجماعة مكناس، وقد وافق بإجماع أعضائه الحاضرين على  المشاريع

تشكيل لجنة ممثلة من جميع الفرق السياسية المكونة للمجلس  يعهد إليها تدقيق 

بنود دفاتر التحمالت الخاصة بالمشاريع المهيكلة لجماعة مكناس مع األخذ بعين 

 هذه الدورة.  االعتبار مالحظات واقتراحات أعضاء المجلس حولها خالل

بعد ذلك طرح المجلس للمناقشة نقطتين مستدركتين، بحيث وافق بإجماع  

 أعضائه الحاضرين على اتفاقيتي شراكة:

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية والمنطقة الحضرية  –األولى  بين عمالة مكناس  

هة من جهة وجماعة مكناس من ج –اللجنة المحلية للتنمية البشرية  –حمرية 

أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بإحداث مركز تفتح الشباب  بمنتزه باب بوعماير 

 بجماعة مكناس، 

والثانية بين مجلس عمالة مكناس ومجلس جماعة مكناس من جهة  والمندوبية 

اإلقليمية لوزارة الصحة بمكناس، وجمعية أصدقاء مستشفى موالي إسماعيل 

وية لفائدة المرضى النفسانيين ودعم المدني بمكناس من جهة أخرى لتوفير األد

 مصلحة الطب النفسي بمستشفى موالي إسماعيل بالموارد البشرية الضرورية.

وبعد استنفاد كل نقط جدول األعمال، تليت البرقية الموجهة للديوان الملكي، 

لمجلس جماعة  2021ورفع السيد الرئيس أشغال الدورة االستثنائية لشهر مارس

 مكناس.
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والتي تخص ذلك عرض السيد النقطة الثانية من جدول أعمال هذه الدورة بعد 

 التقرير اإلخباري للرئيس والذي قدمه على الشكل التالي :

 : النقطة الثانية

 التقرير اإلخباري للرئيس  -2

 

  : برنامج عمل جماعة مكناسالمحور األول 

 2021ما بين الدورة العادية لشهر فبراير و مايو

عمل جماعة مكناس وثيقة مرجعية تم من خاللها برمجة  يعتبر برنامج

نشطة ذات األولوية وفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها جميع المشاريع واأل

المتعلق  113-14 الفعاليات السياسية و االجتماعية، تفعيال للقانون التنظيمي

بإعداد برنامج عمل  المتعلق 2.16.301رقم  بالجماعات، و  كذا المرسوم

 الجماعة.

 مشروعا 222محاور  استراتيجية، تتضمن  8و يحتوي هذا البرنامج على 

م د ،أنجز ت منها عدة مشاريع و أخرى في 10421.35بمبلغ إجمالي يقدر ب 

 %51من مجمل البرنامج.حيث أنجزت الجماعة  % 32طور االنجاز بنسبة 

 من مجموع ما تحقق. %49ما حمل عدة شركاء من هذه النسبة في

 

تحيينا لوضعية المشاريع ما بين دورتي فبراير و مايو و يعتبر هذا التقرير 

 . حيث تحقق ما يلي:2021

 

 انتهاء األشغال بالسوق األسبوعي بطريق الحاج قدور 

  90تقدم أشغال الطرقات بشارع الجيش الملكي بنسبة تفوق% 

  المتعلقة بمواكبة الجماعة في اختيار المشاريع المهيكلة، حيث تقدم الدراسات

 يتم حاليا اعداد ملفات طلبات االهتمام للمشاريع التالية:

o محطة الوقوف بالساحة اإلدارية 

o محطة الوقوف مع مركز تجاري بساحة وليلي 

o برج للتسوق قرب المجازر بشارع الجيش الملكي 

o  سابقانجوم بسوق السمك )حمرية(  4فندق 

 

 في اطار الرخصة الخاصة التي حصلت عليها جماعة إنشاء منصة تجارية :

م د ،من أجل انجاز الدراسات المتعلقة  2مكناس من وزارة الداخلية بقيمة 

بمشروع المنصة التجارية، فقد أطلقت الجماعة صفقة الدراسات القبلية التي 

 هي حاليا في طور االلتزام

 

 م د  4: أنجزت الجماعة صفقة تصميم التهيئة بمبلغ تصميم التهيئة العمرانية

 تقريبا. حيث يتم حاليا تهييئ األمر بالخدمة 

  د،020 246 4االنتهاء من تجهيز مستودع األموات بمبلغ 
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  بمقتضى ملحق التفاقية الشراكة، فقد أصبحت الجماعة تهيئة غابة الشباب  :

باقي األشغال. و نحن اآلن  حاملة للمشروع، حيث انتدبت شركة العمران إلنجاز

بصدد دفع المبالغ المتفق عليها لشركة العمران من أجل اإلعالن عن صفقات 

 األشغال.

 

 : أنجزت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة أشغال  تهيئة حديقة الحبول

م د. و وصل تقدم األشغال  27تهيئة الحديقة عبر ثالث مراحل بقيمة اجمالية 

 90%الى أكثر من 

 

  و تجدر اإلشارة الى أن الجماعة كلفت شركة العمران بتنفيذ مجموعة من

المشاريع  و التي تخضع االن للدراسة أو في طور اإلعالن عن طلبات 

 العروض، أهمها :

o تهيئة و تجهيز المركز الصحي بني محمد 

o  2تهيئة و تجهيز المركز الصحي مرجان 

o دتهيئة و تجهيز مركز عالج مرض السل بسيدي سعي 

o انشاء مركز لتأهيل المعاقين بتواركة 

o انشاء مركز صحي بالعويجة 

o تهيئة ملعبين رياضيين بحي المنصور و البساتين 

o تهيئة ملعب القرب بحي الزرهونية 

o  غشت 20تهيئة و توسيع قاعة الجمباز بمركب 

o انشاء قاعة متعددة االختصاصات بباب بوعماير 

o انشاء مركز سوسيو تربوي بمرجان 

 

في اطار اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز برنامج تثمين المدينة العتيقة  كما أنه

لمكناس، تواكب الجماعة وكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاسفي انجاز عدة 

مشاريع  لترميم وإعادة توظيف التراث التاريخي للمدينة العتيقة لمكناس، 

 أهمها:

o ترميم األبواب التاريخية 

o اريخيةترميم األسوار الت 

o ترميم المدارس التاريخية 

o  ترميم األبراج 

o ترميم السقايات 

o ترميم الفنادق 

o ترميم المراكز االجتماعية و الثقافية 
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 : المحور الثاني : األشغال والصفقات 
 الئحة  طلبات العروض

 2021بين الدورتين العاديتين فبراير و  ماي 
 

رقم طلب 
 العروض

 موضوع
تاريخ فتح 

 األظرفة
 المبلغ نائل الصفقة

04/2021  
بإيجار مرافق المركب 
 8التجاري زين العابدين. )

 دكاكين( 

29/04/2021  
 11:00الساعة 

 1.608.054,56 

03/2021  
منح استغالل منتوج مقهى 

 20المركب الرياضي 
 غشت

27/04/2021 
 10:00الساعة 

 ( infructueux)  غير مثمر

52/2020  
 ترميم وإعادة تأهيل برج

 قرمودة بمكناس
17/03/2021 

 10:00الساعة 
 إعادة اإلعالن عن الصفقة

59/2020  

أشغال بناء وتكسية ملعب 
رياضي للقرب بالعشب 

 المنصوراالصطناعي بحي 
 .بجماعة مكناس

03/03/2021 
 10:00الساعة 

 SOBIK شركة 
sarl 

668 578,80 

58/2020  

 الدراسات التقنية وتتبع
أشغال إحداث سبعة 

( حديقة 27وعشرون )
 .عمومية بجماعة مكناس

24/02/ 2021   
 10:00الساعة 

 SETARYA شركة
INGENIERIE 

SARL AU 
200 400,00 

 
الصيانة االعتيادية للمناطق 

 الخضراء 
27/05/2021  
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  المحوووووور الثالوووووث : األنشوووووطة الرسووووومية، االجتماعوووووات موووووع السووووولطة

مووووووع المصووووووالح الداخليووووووة والخارجيووووووة، المحليووووووة، واللقوووووواءات التواصوووووولية 

 .وضيوف الجماعة

 10 اجتمررراع بمقرررر عمالرررة مكنررراس ترأسررره السررريد العامرررل 2021فبرايرررر :

 حول مشروع الكاميرات .

 16 اجتمرررررراع حررررررول مشرررررراكل رخررررررص التعميررررررر فرررررري 2021فبرايررررررر :

 عالقتها مع الوقاية المدنية.

 18  اجتمررررراع بمقرررررر عمالرررررة مكنررررراس  2021أبريرررررل 8 -2021فبرايرررررر :

بالرسررررروم ول البرررررث فررررري طلبرررررات اإلعفررررراءات مرررررن الجرررررزاءات المتعلقرررررة حررررر

 . المحلية

 11  اجتمررررراع بمقرررررر عمالرررررة مكنررررراس مرررررع المقررررراوالت  2021مرررررارس :

 العتيقة .المكلفة بمشاريع برنامج إعادة تأهيل و تثمين المدينة 

 9 لقرررراءين عررررن بعررررد حررررول مجموعررررة 2021أبريررررل  8،  2021مررررارس :

التعررررراون الالمركرررررزي الفرنسررررري . التعررررراون برررررين التررررردابير المشرررررتركة لررررردعم 

الجماعرررات لتبرررادل التجرررارب مرررن خرررالل التعررراون الالممركرررز: ودعرررم التنميرررة 

الثقافيرررة علرررى المسرررتوى الترابررري   حضـرررـرتهما السررريدة أسرررماء خوجرررة  النائبرررة 

 السادسة للرئيس

 21  زيرررررارة وزيررررررة التضرررررامن والتنميرررررة االجتماعيرررررة  2021مرررررارس:

رة مررررن مخرجاترررره إمضرررراء خمررررس اتفاقيررررات تهررررم الجانررررب والمسرررراواة واألسرررر

 االجتماعي .

 29  اجتمررررراع مرررررع مكترررررب تصرررررريف األمرررررور للنرررررادي 2021مرررررارس :

 . -التزامات مالية  5الرياضي المكناسي كرة القدم 

 2  اجتمررررررراع بالعمالرررررررة بخصررررررروص التررررررردابير الواجرررررررب  2021أبريررررررل

قبرررة األسرررعار، اتخاذهرررا خرررالل شرررهر رمضررران ) مراقبرررة المرررواد الغذائيرررة، مرا

 مراقبة األكياس البالستيكية .....( 

  لقرررراء مررررع المهندسررررين المعمرررراريين بحضررررور 2021أبريررررل  8الخمرررريس :

 الوكالة الحضريـة وقسم التعمير) إشكاليات على مستوى المنصة(

 7- 8  لجنررررة اختيررررار رؤسرررراء المصررررالح ترأسررررها السرررريد  2021أبريررررل :

 رشيد طالبي. 

  لقررررراء بالعمالرررررة حرررررول مسرررررتودعات البنررررران 2021أبريرررررل  9الجمعرررررة :

االتفرررراق علررررى البحررررث عررررن برررردائل، خررررروج لجنررررة مختلطررررة مررررن الجماعررررة 

 والسلطة لمعاينة األماكن. 

 15-16  لقررررررراءات حرررررررول التقيررررررريم النصرررررررفي للتررررررردبير 2021أبريرررررررل  :

 المفوض بناء على دفاتر التحمالت ) الحصيلة المالية لثالث سنوات (. 

اجتماع  اللجنة اإلدارية لتقييم القيمة الكرائية للمحل الكائن  2021أبريل  27

بالمركز التجاري زين العابدين موضوع طلب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 والكهرباء بمكناس ألجل إحداث وكالة منطقة اإلسماعيلية .
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 30  اجتمررررررراع حرررررررول التررررررردابير الواجرررررررب اتخاذهرررررررا  2021أبريرررررررل :

نرررامي ظررراهرة الباعرررة الجرررائلين علرررى مسرررتوى بعرررض األحيررراء. ) ترررم لمحاربرررة ت

 تأجيله (

  لقاءات مع العمران 

  . لقاءات مع الخازن الجهوي 

 : لقاءات وإخبارات أخرى

  فررري إطررررار تنزيرررل توصرررريات تقريرررر افتحرررراص تررردبير سرررروق الجملرررة للخضررررر

والفواكرررره للمفتشررررية العامررررة إلدارة الترابيررررة عقرررردت مجموعررررة مررررن اللقرررراءات 

 كما يلي :  2021مارس  16و 2021فبراير  11ين ب

  2021مارس  09مع موظفي السوق :  -

  2021مارس  16مع الوكالء :  -

  2021مارس  11و 2021فبراير 11مع تجار سوق الجملة :  -

  2021مارس  10مع الحمالة :  -

  2021فبرايرررررر 11لقررررراء مرررررع أربررررراب الفنرررررادق والمطررررراعم والمقررررراهي:  يررررروم 

  للنظر في شكاويهم .

  مرررارس مرررع السرررلطة والمهنيرررين قصرررد النظرررر فررري  5سلسرررلة مرررن اللقررراءات منرررذ

طلررب أمنرراء الحرررف الممارسررين فرري سرروق سرريدي برروزكري سررابقا قصررد فررتح 

أبريرررل بالننسررربة للبهرررائم ،  21السررروق األسررربوعي الجديرررد وهرررو مرررا ترررم بتررراري  

وال زالررررت اللقرررراءات جاريررررة قصررررد فتحرررره أيررررام األحررررد فرررري وجرررره األنشررررطة 

بعرررد اتخررراذ اإلجرررراءات الضررررورية لالسرررتغالل األمثرررل لهرررذا المرفرررق األخررررى 

. 

  6فتح الطريق بين السوق والطريق الوطنية رقم . 

  : مررررارس  04لقرررراء مررررع اإلدارة اإلقليميررررة للضـررررـرائب مررررع المرررردير اإلقليمرررري

. قصررررد بحررررث سرررربل رفررررع مررررداخيل الجماعررررة والتقلرررريص مررررن البرررراقي 2021

 على مداخيل الجماعة .  19استخالصه والتخفيف من وطأة كوفيد 

 03  محررررالت جديرررردة بسرررروق زيررررن العابرررردين ليصرررربح  8: كررررراء  2021مرررراي

 محال.  45ت المكتراة إلى حدود الساعة العدد اإلجمالي للمحال

 .المحور الرابع : اتفاقيات الشراكة والتعاون 

في إطار تنزيل اتفاقية الشراكة والتعاون المتعلقة ببرنامج تأهيل وتثمين المدينة 

عقدت اللجنة المركزية  2021مارس  30( 2023-2019العتيقة لمكناس )

قة ، كما عقدت اللجنة اإلقليمية لإلشراف اجتماعا حول تثمين وتأهيل المدينة العتي

تحت رئاسة السيد عامل عمالة مكناس،  2021والتتبع بين شهري فبراير وماي

 بمقر العمالة اللقاءات التالية :

 : تم خالله تقديم :  2021فبراير  26 -

ملخص لتوصيات وقرارات اللجنة اإلقليمية لإلشراف والتتبع والتنسيق المنعقد   -

 المتخذة بهذا الخصوص.واإلجراءات 

عرض حول تقدم عملية تحرير وإفراغ المعالم التاريخية والمواقع المعنية   -

 بالتأهيل والترميم.

الموافقة على التصورات المعمارية لبعض المشاريع الجاهزة : ساحة الهديم،   -

 حبس قارة وساحة حمام موالي إسماعيل.

حول وثيرة تقدم الدراسات  عرض لوكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس  -

 واألشغال المبرمجة.



 12 

 مختلفات. -

  تم خالله تذكير بمكونات البرنامج، أشغال اللجان  2021 أبريل 28األربعاء :

المركزية والجهوية واإلقليمية والتقنية، وضعية تقدم البرنامج، وضعية تقدم 

 المواكبة االجتماعية للبرنامج، الوضعية المالية.

 االتفاقية الخاصة بالدور اآليلة للسقوط . وفي إطار تنزيل

 19  اجتماع بعمالة مكناس حول اإلشكاليات المتعلقة بتنزيل  2021مارس

 االتفاقية الخاصة بالدورة اآليلة للسقوط. 

 

 وضعية القضايا والمنازعات اإلدارية ما بين دورة   :المحور الخامس

 .2021ودورة ماي  2021فبراير 

 جدول تفصيلي لوضعية القضايا والمنازعات اإلدارية                       

 2021إلى دورة مايو  2021ما بين دورة فبراير               

موضوع الدعوة  المدعى عليه المدعى

 القضائية

المرحلة التي  المحكمة المختصة

يوجد بها 

 الحكم

 أحكام قضائية لفائدة جماعة مكناس

حكم برفض  إدارية مكناس المنازعات الضربيية جماعة مكناس الهادي الخلطي

 الطلب شكال

 رفض الطلب إدارية مكناس المنازعات الضريبية جماعة مكناس الراشدي الحسين

تعرض في مطلب  جماعة مكناس وزارة األوقاف

 التحقيق 

الحكم بصحة  االبتدائية بمكناس

التعرض من 

 طرف ج . م

شركة المخازن 

 المغربية للتبريد

رفض الطلب  إدارية مكناس تحصيل واجبات التبريد مكناس جماعة

 شكال

 رفض الطلب إدارية مكناس إلغاء قرار إداري جماعة مكناس شركة معامل الزيتون

 رفض الطلب إدارية مكناس تعويض عن حادثة شغل جماعة مكناس عصام بنسعيد

 رفض الطلب مكناسإدارية  إيقاف تنفيذ قرار جماعي جماعة مكناس TMP.cheilشركة 

  أحكام قضائية لفائدة الغير

حكم بإلغاء  إدارية مكناس إلغاء قرار إداري جماعة مكناس محمد شنوفي

القرار 

 اإلداري

حكم  إدارية مكناس نزع الملكية جماعة مكناس الهادي الشاد

 بالتعويض

االستئناف اإلدارية  تعويض جماعة مكناس تجزئة زهر الزيتون

 بالرباط

تأييد حكم 

المستأنف 

بإرجاء 

 الضمانة
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  .المحور السادس : اجتماعات المكتب المسير لجماعة مكناس 

لقوووواءات عوووون بعوووود فووووي الفووووـترة  3عقوووود المكتووووب المسووووير لجماعووووة مكنوووواس 

والووودورة العاديوووة لشوووهر  2021الممتووودة بوووين الووودورة العاديوووة لشوووهر فبرايووور 

بووانووووووو وبحضووووووور السوووووويدات ، ترأسووووووها السوووووويد د. عبوووووود هللا 2021موووووواي 

 والسادة أعضاء المكتب المسير وهي كاآلتي :

 .2021مارس  10 -

 .2021أبريل  14 -

لقوووواء مووووع رؤسوووواء الفوووورق المكونووووة للمجلووووس ، رؤسوووواء  2021أبريوووول 17 -

 اللجان الدائمة ونوابهم.  

 أهم النقط التي تداولها المكتب :

 .2021اإلعداد للدورة االستثنائية لشهر مارس  -

 .2021للدورة العادية لشهر ماي  اإلعداد -

 الوضعية الوبائية آخر المستجدات حول التلقيح ضد الفيروس. -

 الحالة الوبائية بمدينة مكناس وانعكاساتها على مالية الجماعة. -

 اتفاقية تأهيل و تثمين المدينة العتيقة -

 اتفاقية الدور اآليلة للسقوط.  -

 المشاريع المهيكلة لمدينة مكناس -

 مومية )وضع برنامج لما تبقى من السنة(اإلنارة الع -

 الحفر )لقاء مع مصلحة الصيانة( -

 األحياء الناقصة التجهيز. -

 وضعية األسواق الجماعية. -

 مالعب القرب. -

إشكالية سرقة أغطية البالوعات )مراسلة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  -

 والكهرباء حولها(.

 عملية تمليك األراضي بسيدي بوزكري. -

 ترقيم بعض األحياء.إشكالية  -

 استغالل الملك العمومي. -

 الباعة الجائلين )بائعي الفواكه بين مختلف طرق المدينة(. -

 مخفضات السرعة. -

 قفة رمضان. -

توصووول مجلوووس  2021فوووي إطوووار اإلعوووداد للـوووـدورة العاديوووة لشوووهر مووواي       

جماعوووووة مكنووووواس بمراسوووووالت السوووووادة أعضووووواء المجلوووووس يقترحوووووون مووووون 

 خاللها إدراج نقط بجدول األعمال كالتالي :

 من السادة :  2021أبريل  19بتاريخ  3346مراسلة عدد 

 فريد بوحي  -

 رشيد الغاشي  -

  إبراهيم عقيل -

طووووة تتعلووووق بتقووووديم عوووورض حووووول اتفاقيووووة الشووووراكة المبرمووووة طلووووب إدراج نق -

 بين جماعة مكناس وجامعة المولى إسماعيل .

موووووون السوووووويد المصووووووطفى 2021أبريوووووول  20بتوووووواريخ 3314مراسوووووولة عوووووودد 

 سعدان :
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حوووول إدراج نقطوووة تتعلوووق بالدراسوووة والموافقوووة علوووى اتفاقيوووة الشوووراكة بوووين 

ملعبووووين للقوووورب  جماعووووة مكنوووواس ونووووادي أوكسووووجين الرشوووواقة ألجوووول إحووووداث

المتواجووودة بوووين حوووي العويجوووة وريووواض الزيتوووون وتجزئوووة الفجووور الزيتوووون. 

) لوووم يوووتم إدراج هوووذه النقطوووة بجووودول أعموووال هوووذه الووودورة وقووود تموووت مراسووولة 

 المعني باألمر حول سبب عدم إدراجها .

 :  مراسلة من السيد الحاج ساسيوي

ة أو إلغاء اتفاقية الدراسة والموافقة على مراجعطلب إدراج نقطة تتعلق ب

الشراكة المبرمة مع شركة كونيفا بعد أن طالب بإدراجها في هذه الدورة خالل 

 .ندوة الرؤساء

 ندوة الرؤساء لقاء عن بعد: -ب 

  2021أبريووووول  17عقووووود مجلوووووس جماعوووووة مكنووووواس نووووودوة الرؤسووووواء يووووووم 

بحضوووور رؤسووواء الفووورق المكونوووة للمجلوووس، بعوووض رؤسووواء اللجوووان الدائموووة 

ابهم، وقووود خصوووا اللقووواء لتووودارس مشوووروع جووودول األعموووال للمجلوووس ونوووو

 .2021الدورة العادية لشهر ماي 

 إحوووداث مسوووار انطالقوووا مووون نقطرررة  أهوووم مخرجوووات نووودوة الرؤسووواء : إضوووافة

سوووواحة زيوووون العابوووودين موووورورا بطريووووق الحووووزام األخووووض ، شووووارع الحسوووون 

الثووواني ، شوووارع عوووالل بووون عبووود هللا ، شوووارع الجووويش الملكوووي ، شوووارع عوووالل 

الفاسووووي ، شووووارع ابوووون سوووويناء ، شووووارع خالوووود ابوووون الوليوووود ، إلووووى محطووووة 

 العمارات بويسالن.

 ) تقدم بها السيد حسن تميمي خالل هذا االجتماع  (

 : اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس 

وفرررري إطررررار  113-14مررررن القررررانون التنظيمرررري  28تطبيقررررا لمقتضرررريات المررررادة 

، عقرررردت جميررررع اللجرررران 2021 اإلعررررداد للرررردورة للرررردورة العاديررررة لشررررهر مرررراي

الدائمررررة للمجلررررس اجتماعررررات لهررررا تررررداولت خاللهررررا بشررررأن الررررنقط المعروضررررة 

 عليها وخرجت بتوصيات حولها.

 :اجتماعات اللجن المنبثقة عن المجلس 

والمتخذ خالل الدورة  2تنزيال لمقتضيات مقرر مجلس جماعة مكناس رقم 

( 2ضيات المقرر رقم )والقاضي ب بتنزيل لمقت 2021االستثنائية لمارس 

، والقاضي بتشكيل لجنة  2021المتخذ خالل الدورة االستثنائية لشهر مارس 

ممثلة من جميع الفرق السياسية المكونة للمجلس ، والمكلفة بتدقيق بنود 

دفاتر التحمالت الخاصة بالمشاريع المهيكلة لجماعة مكناس مع األخذ بعين 

 جلس حولها خالل هذه الدورة :االعتبار مالحظات السادة أعضاء الم

على الساعة  2021أبريل  02عقدت اللجنة المذكورة اجتماعا يوم الجمعة 

العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات بمقر المكتب الصحي للجماعة ترأسها السيد 

رشيد طالبي النائب األول لرئيس الجماعة ممثال عن حزب العدالة والتنمية 

 وحضرها كل من :

 جــواد الحســــني : عن حزب األصالة والمعاصرة.السيـد  -

 السيد لحسـن بوكــــدور : عن حزب االتحاد الدستوري. -

 السيد يوسف السوحي : عن حزب التجمع الوطني لألحرار. -

 كما حضر االجتماع :

 السيد محـمــــد نجيــــــب : المدير العام للمصالح. -

 الية والميزانية.السيد العبــاس انكــــادي : رئيس قسم الم -
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السيدة رجــــــاء بــــرادة : رئيسة مصلحة الحكامة وبرنامج عمل  -

 الجماعة.

 السيدة فــاطمة كـعــواش : رئيسة مصلحة شؤون المجلس واللجن. -

 السيدة سميرة بنعبد النبي : عن مصلحة شؤون المجلس واللجن. -

أعضاء وقد خصا االجتماع لمدارسة كافة مالحظات ومقترحات السادة 

 .2021المجلس أثناء أشغال الدورة االستثنائية لشهر مارس 

من القانون السالف الذكر  15وبعد مناقشة مستفيضة وتنزيال لمقتضيات المادة 

وبعدما أجمع كافة أعضاء اللجنة على البدء باإلعالن عن إبداء االهتمام 

( وذلك therme de consultationواعتماد دفاتر التحمالت كدليل مرجعي )

على اعتبار أن هذه الدفاتر ستعتمد كدليل مرجعي للراغبين في المشاركة في 

 طلبات إبداء االهتمام وخلا أعضاء اللجنة إلى اعتماد اإلجراءات التالية:

I  -  الشروع مباشرة في إعداد دراسة جيو تقنية لكل العقارات موضوع

 LPEEتربطها ب  المشاريع المهيكلة للجماعة، على اعتبار أن الجماعة

 اتفاقية شراكة إطار.

II –  حذف مجموعة من الفصول سواء بدفاتر التحمالت من طرف مكتب

(  règlement de consultationأو نظام االستشارة ) SUDالدراسات 

وذلك على اعتبار أن هذه الدفاتر سوف تعتمد كدليل مرجعي للراغبين في 

تمثلة في الفصول التالية من دفاتر المشاركة في طلبات إبداء االهتمام والم

: حذف  9( أما بالنسبة لنظام االستشارة : الفصل  15-14-13-11التحمالت ) 

 التنقيط على مائة وحذف الفقرة األخيرة منه.

 كما تم اإلجماع على اعتماد التدابير التالية :

 

 اإلعالن عن طلب إبداء االهتمام. -

 )تحديد المشاريع المزمع إنجازها(.تحديد موضوع العمل المراد إنجازه  -

 الوثائق التي يجب اإلدالء بها من طرف المتنافسين )نظام االستشارة المعمول(. -

إرفاق الدراسة الجيوتقنية بملف كل مشروع من أجل جدب المستثمرين وتحيين  -

 العرض.

 تنقيح دفاتر التحمالت وفق المالحظات المضمنة بمحضر اللجنة. -

   المشكلة أثناء اجتماع لجنة المالية والميزانية:اجتماعا اللجينة 

انعقدت اللـجينة التي تم تشكيلها بإجماع أعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة 

على الساعة الثانية عشرة زواال، ترأسها السيد   2021أبريل  28يومه األربعاء 

من السادة  محمد أشكود، رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة وحضرها كل

 األعضاء:

 السيد رشيد طالبي : النائب األول للرئيس  -

 السيد فريد بوحي : عضو المجلس  -

 السيد جواد حسني : عضو المجلس -

 حميد العويسي : عضو المجلس -

 وبعض السادة أطر المصالح الداخلية والخارجية للجماعة وهم :  -

 اسالسيد ادريس أعراب : عن قسم العمل االجتماعي بعمالة مكن -

 السيد محمد نجيب : المدير العام للمصالح  -

 السيد أسامة الرشيدي : رئيس مصلحة المبادرة المحلية للتنمية البشرية  -

 السيد العباس أنكادي : عن قسم شؤون الميزانية  -
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 السيدة رجاء برادة : عن مصلحة الحكامة وبرنامج عمل الجماعة  -

بير واستغالل كل من منتزه وبعد دراسة اللجينة لكل بنود دفاتر تحمالت تد

الرياض والمسبح األولمبي تم تسجيل مجموعة من المالحظات أجمع عليها 

السادة أعضاء اللجينة والمرتبطة أساسا باحترام النصوص القانونية في إعداد 

دفاتر تحمالت طلبات العروض . والتي تم تضمينها بدفاتر التحمالت المعروضة 

 على انظار المجلس الموقر. 

وبالنسبة لكناش التحمالت الخاص بتدبير واستغالل المسبح البلدي بوعماير . 

تبين للسادة أعضاء اللجينة أن القطعة األرضية المحادية للمسبح والتي يمكن 

أن تكون محفزا يشجع المستثمرين على هذا المشروع ، صادق المجلس خالل 

ار اتفاقية شراكة  على تفويتها في إط 2021الدورة االستثنائية لشهر مارس

اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية والمنطقة الحضرية  –بين عمالة مكناس 

من جهة وجماعة مكناس من جهة  –اللجنة المحلية للتنمية البشرية  –حمرية 

أخرى إلنجاز مشروع يتعلق بإحداث مركز تفتح الشباب  بمنتزه باب بوعماير 

ول في شأن هذا المسبح . وسيتم مناقشة بجماعة مكناس.وبالتالي لم يتم التدا

                                                                                                                                   نعامة للدورة من أجل اتخاذ المتعيهذه النقطة خالل الجلسة ال

وفي ختام تالوته للتقرير اإلخباري أخبر السيد الرئيس أيضا بتوصله من 

منسق فريق االتحاد الدستوري بمراسلة استنكار موضوعها أنه رغم المصادقة 

المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على عدم الموافقة بإحداث أكشاك 

بالمحادات مع المحطة الطرقية لمكناس وذلك خالل الدورة العادية 

تم إحداث هذه األكشاك بترخيا في تحد سافر لقرارات إال أنه  2020كتوبرأل

ربي المجلس مما أخل بجمالية المحطة واألكثر من ذلك شوه المدخل الغ

 للمدينة.

وجوابا على هذه المراسلة ، أقول أن اللجنة التي شكلها المجلس والتي عهد 

ة األولى ، والثانية إليها بالبحث عن مكان مناسب فإن اللجنة انعقدت المر

والثالثة قاموا بخرجات إال أنهم لم يجدوا مكانا آخر بديال ومن جهة ، فبناء 

على ما قيل فإنه وباتفاق مع السيد العامل تم توقيف األشغال ، وهي اآلن 

متوقفة إلى حين التوصل إلى شكل أكثر جمالية أو إيجاد مكان آخر ، ومحضر 

الثانية  اإلداريةالسيد القائد : قائد الملحقة  االجتماع هو متوفر وقد حضره 

وخليفة القائد السيد محمد أجحيلة وأيضا السيد المستشار جواد الحسني ، 

السيد حميد لعويسي ، السيد المستشار محمد الفياللي والسيد عبد اإلله 

العالوي والسيدة إكرام عن الجمعية والذين اتفقوا على ذلك المكان والمحضر 

 دي إذن هذا كل ما يتعلق باإلخبارات .هو بين ي

عرض حول تقييم اتفاقية الشراكة المبرمة باآلن نمر النقطة الثالثة والمتعلقة  

سوف نؤجلها مثلما أخبرتكم ألن بين جماعة مكناس وجامعة المولى إسماعيل 

السيد نائب رئيس الجماعة سوف يحضر معنا ابتداءا من الساعة الثالثة 

 النقطة الرابعة للمناقشة .وأعرض اآلن 
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 النقطة الرابعة  :  

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد  -04

مخطط    التنقالت الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة 

  مكناس.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة 

دراسة حول إعداد مخطط    التنقالت الحضرية المستدام على مستوى التجمع 

  الحضري لمدينة مكناس.

، وقد قدمت عدة طلبات لوزارة الداخلية  2006هذا الموضوع يرجع إلى سنة 

 ، لكن تعذر ذلك ، ونحن كنا قد برمجنا ألجل في االتفاقية مساهمتها الماليةألجل 

مليون درهم وأعلن عن الصفقة ومكتب  5مبلغ إعداد مخطط التنقالت الحضرية 

في  وهي وهو بصدد إعداد الدراسة CIDالدراسات الذي تكلف بالصفقة هو 

مرحلتها األولى حيث تم إعطاء االنطالقة من طرف السيد العامل بحضور جميع 

المتدخلين ، واآلن وردت علينا اتفاقية من وزارة الداخلية والتي تضم مسامتها 

 ذلك عرضناها عليكم ألجل المناقشة.المالية وألجل 

وأعطي الكلمة للسيدين أحمد بنحميدة رئيس لجنة التنقل الحضري والسير 

رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية  رشيد مجبار نائبوالجوالن والسيد 

 برمجة لقراءة توصية اللجنة .وال

 

 : ) رئيس اللجنة(مد بنحميدةحالسيد أ

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة    عىل هذه النقطة.أ وصت اللجنة بإ

 

 : )نائب رئيس اللجنة(السيد رشيد مجبار

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة    .االتفاقيةعىل هذه أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 أعرض اآلن النقطة للمناقشة .

 : المناقشة

 السيد العباس الومغاري ) عضو المجلس(
السيد الرئيس ، لدي تساؤل لكم حول المبلغ المبرمج لصفقة السير والجوالن التي 

 .مليون درهم  4تمت والذي برمج له 

 

 : ) رئيس المجلس( بووانوالسيد د. عبد هللا 

 درهم .نعم . 4.246.000,00المبلغ هو 

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري
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مليار  1كيف سيتم حل هذا المشكل واالتفاقية التي بين أيدينا مخصص بها مبلغ 

مليون درهم كيف سيتم  5سنتيم إذن كان من الممكن أن نستفيد على األقل بمبلغ 

وقد سبق وحدث معنا مشكل مماثل في المجلس السابق ، حل هذا المشكل؟ 

تفكر . إذن كيف  نبالثلثيمليار سنتيم والمجلس حينها لم يساهم إال  1واستفدنا من 

 في عدم خسران المبالغ التي تمت برمجتها ؟ وشكرا.

 

 : )عضو المجلس( السيد الحاج ساسيوي

أحيي السيد ممثل السلطة واإلخوان واألخوات ، إذا سمحتم السيد ممثل السلطة 

سوف أتناول موضوع أثرتموه خالل تقريركم والمتعلق بأكشاك المحطة الطرقية 

، حيث أننا وصلنا لموقف يطرح التساؤل : هل سوف ننجز هذه األكشاك أم لن 

ي المكان قبل القيام بنقلهم يتم إنجازهم ، وفي األصل كان يجب التفكير والحسم ف

. وأنت السيد الرئيس من خالل ما قرأت لست مقتنعا بهذا المكان خاصة وأن 

كشك ذلك  17المكان هو المدخل الغربي للمدينة وأنه يشوه مدخل المدينة ب 

 ليس مكانهم اآلن يجب أن نفكر بجدية في نقل هذه األكشاك. 

 

 جلس(: ) رئيس الم السيد د. عبد هللا بووانو

. فقد قررنا خالل الدورة السابقة هنا سوف أوقفك على اعتبار أنك منسق فريق 

هذه اللجنة التي لم تنعقد لمرتين وفي المرة الثالثة حضرت بتشكيل لجينة وقد 

 اجتمعت وخرجت وحددت المكان بحضور السلطة .

 

 : )عضو المجلس( السيد الحاج ساسيوي

المكان إال أن المجلس بإجماع أعضائه رفض المكان فعال تم تشكيل لجينة لتحديد 

المحادي للمحطة الطرقية . وبالتالي يجب احترام قرارات المجلس، هذه األكشاك 

 يجب تغيير مكانها .

اليوم المجتمع المدني يتحرك ، وبين يدي إحدى هذه الجمعيات وهي جمعية 

ات التي تستنكر تواجد والتي هي من بين الجمعي 07إقامة وليلي العمارة بالوفاء 

 هذه األكشاك التي تضر بهم .

وأمر اآلن للنقطة الرابعة من جدول األعمال فصحيح أنه اليوم في غياب هذا 

لمخطط فإن المدينة تعيش فوضى من حيث السير والجوالن ولدي مالحظة ا

 وحيدة حول االتفاقية وهي غياب الغالف الزمني إلنجاز هذه االتفاقية. 

 

 : ) رئيس المجلس( عبد هللا بووانوالسيد د. 

في الصفقة والكلمة للسيد  والذي يحدد  الزمني االتفاقية ال يتم فيها تحديد الغالف

 هشام القائد.

 

 : ) عضو المجلس(السيد هشام القائد

السيد الباشا، السادة أعضاء المجلس، أيها الحضور الكريم، رمضان كريم 

 للجميع.

أتمكن من االستماع لكلمتك التي قدمتها في البداية وذلك السيد الرئيس، لألسف لم 

لظروف حالت دون ذلك، السيد الرئيس، أريد لفت انتباه المجلس إلى أن معمل 

مليون سنتيم ،  200سيكوميك الذي قدمنا ألجل انطالقته من جديد ما يقارب 

يعلن اليوم هو  وهو مليون سنتيم منذ ثالث سنوات 300مليار و 1باإلضافة إلى 
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عامل مباشرة بعد عيد الفطر ،  700إلى  600تسريح  وسوف يتم عن إفالسه 

وهذا نبهنا إليه ألن المبالغ قدمت دون ضمانات حقيقية على استمرارية المعمل 

مليار  1وها نحن نعود لنقطة الصفر. باإلضافة إلى كونه استفاد أيضا من مبلغ 

ولست أعلم ما هو التداول  ، CNSSمليون باإلضافة إلى إعفاءات من  600و

الذي سوف يتم داخل المجلس . وكيف سيتم التعامل مع هذا المشكل خاصة وأنه 

 عامل بعد العيد . 700إلى  600سوف يتم تسريح 

من جهة أخرى لست أدري إن كنت قد تناولت هذا الموضوع خالل تقريرك ، 

عقد الشراكة الذي  داخل الجهة وهو صودقتي تويتعلق األمر باتفاقية الشراكة ال

قامت به الجهة مع الدولة ، والذي استفاد منه مجموعة من الجماعات داخل 

الجهة إال جماعة مكناس التي لم تستفد إال من القليل ، خاصة وأن داخل الجهة 

   .  من جماعة مكناس لدينا مستشارين

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

اء إال إذا كان الموضوع حساسا بالنسبة لي ، فقد اتصلت أنا ال أوقف أحد األعض

حاليا بالمسؤولين بالسلطة وبالمدير أستفسر حول ما قلته في شأن معمل " 

سيكوميك" وقد تم التأكيد أن هذا أمر غير صحيح ، فإذا كانت لديك معلومات 

  دقيقة يجب إخبارنا بها .

 

 : ) عضو المجلس(السيد هشام القائد

اتصل بالعمال ، وسوف يخبرونك وقد قاموا بوقفتين احتجاجيتين أمام المعمل 

 التسريح . ةنتظر طريقنويوما .  15منذ 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 أنا أنفي هذا الموضوع .

 

 : ) عضو المجلس(السيد هشام القائد

 فهو مشكل  صحيحا ولكن إذا كان اغير صحيح الموضوع أتمنى أن يكون

ألننا لم نطرح ضمانات والتزامات مع صاحب المعمل وأتمنى صادقا أن  حقيقي

 يكون غير صحيح إال أن بوادره بدأت ألنه تم بالفعل البدء بالتسريح. 

وأعود لموضوع عقد الشراكة مع الجهة وأتساءل هل هناك إقصاء حقيقي 

 : األخرى مثل للمدن اولدي المبالغ التي تم رصده الفتاتلمكناس ، باستثناء 

  510الحاجب : -

 فاس : حصة األسد  -

 أفهم لماذا لم يخصص لمكناس مبالغ . ولست أيضا تازة ومجموعة من األقاليم -

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 ألجله هذه المبالغ .  خصصتأخبرني تحديدا المجال الذي 

 

 : ) عضو المجلس(السيد هشام القائد

 :  ويقول الجهةصدر عن  أخبرك ، لدي بالغسوف 

 .........ترأس وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس يوم )
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

مجال الثقافة . وهذا ليس االجتماع يتعلق األمر بالمجال الثقافي نعم علمت اآلن ، 

 .األسبوع الماضي بعده  وآخر اجتماع تم خالل  األخير هناك اجتماع آخر 

 

 : ) عضو المجلس(السيد هشام القائد   

المهم أنه بالمجال الثقافي مكناس لم تستفد من هذه الحصة ، في حين كل األقاليم 

تاونات ، موالي يعقوب ، الحاجب ، إيفران تازة، بولمان الحاجب  : استفادت

مليون مخصصة من الجهة ، المهم أنه  250مليون درهم منها  510بمبلغ يناهز 

 في المجال الثقافي لم تستفد عمالة مكناس .

من جهة أخرى السيد الرئيس حول أبواب المدينة ، السيد الرئيس، أبواب المدينة 

 LAأي عامل يشتغل، وقد طالبت بعرض من طرف  اك متوقفة ليس هن

DEER  بالنسبة التفاقية النقل فأطراف والطالعنا على الوضعية والمعيقات

 االتفاقية هم : 

 وزارة الداخلية . -

 عمالة مكناس. -

 جماعة مكناس  -

وأطراف أخرى وتمنيت لو أن جهة فاس مكناس تكون طرفا في هذه االتفاقية  -

خطط ، وهي المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تساهم معنا وأن نساهم في هذا الم

 في هذا اإلطار. 

كما أثارني بهذه االتفاقية ، الفصل الخاص بالتدبير اإلداري والمالي . ويتعلق  -

األمر بتكوين لجينة يعهد إليها بهذه المهمة . والتي لألسف الجماعة هي فقط 

المشروع وقد عادت رآستها مشاركة في هذه اللجينة بالرغم من كونها صاحبة 

 للسيد العامل .

 

 : )عضو المجلس(السيد فريد بوحي 

المالحظة التي لدي تتعلق بأشغال اللجن الدائمة للمجلس حيث أن معظمها لم 

 من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على ما يلي : 33تحترم المادة 

أعضائها ، وإذا تعذر ) تعتبر اجتماعات اللجن صحيحة بحضور أكثر من نصف 

توفر هذا النصاب وجب تأجيل االجتماع إلى اليوم الموالي من أيام العمل وفي 

هذه الحالة يعتبر االجتماع صحيحا كيف ما كان عدد األعضاء الحاضرين ( إال 

أنه السيد الرئيس االجتماعات لم تنعقد في اليوم الموالي وبالتالي هي لم تحترم 

 الداخلي والذي هو شريعة التعاقد داخل هذا المجلس الموقر.من النظام  33المادة 

ثانيا أريد أن أخبرك السيد الرئيس أنه فيما يخص اتفاقية الشراكة حول تصفية 

الكلي ، والمجلس مشكورا كان ساهم في الحد من الئحة انتظار المرضى من 

من جديد مع  خالل اتفاقية الشراكة التي أبرمها في هذا الشأن إال أن المشكل عاد

 نهاية مدة صالحية االتفاقية ولهذا يجب تجديد هذه االتفاقية. 

بالنسبة للنقطة موضوع النقاش ، في البداية كانت االتفاقية  تتحدث فقط عن 

مخطط التنقل الحضري وأضيفت عبارة المستدامة فتصبح لها ارتباط مع البيئة 

مرتبط بالتغيرات المناخية الناجمة أساسا  فالتلوث،  bilan carbonوبالتالي مع 

عن النشاط الصناعي والتنقل الحضري ولذلك تم إضافة عبارة االستدامة والتي 

والتي تدعم باعتمادات أتفق حولها تماما إال أنها يجب أن ترتبط بدراسة بيئية 

 مالية خارجية وتجربة شفشاون هي تجربة رائدة في هذا المجال . 
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لسيد الرئيس لدي تساؤل هل تبخر حلم الجامعة الطبية؟ كما ومن جهة أخرى ا

 وحلم المسرح الكبير.   l’ENCGحلم  اتبخر أيض

ال ألومك السيد  وأناوأضيف كالمي لكالم السيد هشام القائد حول ما يقع بالجهة 

الرئيس وأنا ألوم من يمثلنا بالجهة ، حصتنا خالل هذه الوالية تؤلمنا باستثناء 

 اتفاقية محتشمة حول التنشيط الثقافي . 

 

 : ) عضو المجلس(السيد الحسن بوكدور

حول هذا الموضوع  أجيبكالسيد الرئيس في عرضك تناولت موضوع األكشاك و

، فخالل االجتماع األول حضرت ، وخالل  أنا عضو داخل هذه اللجينةف، 

االجتماع الثاني كان الجو ممطرا لم اتمكن من الحضور إال أنه خالل االجتماع 

 الثالث لم يتم استدعائي . 

، كنت أتمنى أن تعطوا الكلمة للسيد بناني  النقاشوفيما يخص النقطة موضوع 

 االتفاقية وشكرا.  ليقدم توضيحا  حول هذا المخطط والمراحل التي مرت منها

 

 : ) عضو المجلس( السيد عبد النبي عثماني

لوماسية الموازية. بأن تثير موضوع الد أتمنىخالل تقريرك السيد الرئيس كنت 

 حيث سوف أقول ما يلي :

في جلسة اليوم السيد الرئيس وحتى نتمكن من تقييم موضوعي وهادف لمنجزات 

مجلسنا ال بد أن نذكر جهرا المجهودات التي يقوم بها مجلسنا في شخص الرئيس 

الدكتور عبد هللا بووانو واستجابة لمتطلبات حاجيات المدينة وساكنتها من خالل 

تعوق آفاق عملنا .  مستشاريها ونذكر أيضا دون حرج اإلكراهات التي

وتصورات النهوض بالمدينة ومستقبلها. فالكالم عن المستقبل يستدعي 

استحضار الماضي حتى أكون إيجابيا وغير مجحف في حق أي أحد أو اي جهة 

وال أبخس أشيائنا أرى من الضروري أن أعرض عليكم من جانبنا حصيلة 

ية حيث تعتبر هذه الشراكة التوأمة التي تبرمها الجماعة مع مدينة سونو الفرنس

عمال نوعيا في الديبلوماسية الموازية في بعدها المحلي والوطني إذ تنعكس 

على بلدنا في دعم قضيتنا األولى فعلى هامش الندوة االفتراضية التي إيجابيا 

نظمتها جمعية الشباب المغربية والقنصلية العامة للمملكة المغربية " ببوردو " 

"  la géranteبقا وبرلماني على المقاطعة الرابعة " دعا عمدة سونو سا

بالجنوب الغربي لفرنسا بالده لالنخراط في الدينامية الحالية التي تعرفها  القضية 

الوطنية ويدعو لفتح تمثيلية ديلوماسية لها باألقاليم الصحراوية بالجنوب المربي 

 : Alain David  حيث يقول السيد 

و حدو الدول التي تسابق الزمن وتقوم بفتح تمثيليات " يجب على فرنسا أن تحد

 الداخلة والعيون ."  بأقاليمديبلوماسية في هذه الجهات من الصحراء المغربية 

 واسترسل يقول :

" يجب على فرنسا التي هي أكبر صديق للمملكة المغربية أن تكون حاضرة 

 .   Alain David ويكون لها حضور قوي بالمنطقة " انتهى كالم السيد 

وعليه السيد الرئيس ، علينا أن نقوم بدورنا باالنخراط في هذه الدينامية محليا 

ووطنيا بفضل هذه الشراكة ذات البعد اليبلوماسي الموازي وللمكتسبات الوطنية 

من أحقيته على أراضيه بالصحراء  والتي ترمي إلى تعزيز الموقف المغربي 

المغربية وعلى قطع الطريق على األطماع الشرقية وغيرها فضال عن هذا السيد 

الرئيس، نثمن كل المشاريع التي سطرها المجلس الجماعي لمكناس وكذلك التي 
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يعتزم إنجازها أمال في النهوض بحاضرة الموالى إسماعيل وما لها من مؤهالت 

وثقافية وتنموية تزخر بها إال أن الرغبة والطموح ليس حضارية وعمرانية 

كافيين بل قد تظهر إكراهات تحول دون تحقيق المراد ومثال على ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر لقاء جهة فاس مكناس الذي انعقد مؤخرا وكان مجحفا في 

جهوية حق مكناس ومخيبا آلمال الساكنة اإلسماعيلية . بكل المقاييس في تنزيل ال

 contratع ميكانيزامات بين الجهة والدولة لتفعيل عقد برنامج " ضالمتقدمة وو

programme  كما جاء في تصريح الوزارة الوصية . فعن اي استجابة لتأهيل "

حضري نتحدث دون مدينة مكناس : فمدينة مكناس تم تغييبها كليا عن قصد أو 

وين والمواكبة الثقافية والتقنية ن فرص التعاون والتكمدونه ، لقد تم إقصاؤها 

والسياسية المجالية والترابية وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح ، فمدينة مكناس 

لم تنل مكانها من كل هذا وكان أعضاء مجلس جهة فاس مكناس من ضمنهم من 

ال يستقيم دون العناية بإحدى  والجهوية المتقدمة  تيثمنها ، فشعار المرتكزا

، وإال كان حرصا تسمية الجهة : " جهة فاس ومدن الغذ" بدال  مكونات الجهة

من جهة فاس مكناس على اعتبار أن مدينة مكناس أصبحت من مدن البارحة 

ويكفي إقحام إسمها في اسم الجهة دون المشاريع  المبرمجة وعن الدعوة إلرساء 

والتي تخص سة المجالية ،أدعو مجلسنا أن يتبنى هذه الفكرة مرصد لمتابعة السيا

إحداث إرساء مرصد لتتبع اإلتالف الذي يطال المعالم التاريخية والحضارية 

والعمرانية لمكناس وكذا التسلط على التراث المكناسي وتغير معالمه بدءا من 

ساحة الهديم ، األسوار االسماعيلية ذات القرون الست، والهدم الجائر لذاكرة 

وسينما لومبير ، والمعلمة التاريخية لبنك القاعات السينمائية كسينما الريجان 

 المغرب بشارع محمد الخامس والبقية تأتي وال حياة لمن تنادي . 

أما إنجاز المسرح الكبير ومستشفى من الجيل الرابع والملعب الكبير ، كلية طب 

األسنان فحدث وال حرج فهو مجرد حلم ال غير ، فالنصرخ عاليا لنحتفظ على 

ل الالمادي الموجود في التراث المكناسي فعدم االهتمام به ال األقل برأس الما

وضياع للتاري  وكل تمادي في هذا الجانب على  اإلنسانيةعالقة له بالقيم 

هو إجرام في حق المدينة وساكنتها وكبح للتنمية فموروثنا الثقافي الحضاري 

السياحي سيما وان  واالنكماشالمحلية بإيقاق عجلة االستثمار وفرص الشغل 

 مكناس تعتبر تراثا عالميا كما أقرته اليونسكو.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أنا أثمن كل وشكرا جزيال السيد عبد النبي عثماني ، وسوف أبدأ بمداخلتك أوال 

وأعتبر التوصية التي جاءت في كالمك هي توصية من  التوأمةما قلته حول 

السيد الرئيس الذي أبرمنا معه االتفاقية والذي يشغل حاليا  أنصة المجلس . خا

يقوم بعمل مهم جدا داخل الجمعية Alain David منصب برلماني وهو السيد :

العمومية الفرنسية والذي يقوم أيضا بأدوار مهمة داخل لجينة الصداقة فأنا أثمن 

 Alain Davidكل ما تفضلت به ومن هذا المنبر أنا أوجه تحية للسيد النائب 

لكل ما يقوم به لصالح العالقة الثنائية بين المغرب وفرسنا لصالح القضية 

 رابية والتي هي الصحراء المغربية .الوطنية والت

ففيما يتعلق  عثماني،ودائما في إطار التفاعل مع مداخلتك السيد عبد النبي 

بالتراث المعماري وبعيدا عن كل المزايدات حول هذا الموضوع ، أذكر بأن 

، اتخذ مقررا بإمكانية اقتناء كل المرافق والمعالم 2017المجلس الموقر سنة 

اتخذ المجلس قرار يقضي باقتناء  2019تاريخي . كذلك سنة التي لها طابع 
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ونزع ملكية كل المرافق المتواجدة بالمدينة العتيقة والتي لها عالقة بالتثمين 

والعملية التي تمت مع سينما الريف نوقشت داخل المجلس قلنا بأن نفس العملية 

 سوف تتم مع باقي المرافق التي لها طابع تاريخي .

فيما  22/80ي أخبركم أني سوف أتجه نحو تطبيق وتفعيل القانون واآلن دعون

نيالية التي تعود إلى فرنسا أو إلى ولويتعلق بترتيب المعالم التاريخية سواء الك

دول أخرى أو التي تعود إلى تاريخنا المجيد والتي سوف يتم ترتيبها كمعلمة 

 تاريخية مما سوف يمنع أي أحد من التطاول عليها . 

 ف نتجه نحوه أيضا .سوتحدثت عن مرصد وإذا كان هذا من بين الحلول ووقد 

وحول أكشاك باب الخميس لقد أجبت على السؤال وحاليا األشغال متوقفة بها إلى 

 حين التوصل إلى حلول جمالية لذلك المكان أو تحويلهم. 

وحول سيكوميك ومسألة تسريح العمال بعد عيد الفطر أنا أؤكد أن هذا األمر 

المشكل هو مشكل تقني سببه  أنعار من الصحة والمعطيات المتوفرة لدينا هي 

نقص في الطلبات تسبب في تأخر أجور العمال وبعد حل هذا المشكل توصلوا 

 .  2021ماي  05بأجورهم البارحة 

هناك مشكل آخر يخص هذا المعمل يرتبط بالعقار وصاحبه وهل سيظل في 

 ال عالقة لنا به هناك من يتتبعون هذا المشكل.مكانه أو سوف يغيره هذا مشكل 

هذا الموضوع . وحول توقف األشغال لوحول الشراكة مع الجهة سوف أعود 

" ألجل تقديم عرض في الموضوع  la DEERباألبواب وضرورة استدعاء " 

" قدمت عرضا داخل لجينة وقدمت كل المعطيات  la DEER" ، أجيب بأن 

 خالل شهر مارس . 

حاليا باب واحد الذي كان متوقفا فتحناه للسير والجوالن هو فبواب ، وحول األ

باب الخميس ، باب الريح ، باقي األبواب بها أشغال ، بما فيه باب القزدير ، باب 

بردعين ، باب الخميس هو الباب الوحيد المتوقف عن األشغال بسبب فس  العقدة 

فتحناه للسير والجوالن . مع الشركة وسوف يتم اإلعالن عن الصفقة مع ذلك 

 ها أشغال .بباقي البواب 

مليون ، فهل من طريقة أخرى لصيانتها غير  800معلمة مخصص لها  58لدينا 

أننا نقوم بإغالق باب وفتح آخر وإال هل هناك حل آخر ، نحن ملزمون بإتمام 

ملكية ماذا سيكون جوابنا لجاللة الملك ، ، وفي أي زيارة  2023األشغال سنة 

ولذلك هذه إجراءات نقوم بها وحركة السير بها توقف واألمور لحد الساعة تسير 

 بخير وألجل ذلك عقدنا اجتماع مع المقاولين . 

 عدد المواقع المنطلقة أشغالها هي كما يلي : 

 ترميم باب الخميس ) مسطرة فس  العقدة هي قيد التنفيذ.(  -

 ترميم باب وبرج ابني محمد . -

 ترميم باب تيزيمي الصغيرة . -

 ترميم باب القزدير . - -

 ترميم المدرسة الفاللية ) هو أيضا يعرف مسطرة فس  العقدة.( - -

  %50ترميم برج ببي عيشة : هذا البرج عرفت األشغال به تطورا بنسبة  -

 ترميم برج الشريشيرة . - -

 سقاية في ثمانية مواقع .  15ترميم  -

 إعادة بناء فندق السلطان .  -

 ترميم فندق النجارين .  - -
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تحسين المدارات السياحية سواء مقطع ابن عاشر باب الحجر أو مقطع باب  - -

 الحجر ادريبة حبس قارة .

  تحيين المدارات السياحية ، مدار المدينة العتيقة . -

ترميم األسوار العتيقة : مقطع باب الرحي ، باب الخميس ، مقطع الحارسة  - -

باب القزدير ، مقطع باب القزدير ، باب كبيش ، مقطع باب ،ببي عيشة ، 

بردعين باب تيزيمي ، مقطع باب الرايش ساحة المشور ، مقطع برج الماء باب 

 العوادات .

 أشغال ترميم باب بريمة .  - -

 الرحي أشغال ترميم باب -

 أشغال ترميم باب بردعين  -

 أشغال ترميم باب المرس -

 أشغال ترميم فندق الطلبة . -

 أشغال ترميم باب وبرج كبيش . -

 أشغال ترميم مسجد لالعودة .  -

بهري والتدعيم ثم العملية الكبيرة وهي إزالة األعشاب الضارة وقطع األشجار ، 

موقع قد انطلقت الشغال بها ويمكن أن أخبركم  بتقدم الشغال 27الصواني فهناك 

 بالنسب . 

ا ال يمكن بجرة قلم أن نقول أن األشغال باألبواب متوقفة ، هناك مشكل ذوله

 الخميس وقد وضحت األسباب .بباب 

ن وحول ترأس السيد العامل للجنة باتفاقية التنقل الحضري فهذا أمر طبيعي أل

أخرى : كجماعة توالل ،  جماعاتمشروع التنقل الحضري المستدام يضم 

مجاط فمن الناحية الدستورية كيف يمكنني أن أترأس لجنة تضم هذه الجماعات، 

فطبقا للدستور : السيد العامل هو الذي يمكنه أن يترأس هذه اللجنة ، صحيح 

عود للسيد العامل . صاحب المشروع إال أن رآسة اللجنة يجب أن تالجماعة هي 

 األمن بدوره حاضر في االتفاقية فكيف يمكنني أن أترأس هذه اللجنة . 

وجوابا على التساؤالت الواردة حول مصير المسرح الكبير ، وكلية الصيدلة  ، 

حول هذه المشاريع ، واقوم بمحاوالت إال من جهتنا دورنا هو أن نقوم بالترافع ف

 وافقأن الوزراء يتم تغييرهم . ففيما يخص اتفاقية المستشفى من الجيل الرابع ، 

الوزير السابق على المشروع وعند تولي الوزير الجديد قال أنه ليس لديه ما 

 200يكفي من االعتمادات إلحداث مستشفى من الجيل الرابع وأن لديه فقط 

رهم ألجل إنجاز مستشفى متعدد االختصاصات ، فمثل هذه المشاريع مليون د

ليس لها ارتباط مباشر بالمجلس أما نحن من جهتنا فنحن نلتزم لما اتفقنا حوله 

 وحول عالقة الجهة بجماعة مكناس كنا سوف نقدم عرضا حول الموضوع

 والذي هو عن طابعه حذفت هذه النقطة ألني خشيت أن يخرج الموضوع

الع إلى طابع آخر ، وما أؤكد لكم أن كافة أعضاء المجلس والذين هم االط

أعضاء داخل مجلس الجهة ، كل من جهته دون استثناء يدافع عن مكناس ، وأنا 

   أؤكد أن مدينة مكناس قد أخذت حقها وسوف أعطي أرقاما وتفاصيل .

حداث حول مساهمات الجهة في مجموعة من المشاريع بمكناس، وأبدأ بمشروع إ

 ذاي ال تزال الجهة ملتزمة بمساهمتها من هذالرابع والمستشفى من الجيل 

مشاريع  4قدمنا والتي تزامنت من االنتخابات  2016المشروع فخالل أكتوبر 

 وافقت عليهم الجهة :

 المسرح الكبير. -
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 المنصة التجارية. -

 بناء المعرض الدائم للمعرض الدولي للفالحة. -

 .centre de régulation de la circulationمركز تنظيم السير والجوالن  -

وسوف أعرض عليكم حصص العماالت داخل الجهة من خالل البرنامج الذي 

 : محاور  3حددته فهناك 

 مليار. 3فمخطط الجهة مخصص له  – 1

 القروي.هناك مشاريع تقليص الفوارق االجتماعية بالوسط  – 2

هناك أيضا البرنامج واالتفاقيات االقتصادية والثقافية واالجتماعية ما بين  – 3

 العمالة أو اإلقليم المعني والجهة إذن هذه هي الثالث محاور األساسية.

عمالة فاس : استفادت من مشاريع عقد البرنامج ما بين الدولة والجهة بما مقداره 

 ألف درهم. 489مليون و 148مليار و 1

مليون درهم.  36يص الفوارق االجتماعية بالعالم القروي استفادت من وحول تقل

 948852البرامج واالتفاقيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبلغها االجمالي 

 مليون درهم لفائدة عمالة مكناس.  192مليون درهم وساهمت الجهة ب 

مليون  661الجهة ب مليار درهم ساهمت  2,1المبلغ االجمالي لكل ذلك هوإذن 

 درهم لعمالة فاس.

مليون درهم  831عمالة مكناس فيما يخص المشاريع العقد العقد التي قيمتها 

 والتي كانت بين الدولة والجهة . 

حول مشاريع تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية بالوسط القروي فقيمتها 

 134بالمائة مائة  %100مليون درهم ساهمت الجهة بنسة  133االجمالية 

 مليون درهم . 

البرامج واالتفاقيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية المبلغ االجمالي 

ألف درهم ساهمت الجهة ب  168,865 مليار  1لهذه االتفاقيات  المخصص

 درهم.  174,1500

 عدد االستعارات . 134مليار  2إذن قيمة المساهمة للمبلغ االجمالي هو 

 مليون درهم لمكناس . 472مساهمة الجهة ب 

 :  إقليم الحاجب

 مليون.  155مليون درهم ساهمت الجهة ب  359مشاريع العقد  -

 مليون . 93مليون درهم ساهمت الجهة ب  111تقليص الفوارق  -

مليون ساهمت  108البرامج واالتفاقيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -

 مليون .  70الجهة ب 

مليون مساهمة الجهة  816. 560إذن المبلغ اإلجمالي إلقليم الحاجب هو  -

336617 . 

 

 : إقليم إفران

 مليون. 203مليون مساهمة الجهة ب  433مشاريع لعقد  -

 مليون . 54مليون درهم مساهمة الجهة منها  54تقليص الفوارق مخصص لها  -

 مليون . 210ن مساهمة مليو 255البرامج واالتفاقيات فاالجتماعية  -

 .مليون  468مليون مساهمة الجهة  743.560اإلجمالي إذن المبلغ    -

 : إقليم موالي يعقوب

 مليون درهم . مساهمة الجهة .  280مشاريع العقد مليار  -

 مليون درهم ساهمت فيها الجهة بحلها . 137تقليص الفوارق  -
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مليون مساهمة الجهة  118برامج االتفاقيات االقتصادية واالجتماعية والثقافية . -

 مليون درهم .  21ب 

مليار درهم للمشاريع واالستثمارات التي خصصت  1,5:  إذن المبلغ اإلجمالي  -

 مليون. 626,875إلقليم موالي يعقوب مساهمة الجهة ب 

 : إقليم صفرو

 مليون درهم . 607رهم مساهمة الجهة ب مليار د 1,6مشاريع العقد تقدر ب 

 إقليم بولمان :

 مليون درهم . 468مليون درهم مساهمة الجهة ب  840مشاريع العقد تقدر ب  -

 : إقليم تاونات

 مليار . أكبر استثمار.  1,198مليار . مساهمة الجهة ب  2,400 -

 : إقليم تازة

 مليون .  576مليار مساهمة الجهة ب  1,646مجموع  -

النسبة للمشاريع المخصصة لعمالة مكناس سأـرسله لكم في الالئحة  -ب

" وتصروف كما شئتم حتى إذا تكلم أحد تكلم عن  les tablettesاإللكترونية " 

بينة ويكون الجواب واضحا في هذا األمر. ألننا نعيد الموضوع كل مرة ويجب 

وحتى بالنسبة  أن نكون متفقين . فالبرنامج واضح يحتوي على المسالك والطرق

 بوفكران ، سيدي سليمان بالتفاصيل وبدا فيها ذلك جماعة مكناس. للجماعات 

 بالنسبة لجماعة مكناس : 

 مليون درهم . 2اتفاقية شراكة والتعاون بين الجهة والدرك الملكي 

 مليون درهم . 50تأهيل وتثمين المدينة العتيقة 

مليون درهم ومساهمة  2" بمقدار sicomekمساهمة الوحدة الصناعية : 

 مليون درهم . 150الجماعة 

 40مليون درهم مساهمة الجهة ب  420تمويل إنجاز إحداث منطقة صناعية ب 

 مليون درهم .

-2016برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية في البرنامج 

 مليون درهم .  26.400.000. مساهمة الجهة ب  2020

 أطلت في هذه النقطة ألنها تثير النقاش . أستسمح أنني

 إذن النقطة الرابعة محور النقاش هي : 

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد مخطط    

 التنقالت الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة مكناس.

 تدخل في إطار نقطة نظام .في هاته األثناء طلب السيد هشام القائد ال

 

 : )عضو المجلس( السيد هشام القائد

في جوابك السيد الرئيس ، تعقيبا على مداخلتي أجبت بأنه من الطبيعي أن السيد 

على اعتبار أن هناك  العامل هو الذي يترأس اللجنة المشار إليها في االتفاقية 

إشارة لها. في  أيجماعات أخرى منضوية تحت االتفاقية إال أنها ال توجد 

مضمون االتفاقية ، فعنوان االتفاقية هو : اتفاقية الشراكة تتعلق بدراسة إعداد 

 على مستوى التجمع الحضري لمدينة مكناس.مخطط التنقالت الحضرية 

 

 ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو : 

 " التجمع الحضريلقد قلتها : " على مستوى 
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 )عضو المجلس(:  السيد هشام القائد

بحسب منطوق االتفاقية أنت السيد الرئيس الذي يجب أن يترأس اللجنة . أنا 

ملة انتخابية وال من شبه القبيل فأنا ال حوال أقوم ب اتهاماتأتساءل فقط وال أفرق 

 بنفس طريقتي في الكالم .  2021إلى حدود سنة  2015زلت كما دخلت سنة 

أنت السيد الرئيس عندما تتحدث عن هذه األرقام الخيالية أريد أن أراها على 

 أرض الواقع . 

 2015عندما نتحدث عن مساهمة الجهة في المسرح الكبير . فهذا حلم فقط منذ 

مستشفى الجيل الرابع تحدثت عنه . فضاء المعرض الدولي وكل ذلك حلم . 

 يير كلها .السيد الرئيس ، كذلك األرقام وهذه المال

في تجاوزمارس إلى يومنا هذا هناك  27أن أبواب باب القصدير توقفت في 

 إنجاز األشغال .

كما أنني لم أستدعى لحضور عرض السير والجوالن رغم أنني عضو في 

 وكالة إنقاذ مدينة فاس .  LADERSاللجنة وكنت أطلب دائما حضور عرض 

 

 لس(: ) رئيس المج السيد د. عبد هللا بووانو

 سأرسل لك العروض لتطلع عليهم ألنك خالل عرضي ذهبت للصالة . 

 

 بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * االتفاقية مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 مخطط التنقالت الحضرية املستدام  اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد

 على مستوى التجمع الحضري ملدينة مكناس

( بتنفيذ 2015يوليوز  7) 1436من رمضان  20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم  -

 ؛املتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم 

( 2017نونبر  23املوافق لـ ) 1439ربيع األول  4الصادر في  2.17.451ملرسوم رقم ا -

 ؛القاض ي بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

( بتنفيذ 2006فبراير  14) 1427من محرم  15الصادر في  1.06.15الظهير الشريف رقم  -

 ؛املتعلق بالتدبير املفوض للمرافق العامة 54.05القانون رقم 

( يتعلق 2013مارس  20) 1438جمادى األولى  8الصادر في  2.12.349املرسوم رقم  -

 ؛بالصفقات العمومية

( 1997دجنبر 15) 1418شعبان  14الصادر في 2-176-97-بـناء على الـمـرسـوم رقم -

 خلية؛املتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الدا

-6( املتعلق بإصدار القانون رقم 1416ربيع األول  18) 155-95-1بناء على الظهير رقم  -

الخاص بإنشاء وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية في العماالت و  95

 أقاليم الشمال؛

( باملصادقة على 2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر في  2.14.394املرسوم رقم  -

 ؛روط اإلدارية العامة املطبقة على صفقات األشغال املنجزة لحساب الدولةدفتر الش

وفي إطار تفعيل السياسة الحكومية املتعلقة بسياسة املدينة والقائمة على مقاربة  -

تشاركية تكفل التقائية تدخالت قطاعات متعددة والهادفة إلى ضمان نمو منسجم 

تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا ومتناسق للمدن واملراكز الحضرية التي تعرف 

 وخصاصا على مستويات متعددة؛

واعتبارا لتوجهات السياسة الوطنية في مجال التنقالت الحضرية الهادفة إلى تطوير  -

 ؛وعصرنة القطاع 

 تقليلوال من أجل مكافحة ارتفاع الحرارة املناخية املنتهجةلسياسات والبرامج واعتبارال -

تنقالت في لالنقل و ااملرتبطة با لالحتباس الحراري واملسببة غازات الانبعاثات  من

 ؛دنامل
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اعتبارا للتغيرات العميقة التي تعرفها املدن املغربية والناتجة عن النمو اإلقتصادي  -

ضر السريع والتغييرات في البنيات الديمغرافية واإلجتماعية التي تتجلى في التطور حوالت

 النقل املختلفة.السريع للطلب على التنقل عبر وسائل 

نظرا لعدم وجود آليات التخطيط للتنقالت الحضرية مبنية على مناهج منسقة تمكن  -

من تطوير سياسة متماسكة ومتعددة األنماط خاصة بالتنقالت الحضرية تمنح 

 األولوية لنظام فعال للنقل العمومي.

األخيرة بخلق آليات  اعتبارا ملواكبة ودعم وزارة الداخلية للجماعات الترابية والتزام هذه -

 من شأنها إنعاش نمو قطاع النقل الحضري.

بناء على رغبة األطراف املتعاقدة كل حسب اختصاصاته للمساهمة في تمويل و إنجاز و  -

مخطط التنقل الحضري املستدام على مستوى التجمع الحضري ملدينة دراسة اعداد 

 مكناس.

 تبرم هذه االتفاقية بين

  املديرية العامة للجماعات املحلية(؛وزارة الداخلية( 

  ؛مكناسعمالة 

  ؛)صاحب املشروع(مكناسجماعة 

 إضافة اطراف أخرى اذا وجدت؛ 

 

:ويشار إليهم فيما بعد باألطراف  

 يلي األطراف املتعاقدة على ما تم االتفاق والتراض ي بين

 

 وموضوع االتفاقية هدف: املادة األولى

من أجل تمويل تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد شروط والتزامات األطراف املتعاقدة 

املستدام باملجال الترابي  ةالحضري تمخطط التنقال دراسة إعداد  مشروع إنجاز

مع وثائق التخطيط  انسجاما إنجازها يتوجب الذيو  ومحيطها مكناسلجماعة 

التعمير.و   

 صاحب املشروع:: املادة الثانية
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اإلدارية صاحبة املشروع، والتي تتكفل باإلعداد لجميع املراحل  تعتبر جماعة مكناس

التجمع املرتبطة بإنجاز مخطط التنقالت الحضرية املستدام على مستوى  والتقنية

 مع مراعاة التدابير املنصوص عليها في البند الخامس أسفله. ملدينة مكناس الحضري 

 :فالتزامات األطرا:املادة الثالثة

 1/3  : التزامات وزارة الداخلية 

  مـــــــــــن العـــــــــــرض املـــــــــــالي  %50تلتـــــــــــزم وزارة الداخليـــــــــــة باملســـــــــــاهمة فـــــــــــي تمويـــــــــــل املشـــــــــــروع بنســـــــــــبة

 ؛كحد أقص ى( (درهم 10.000.000.00))عشرة ماليين درهم 

  مكناسجماعة مواكبة ودعم. 

 2/3  عمالة مكناسالتزامات: 

 جهود األطراف ومواكبتها في إنجاز املشروع.بتقديم الدعم التقني وتنسيق  عمالة مكناستلتزم 

 تتبع وتنسيق ومراقبة أشغال انجاز املشروع وإخبار كافة الشركاء بكل ما يمكنه تعطيل صيرورة 

 .الدراسات

  من أجل إنجاز املشروع في أحسن الظروف جماعة مكناستسهيل عمل. 

 3/3 جماعة مكناس التزامات: 

 :املشروعصاحبة صفتها ب جماعة مكناسلتزم ت

 من العرض املالي. %50باملساهمة في تمويل املشروع بنسبة 

 الدراسات املتعلقة باملشروع؛نجاز إ 

 االتفاقية، طبقا لدفتر  السهر على إنجاز جميع املراحل التي يتطلبها إطالق الصفقة موضوع

 التحمالت؛

 إعالن عن طلب العروض؛ 

 املصادقة على الصفقات؛ 

  الخاصة باملشروع؛صرف املستحقات املالية 

 التدبير اإلداري واملالي للمشروع؛ 

  املشاركة في أشغال اللجن املختلفة املنبثقة عن هذه االتفاقية )لجنة فتح األظرف ودراسة

 امللفات، اللجن التقنية املكلفة بالتتبع واستالم الدراسات، لجنة التتبع والتقييم،(؛

  ؛للدراساتاملشاركة في أشغال التسليم املؤقت والنهائي 

  التتبع واإلشرافرفع تقارير مفصلة وبصفة دورية ومنتظمة إلى رئيس اللجنة املكلف بعملية 

 تتضمن وضعية السير املادي واملالي للمشروع.

  النهائي( إلى باقي الشركاء. املستدام )املنتوج ةالحضري ترفع مخطط التنقال 

 

 .تمويل املشروع:املادة الرابعة
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الكلفة اإلجمالية إلنجاز %من 50 في، واملتمثلة وزارة الداخلية ساهمةم يتم تحويل

جماعة لفائدة  ماليين درهم كحد اقص ى(، 10) مخطط التنقل الحضري املستدام

 مكناس. 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل جزء من االعتمادات املحولة التي لم يتم استهالكه أثناء 

 .مجال النقلريع مماثلة تهم إنجاز الصفقة، فانه يتوجب تخصيصه في انجاز مشا

 تتبع تنفيذ االتفاقية::املادة الخامسة

أجل عامل عمالة مكناس من رئاسة السيد  تحتو التسيير   القيادةلجنة إحداث  يتم

في مختلف مراحله   كذامنأجالملصادقةعلىاملخططو  حسنتنفيذبنوذاإلتفاقيةتتبع 

 : التحمالت و على الخصوصكما هو منصوص عليه في دفتر وتتكونهذهاللجنة

 ؛الترابيةممثل عن املديرية العامة للجماعات   -

 ؛مكناسرئيسجماعة -

 ؛مكناسعمالة ممثل عن   -

 .ملكناسالوكالة الحضرية  مدير -

 . ويمكنلرئيساللجنةأنيستدعيكلشخصيرىفيحضورهإغناءألشغاالللجنة

تجتمعاللجنةبدعوةمنرئيسهالدراسةتقريرمقدممسبقامنطرفإدارةصاحباملشروعأوكلما

 . دعتالضرورةإلىذلك

من  وتتكون كما يتم إحداث لجنة تقنية تحت رئاسة السيد رئيس املجلس الجماعي  

األطر التقنية املسؤولة عن تتبع مشاريع النقل و التنقالت الحضرية و التهيئة 

 . الترابيةافة الى ممثل املديرية العامة للجماعات ضا حليعلىالصعيداملالعمرانية 

 .ويمكنلرئيساللجنةأنيستدعيكلشخصيرىفيحضورهإغناءألشغاالللجنة

صاحبةاملشروعمهامكتابةاللجنةوتقومبحفظكالملحاضروالوثائقالمكناسجماعةتتولى

 . خاصةباللجنة

 مدة االتفاقية::املادة السادسة

 التوقيع عليها الى حين االنتهاء الكلي للمشروع.من تاريخ هذه االتفاقية تمتد

 :الخالفات : تسويةةسابعاملادة ال

  كل نزاع قد ينشأ بين أطراف اإلتفاقية، يتعلق بتنفيذ أو تفسير بنوذها يتم حله

و القيادةأنظار لجنة بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوافق يتم عرضه على 

 أعاله. 5املشار إليها باملادة التسيير 

 تاريخ سريان االتفاقية:: ثامنةاملادة ال

  التاشير عليها من طرف ابتداء من تاريخ بعد التوقيع عليها، و يتم الشروع بهذه اإلتفاقية

 .السلطات املختصة
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 ..........................في : ... بمكناسحرر                                                                     

 

 اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز دراسة إعداد مخطط التنقالت الحضرية املستدام 

 على مستوى التجمع الحضري ملدينة مكناس

 

 توقيعــــات األطراف

 

     مكناس                                                    عمالة مكناس جماعة  

 

 

 

 وزارة الداخلية

 

 

 

 إضافة اطراف أخرى اذا وجدت
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 01مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                       مصلحة شؤون المجلس واللجان                             
 

 النقطة الرابعة  :

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة تتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد مخطط     -04

 التنقالت الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري لمدينة مكناس.

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

الشراكة تتعلق بإنجاز على اتفاقية وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

دراسة حول إعداد مخطط  التنقالت الحضرية المستدام على مستوى التجمع الحضري 

 لمدينة مكناس
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  46عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 46   عدد األصوات المعبر عنها 

 : 46   عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -أسماء خوجة  -خالد بودالي   -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

محمد أشكود  -محمد بُحاميدي   -أمال فريقش -محمد عكي    -عبد الصمد اإلدريسي -معزوز

محمد  -فاللي محمد  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة  -

محمد   -إدريس الخروبي  -عبد الرحمان أفلك -أحمد بنحميدة  –رشيد مجبار  -المشاطي 

فريد  -العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح  -بنعزو 

أحمد  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –بوحي 

أمينة  -محمد أبو القاسم -المصطفى سعدان  -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -مسغاتي 

يوسف  -زكرياء بقدير –حميد لعويسي   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل    - حداش

 هشام القائد . –نوال محسن  -جواد حسني  -جواد الشامي -السوحي 

 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  00األعضـــاء الـمـمـتـنـعين: عدد  

 

 : يقرر ما يلي

، خالل 2021 مايالعادية لشهر يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

اتفاقية على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06جلسته الفريدة ليوم الخميس 

المستدام على الشراكة تتعلق بإنجاز دراسة حول إعداد مخطط التنقالت الحضرية 

    مستوى التجمع الحضري لمدينة مكناس.

 كــــــاتب  المجلس                                                              رئيس المجلس  

 إمضاء : محمد عكي                    إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة الخامسة  :

على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس ومؤسسة العمران حول الدراسة و الموافقة  -05

 األحياء الناقصة التجهيز.

 
 ) رئيس المجلس (السيد د. عبد هللا بووانو : 

و الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 ومؤسسة العمران حول األحياء الناقصة التجهيز.

مة للسيدين رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزاينة والشؤون المالية والبرمجة أعطي الكل

 والسيد إدريس العلمي لقراءة توصية اللجنة .

 

 : ) نائب رئيس اللجنة(السيد رشيد مجبار

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل  اتفاقية رشاكة بني جامعة مكناس ومؤسسة أ وصت اللجنة بإ

مع تضمني مجموعة من ال حياء واكنت حمور مالحظات العمران حول ال حياء الناقصة التجهزي.

 السادة أ عضاء اللجنة ويه كام ييل : 

 شارع ال مري عبد القادر . -

 بب الناعورة . -

 القصبة . - -

 أ كدال  -

 بعض أ حياء الربج املشقوق  -

 شارع الزرقطوين  -

 شارع مستشفى محمد اخلامس -

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( لميالسيد إدريس الع

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .  أ وصت اللجنة بإ

 
 ) رئيس المجلس (السيد د. عبد هللا بووانو : 

مقترحات السادة المستشارين لقد قمنا بإدراجها ضمن االتفاقية أما بالنسبة للطلبات 

فالالئحة طويلة فقد اطلعت عليها وقد راسلنا جميع المستشارين وقد أجابونا وهم السادة 

عبد هللا  –إبراهيم عقيل  –عبد المنعم الشهيبة  –لحسن بوكدور  –: حميد لعويسي 

أمال  –محمد عديوباه  –رشيد الغاشي  –محمد أبو القاسم  –فريد بوحي  –مشكور 

المصطفى  –محمد المشاطي  –د النبي عثماني عب –عبد العاطي كواح  –فريقش 

نبيلة  –محمد عكي  –إدريس إاللة  –التهامي بوخيمة  –لحسن خربوش  –سعدان 

 نزهة الصح. –هشام القائد  –بنعمر 

كل طلبات هؤالء السادة المستشارين تم أخذها بعين االعتبار، ولتكون الصورة 

قدت لقاءا مع مؤسسة العمران ألنها ما طلبه السادة المستشارين بعدما عواضحة فكل 
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هي التي تقوم بالدراسة ورغم الكلفة المالية أجزم أن كل طلبات اإلخوان ستندرج 

 ضمن االتفاقية.

 : المناقشة

 : مالحظة

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحها 

  للتصويت. السيد الرئيس

 

 

 

 

 * المقرر المتخذ من طرف المجلساالتفاقية مع  *
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 02مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي                                                المديرية العامة للمصالح       

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 

 النقطة الخامسة  :

ومؤسسة العمران حول الدراسة و الموافقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس  -05

 األحياء الناقصة التجهيز.

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على اتفاقية شراكة بين جماعة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 مكناس ومؤسسة العمران حول األحياء الناقصة التجهيز.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

     :  34عدد األعضاء الحاضريــن  

 : 34    عدد األصوات المعبر عنها 

  : 34   عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

   -أمال فريقش –عبد الصمد اإلدريسي   -أسماء خوجة   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة   -محمد أشكود 

 –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو    -الرحمان أفلكعبد  -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -

 –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  –العباس الومغاري 

 –إبراهيم عقيل   -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -امحمد بن عالل 

جواد  -جواد الشامي -وسف السوحيي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني 

 هشام القائد .  –نوال محسن  -حسني 

 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021 مايالعادية لشهر يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

اتفاقية شراكة بين جماعة مكناس ومؤسسة العمران حول األحياء الناقصة 

 التجهيز.
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة السادسة  :

التفاقية الشراكة بين جماعة مكناس من جهة  02الدراسة والموافقة على الملحق رقم  -06

وشركة العمران فاس مكناس من جهة أخرى والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وعمليات 

 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بجماعة مكناس .

 
 ) رئيس المجلس (ووانو : السيد د. عبد هللا ب

التفاقية الشراكة بين  02الملحق رقم نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على 

جماعة مكناس من جهة وشركة العمران فاس مكناس من جهة أخرى والمتعلقة بتمويل 

بجماعة وإنجاز مشاريع وعمليات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة 

 مكناس .

 

 

 : العرض

 مذكـــــــــــرة عرض

حول الملحق الثاني التفاقية شراكة متعلقة بتمويل و بانجاز مشاريع و عمليات في إطار المبادرة 

 الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بجماعة مكناس 

 

 

صعيد تراب في إطار تنفيذ وتسريع انجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على 

جماعة مكناس و الستفادة  فئات عريضة من  ساكنة العاصمة اإلسماعيلية منها، فقد عمل مجلسكم 

على المصادقة على مقرر جماعي بمقتضاه أوكل إلى  2020الموقر في الدورة العادية لشهر فبراير

 شركة العمران فاس مكناس انجاز بعض تلكم المشاريع  .

لالتفاقية    1و يتعلق األمر اليوم بملحق ثاني يهدف إلى تعديل  الفصل الثاني من الملحق رقم       

مكناس من -األصلية والمتعلق بالمشاريع المبرمجة والتي عهد بإنجازها إلى شركة العمران فاس

طرف صاحب المشروع جماعة مكناس. كما ستعمل مصالح الجماعة على تحويل االعتمادات 

مخصصة لتلكم المشاريع موضوع هذا الملحق الثاني  لفائدة شركة العمران فاس مكناس عبر ال

 حساب الشركة المفتوح  بالخزينة اإلقليمية لمكناس.دفعات و ذلك في 

ولتحقيق انجاز هذه المشاريع في أحسن الظروف مع ما تقتضيه فلسفة  و روح الشراكة في 

 رية ندعو سيادتكم  التفضل بإبداء موافقتكم حول هذا التعديل. إطار المبادرة الوطنية للتنمية البش

 ولمجلسكم الموقـر واسـع النظر.

 

    
 ) رئيس المجلس (السيد د. عبد هللا بووانو : 

أعطي الكلمة للسيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزاينة والشؤون المالية والبرمجة 

 لقراءة توصية اللجنة .
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 ) نائب رئيس اللجنة( :السيد رشيد مجبار

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذا امللحق.  أ وصت اللجنة بإ

 
 ) رئيس المجلس (لسيد د. عبد هللا بووانو : 

الخازن لم يأذن أن يصرف الحساب دفعة واحدة وصرح أنه سيجعلها في حساب فاس ويفتح 

دفعات وذلك في حساب الشركة المفتوح بالخزينة  في مكناس لتستفيد الجماعة من الفائدة عبر

 االقليمية لمكناس، الكلمة لرئيس لجنة المالية والشؤون الميزانية والبرمجة.
 

 

 : المناقشة

 : مالحظة

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك 

 طرحها السيد الرئيس للتصويت . 

 
 

 

 

 * مع  المقرر المتخذ من طرف المجلس 2رقم  ملحق االتفاقية*
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 يةـربـغـلكة المـمـالم
 

 

 

 

 

 

 

 اتفاقية شراكةملحق 

 بين

 

 مكناس  جماعة
 من جهة

 مكناس-شركة العمران ف اس
 من جهة أخرى

 

 2ملحق رقم 
إطار  وعمليات في المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع الشراكة تفاقيةال

 الخاصة بجماعة مكناس للتنمية البشرية المبادرة الوطنية

 
 

 

مارس2021   
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 ديبـــــاجـــــــة
 
 

 

 الظهير  الصادر بتنفيذه المتعلق بالجماعات 113.14القانون التنظيمي رقم  بناء على

 ؛(2015يوليو  7) 1436رمضان  20 بتاريخ1.15.85الشريف رقم 

 المتعلق( 1977 فبراير 15) 1.75.168 رقم قانون بمثابة الشريف الظهير ىوبناء عل 

 1.93.193 رقم قانون بمثابة فبالظهير الشري وتتميمه تعديله تم كما العامل باختصاصات

 ؛1993 أكتوبر 6 في المؤرخ

  الموافق ل  1428ربيع األول  28المؤرخ في  50.07.01بناء على الظهير الشريف رقم

القاضي بتحويل المؤسسات الجهوية  03-27الصادر بتنفيذ القانون رقم  2007أبريل  17

 ؛مجهولة االسم المسماة "العمران" للتهيئة والبناء إلى شركات جهوية

  نونبر  23) 1439ربيع األول  4الصادر بتاريخ  2.17.451بناء على المرسوم رقم

 ( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛2017

  والمتعلقة بانتداب شركة  2020أبريل  27التفاقية الشراكة األصلية المبرمة بتاريخ وتبعا

 البشرية للتنمية الوطنية المبادرة إطار فيالمبرمجة  مشاريعالعمران فاس مكناس إلنجاز ال

 ؛مكناس جماعةعلى صعيد 

  بتمويل و المتعلقة  2020دجنبر 15التفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ  1للملحق رقم وتبعا

 جماعةالخاصة ب البشرية للتنمية الوطنية المبادرةانجاز مشاريع و عمليات في إطار 

 ؛مكناس

 االستثنائية مارس  في إطار الدورة المتخذ خالل اجتماعه وتبعا لمقرر مجلس جماعة مكناس

 .2020....  مارس بتاريخ ةالمنعقد

 :وقع االتفاق على ما يلي
  2الملحقالفصل األول: مـوضــوع 

 : يهدف هذا امللحق إىل تعديل

لالتفاقية األصلية واملتعلق ابملشاريع املربجمة واليت عهدإبجنازها إىل شركة 1الفصل الثاين من امللحق رقم   -1

 مكناس من طرف صاحب املشروع مجاعة مكناس، وذلك كما هو موضح ابجلدول التايل:-العمران فاس
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 )ابلدرهم(الكلفة  املوقع املشروع رقم

باب الفضاء الفاصل بني ب هتيئة مدينة رايضية 1
 000,00 000 5 بوعماير والسالوية

حي  البساتني وحي  هتيئة وجتهيز ملعبني رايضيني 2
 428,56 439 1 املنصور

 20املركب االجتماعي  هتيئةوتوسيع قاعةاجلمباز 3
 000,00 800 2 غشت

 000,00 235 1 الزرهونيةحي  هتيئةفضاء رايضي للقرب 4

مرجان -بين احممد: أحياء  هتيئة وتوسيع ثالث مراكز صحية 5
 930,00 056 2 سيدي سعيد – 2

 346.80 445 20 غابة الشباب هتيئة غابة الشباب 6

 871,40 474 8 ابب بوعماير بناء قاعة املغطاة متعددة االختصاصات 7

 454,04 044 1 2مرجان  بناء مركز سوسيو تربوي 8

مركز صحي حضري من املستوى  إحداث 9
 األول

 000,00 500 2 حي العوجية )رايضالزيتون(

 560,00 530 1 الرايض هتيئة سوق الرايض 10

 590,80 526 46 اجملموع  

تعاب شركة العمران فاس مكناس )مع احتساب اجملموع التقديري أل 
 الرسوم(

1 674 957,27 

 548,07 201 48 اجملموع العام 
  

عرب  يتم حتويل االعتمادات املخصصة للمشاريع موضوع هذا امللحق الثاين  لفائدة شركة العمران فاس مكناس

 : دفعات موزعة  كاأليت



 54 

  و ذلك مباشرة  يف اجلدول أعاله 5إىل  1الدفعة األولىتهم االعتمادات املتعلقة ابجناز املشاريع املرقمة من

 ؛السيد عامل عمالة مكناسبعد التأشري على هذا امللحق من طرف 

  الدفعات التالية فيتم حتويلها تزامنا مع اإلعالن األول لصفقة األشغال لكل مشروع على حدا يف البوابة

 .www.marchespublics.gov.maااللكرتونية للصفقات العمومية

الالزمة.كما  املالية اإلضافية االعتمادات تتعهد مجاعة مكناس بتوفري ملشاريعأحد ا تكلفة يف رتفاعل اوعند تسجي

 ميكن تعبئة لنفس الغاية املبالغ املتبقية من صفقات املشاريع املنجزة.

 يتم حتويل أتعاب شركة العمران فاس مكناس حسب ماهو منصوص عليه يف املادة اخلامسة من االتفاقية األصلية.

 : التفاقية األصلية يف الفقرة األوىل لتصبحالفصل الثالث من ا -2

 : مبوجب هاته االتفاقية )األصلية(تلتزم مجاعة مكناس ب

مكناس و العمليات املرتبطة هبا عن طريق حتويل  -متويل املشاريع املوكول تنفيذها لشركة العمران فاس -

ابخلزينة اإلقليمية ملكناس املفتوح   مكناس -حساب شركة  العمران فاساملسامهات املالية إىل 

 : حتت رقم

 

    

 

 تبقى ابقي مواد االتفاقية األصلية دون تغيري. :الفصل الثاين

 
اتريـخ: ................. يف مبكنــاس ووقع أصلية نسخ أربع يف امللحق هذا أعد  

 

http://www.marchespublics.gov.ma/
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 التــــــــوقيعــــــــــــــــات

 السيـد رئيس جملس مجاعة مكناس

 

 مكناس-فاس العمران لشركة العام املديرالسيـد 

 أشر على هذاامللحق من طرف السيـد عـامـل عمـالـة مكنـاس 
 .................................يف اتريخ:  
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 03مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة السادسة  :

التفاقية الشراكة بين جماعة مكناس من جهة  02 الدراسة والموافقة على الملحق رقم -06

وشركة العمران فاس مكناس من جهة أخرى والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وعمليات 

 في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بجماعة مكناس .

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06ته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس جلس

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

التفاقية  02على الملحق رقم وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

أخرى الشراكة بين جماعة مكناس من جهة وشركة العمران فاس مكناس من جهة 

والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وعمليات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 الخاصة بجماعة مكناس .
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  33عدد األعضاء الحاضريــن   

 : 33   عدد األصوات المعبر عنها 

  33الموافقيــــن :   عدد األعضاء 

  وهم  السادة :      

إدريس  -إدريس إاللة   -أمال فريقش -عبد الصمد اإلدريسي  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -أحمد بن حميدة  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي   -العلمي 

عبد العزيز  –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -إسماعيل الصنهاجي   -عبد الرحمان أفلك

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  –العباس الومغاري  -بلخيري 

إبراهيم  -محمد أبو القاسم  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -امحمد بن عالل  –ساسيوي 

جواد حسني   -حييوسف السو -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –عقيل 

 هشام القائد .  –نوال محسن  -

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

، بإجماع أعضائه الحاضرين على الملحق رقم 2021 ماي 06جلسته الفريدة ليوم الخميس 

التفاقية الشراكة بين جماعة مكناس من جهة وشركة العمران فاس مكناس من جهة  02

أخرى والمتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع وعمليات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية 

 البشرية الخاصة بجماعة مكناس .

 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة السابعة  :

الدراسة والموافقة على  اتفاقيـة الــشراكة والتعــــاون بين جمـاعـة مكنـــاس من  -07

اإلقليمية لقطاع الثقافة من جهة أخـرى ألجل جهة ووزارة الثقافة والشباب المديرية 

مركز قدماء -التنشيط الثقافي و الفني للمراكز الثقافية للقرب التابعة لجماعة مكناس

 المحاربين نموذجا.
 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بوانو

شراكة والتعــــاون والموافقة على  اتفاقيـة الــنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة 

بين جمـاعـة مكنـــاس من جهة ووزارة الثقافة والشباب المديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة 

من جهة أخـرى ألجل التنشيط الثقافي و الفني للمراكز الثقافية للقرب التابعة لجماعة 

 مركز قدماء المحاربين نموذجا.-مكناس

وأعطي الكلمة للسيد ادريس العلمي نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية والرياضية لقراءة توصية اللجنة . 

 

 : ) نائب رئيس اللجنة(السيد إدريس العلمي

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة   .أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس المجلس ( هللا بوانوالسيد د. عبد 

 : المراكز الثقافية تعرف مشكلين 

المشكل األول في البنية والتجهيز والموارد البشرية التي تتطلب التأطير كما ان التنشيط بها 

 ال يتطلب مبالغ كبيرة . 

 هل من متخل في هذه النقطة . 

 

 المناقشة :

 

 : ) عضو المجلس ( السيد إبراهيم عقيل

التي تعرفها المراكز التي تدبرها الجماعة فهي وضعية كارثية وهذا يعرفه المتتبع  الوضعية

للشأن الثقافي لمدينة مكناس . ال من ناحية البنية ال من ناحية الموظفين هناك إشكال مطروح 

فال بد لنا من تأهيل هذه المراكز على مستوى البنية فنأخذ نموذجا مركز قدماء المحاربين 

ك باقي المراكز الموجودة في الجماعة وذلك بإعادة الصياغة وإصالح المرافق وقس على ذل

الصحية والنوافذ لكي يتسنى للمرتفق أو الشباب الذين يلجون للمركز من أجل التنشيط يجدون 

 الحد األدنى من ظروف األشغال 
 

 

 السيد العباس الومغاري : ) عضو المجلس (

حياء ليس لدينا فيها إشكال أود أن اشير إلى األ امج المراكز الثقافيةنبالنسبة لبر

ناقصة التجهيز والمعطيات التي تفضلتم بها حيث تبين أن هذا البرنامج بشراكة 

مع العمران برنامج مهم وتم رصد اعتمادات ضخمة إلنجازه ، ولكن رغم ذلك 

 يتون ، مثلزفلن يستوفي جميع المناطق أو الشوارع المهيكلة باستثناء شارع ال

شارع محمد السادس ، تتمة شارع الجيش الملكي ، شارع موالي مليانة وغيرها 
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في  أشرتم. إذن يجب التفكير في وضعها ضمن برنامج . هذا وقد سبق أن 

  كمتدخلكم إلى اللقاء الخاص حول التعمير في مجلس العمالة ، ألثير انتباه

يومنا هذا ال توجد فصحيح أنكم تناقشتم بصورة دقيقة ولكن بكل صدق فإلى 

بعض اإلحصائيات التي تفيد أننا في شهر ماي ونتساءل كم لدينا  الحلول ، ولدي

ا يؤثر ذ، وه %80والتي تعرف انخفاض ألكثر من  من المداخيل في التعمير.

ه االتفاقية ستأخذ ذبشكل كبير على المداخيل . أضف إلى ذلك السيد الرئيس أن ه

مصادقة عليها في الوزارة وتعبئة الموارد. من جهة حيزا زمنيا طويال من أجل ال

أخرى فمع تساقط األمطار في اآلونة األخيرة هناك بعض األحياء أصبح فيها 

المدينة القديمة ،  في العثمانية منطقةالتدخل مستعجل جدا وعلى سبيل المثال 

فالمناطق المتضررة بشكل كبير تستلزم تدخال مستعجال ، فنرجو منكم أن 

لوا بشكل قوي من أجل اإلسراع بالمصادقة على هذه االتفاقية .  من جهة تتدخ

أخرى بلغ إلى علمي أنه بدأت تطرأ بعض التغييرات على تصميم التهيئة 

وخاصة في بعض الطرق ، وبالمناسبة فإذا كان التدخل بهذا الشكل فنحن نعتبره 

تمر عبر ووفريقي ال يسمح بأي تغيير ولو شبر من الطرق وإال تزوير . 

المجلس. وتقع كامل المسؤولية على عاتقكم . ومن ناحية أخرى فأنا أرفع عنكم 

الحرج السيد الرئيس فيما يخص أكشاك باب الخميس فالقرار المتخذ في الدورة 

كان الرفض باإلجماع داخل المجلس بخصوص الموقع . أما  9السابقة في النقطة 

تقرر . فهي تقترح وقد اقترحت  األطراف األخرى في اللجنة فليست هي من

اختيار موقع اللة الجميلية . وكان من المفروض عرض هذا االقتراح على 

بث فيه . فموقع باب الخميس حسم النقاش فيه بالرفض ، وليس من لالمجلس ل

حق اللجنة اقتراحه وبإمكانكم التأكد من ذلك بالرجوع للتدخالت السابقة . فاللجنة 

تيار مكان مغاير لباي الخميس فقط وعرضه على المجلس يقتصر دورها على اخ

للمصادقة عليه . أضف إلى ذلك أنه بالرجوع لتصميم التهيئة فتلك المنطقة بها 

توسعة للشارع ، وسيتم إقصاء جل الحديقة . أنتم السيد الرئيس تنفذون قرار 

ب إخراج المجلس، ونشكركم ألنكم تدخلتم وأوقفتم تلك العملية ، ونحن اآلن نطال

المحطة الطرقية ألن موقعها أصبح غير مناسب . ويوجد مقترح لها بتصميم 

راج المحطة خالتهيئة في مدخل المدينة.  فنتمنى تدخلكم من أجل اإلسراع بإ

 الطرقية من ذلك الموقع . 

مليون درهم من وزارة الداخلية  5أشرتم أيضا السيد الرئيس إلى المبلغ المالي 

التحتية ، فنقترح مرصد خاص للتنقالت ليستبق المشاكل التي من ورصده للبنية 

ل بعد االستدامة فهو يتطلب كما االممكن أن تحدث في المستقبل. فعندما تم إدخ

اشار إلى ذلك السيد فريد بوحي االنتقال إلى نمط جديد للتنقل أكثر فعالية 

للجنة المركزية الذي ومخفض لالنبعاثات الغازية الدافئة . وسأختم قولي ) بلقاء ا

سبق وتحدثتم عنه وأشدتم به برئاسة السيد الوالي السابق السيد فوزي مشكورا 

بإجماع تام من طرفك ومن طرف السيد ولعل النقطة المهمة خالل هذا االجتماع 

مليار كدفعة أولى رغم أنها لن  80لمشور . حيث تم اعتبار أن مبلغ ارئيس 

لمآثر التاريخية من أبواب وبنية تحتية وال من تستطيع أن تلبي وتشمل جميع ا
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اسوار . وقد تم التجاوب من طرف جميع أعضاء اللجنة وعلى رأسهم السيد 

فوزي مشكورا الذي أبدى دعمه وتدخله كان جد إيجابي . وتم قبول أن تكون 

هناك دفعة ثانية لفائدة مدينة مكناس على غرار ما حصل لمدينة فاس . والتي 

ي إطار الدفعة الثالثة . ولقد طلبوا منا اإلسراع في تنفيذ المرحلة هي اليوم ف

األولى لالستفادة من المحلة الثانية . وختاما أشير إلى قطاع النظافة في مدينة 

متتاليتين .  نمكناس، فال يعقل أن يتوصل العامل بأجره بعد انقضاء الشهر لمرتي

ميع هؤالء العمال مدينون لألبناك ولوال تدخلكم لطال األمر أكثر ونحن نعلم أن ج

. واآلثار المترتبة عن التأخر في األداء. ونتمنى أال تتكرر هذه المسألة مراعاة 

( ونحن  l’avenantلظروفهم المزرية . كما نتمنى أن تتم المصادقة على ) 

 مستعدون ألي تعديل ، ونود اإلسراع به في أقرب اآلجال وشكرا. 

 

  عضو المجلس( : ) السيد جواد الحسني

بسم هللا الرحمان الرحيم ، السيد الرئيس ، السيد الباشا ، أخواني المستشارين ، 

، الحضور الكريم ، أريد التدخل أيضا  اإلعالمالسادة المستشارين ، السادة رجال 

في هذه االتفاقية المتعلقة بالبنية والرياضة مثمنا ما ذكره السيد إبراهيم عقيل ، 

هذه المسألة في االجتماعات األولى للجان الدعم . فنحن كنا  أثرناوقد سبق أن 

نقدم الدعم ، ولكن هذه الجمعيات ال تجد فضاء لألنشطة . فالمراكز الرياضية 

  مزريا.تعرف وضعا 

ذي أبرم بين الشبيبة والرياضة والجهة . فالممثلين بالجهة كان ال للعقدبالنسبة 

لجنة تقصي الحقائق الذي عرى وضعية المرافق  رعليهم أن يستأنسوا بتقري

غشت ، نستطيع إصالح جزئية ولكننا  20الرياضية . ونشير إلى وضعية ملعب 

مالين درهم إلصالح أرضية الملعب ، وكانت  8عاجزين كجماعة عن توفير 

 هذه هي المناسبة لتمرير هذا المشروع وشكرا. 

 

 : )عضو المجلس( السيد فريد بوحي

رئيس، أود أن أتدخل في هذه النقطة في هذه االتفاقية التي ستبرم مع ال السيد

الشبيبة والرياضة وقد أشرت لها في االجتماعات األولى للجنة الدعم وذلك أننا 

نعطي الدعم لهذه الجمعيات، ولكنها ال تجد فضاء حيث تنشط ألن المراكز 

م مع وزيرة الشبيبة الثقافية توجد في وضعية مزرية، أعود إلى العقد الذي أبر

والرياضة والجهة، وقد كان على ممثلي الجهة أن يستأنسوا بتقرير لجنة تقصي 

الحقائق والذي يوضع الحالة المزرية للمرافق الرياضية للجماعة ونعود لمرفق 

( le tapisغشت، والذي تبلغ تكلفة الغطاء ) 20مهم لدينا بالجماعة ملعب 

درهم والذي تعجز الجماعة على توفيره ولكن مليون  8الخاصة أللعاب القوى 

يمكننا االصالحات التي تحول حول الملعب القيام بها، وقد كانت هذه المناسبة لو 

 اطلعنا على التقرير أن نمرر هذا المشروع.

سيدي الرئيس، هناك فرق في عرضك بين مدينة مكناس وعمالة مكناس تقليص 

العدالة الجمالية أغلب هذه المشاريع الفوارق االجتماعية ومحاربة الهشاشة و
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تمس العالم القروي فيما فتح المسالك تزويد بالماء الصالح للشرب، اإلنارة هذه 

 المشاريع ال ينكر أحدا التعاون مع عمالة مكناس.

إنني ال أحملك المسؤولية ألنك سيدي الرئيس ال تسير في الجهة ولكن تبلغ 

ا ممثل لفريقنا في الجهة الذي التحق بعد صوتك داخل المداولة، نحن كذلك لدين

 وفاة الدكتور قشال رحمه هللا.

مكناس تافياللت وفاس بولمان برمجتها عكست  2016الفائض للجهة السابقة 

واقعا والذي يشمل قصر المؤتمرات والمسرح الكبير كل ما أنجز في فاس أنا 

ي البيئة التحتية لست ضد إن المشاريع بمدينة فاس ولكن أقول أن حصة مكناس ف

لم نلمسها عندما نجذ في وزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة التعمير سخاء 

حاتم *** الشيء الذي ال نلمسه في مكناس قلتم سيدي الرئيس أن المشروع 

يكون مقررا لمدينة مكناس ويأتي وزير آخر وال يخرج المشروع لحيز التنفيذ 

القرارات الشيء الذي ال تعرفه مدينة فاس، أتقول ليس هناك استمرارية في تنفيذ 

لماذا فاس يتعاقبون في الوزارة يحتفظون بالمشروع إال مدينة مكناس هذا المبرر 

ال يقنعني، مدينة مكناس وفاس جزء من التراب الوطني وهما عمالتين في نفس 

الجهة وجهتين في المغرب اللتان تضمان عمالتين ال يمكننا التحدث اليوم عن 

(la bipolarité ألن فاس تسير بوثيرة سريعة بخالف مكناس تمشي بشكل )

بطيء ألن العمالتين ال تستفيدان من ميزانية الجهة بشكل متساو . كما تستفيد 

الجماعة القروية من ميزانية الجهة . ولكن مدينة مكناس ال تتوفر على البنية 

مشروع المسرح ي بفاس أو \التحتية كفاس ليس لدينا قصر المؤتمرات كال

مليون  20الكبير كذلك القطاع الصحي ميزانيتنا كميزانية جماعة موالي يعقوب 

 درهم . 

وهل مكناس على مستوى الخدمات الصحية كالذي تتطلبه جماعة موالي يعقوب 

وكذلك االحتياجات الصحية ال يستويان هناك مجموعة من التدابير الصحية 

 هي التي تحملت تبعتها . والتسيير في المجال الصحي الجماعة

السيد الرئيس، المشاريع المهيكلة من اختصاص الجهة ولكن مشاريع القرب من 

اختصاص الجماعة . والمشاريع ذات الطابع االجتماعي من اختصاص مجالس 

 العمالة في األقاليم . 

المشاريع المهيكلة لم نلمسها في جماعتنا هذا واقع أفرزته  هذه الوضعية . إذا 

ن علينا خلل فعلينا أن نذكره . إنني أحمل المسؤولية لممثلينا في الجهة والذين  كا

 المكتب. 

أود منكم أن تدلوا لنا باألرقام لجماعة بولمان . أنا لست أي مجال ترابي أنا أتكلم 

 عن الجهة التي أنتمي إليها عليها أن تأخذ حصتها . أنا ال ألوم أحد . 

 classement architectural de la période deشيء آخر السيد الرئيس 

potedoat    هذا المشروع ليس وليد اليوم إنه يحارب والوكالة الحضرية

للتعمير لديها هذه الدراسة . وبما أننا ال نتوفر على هذا الترتيب بالقاعات 

" لذا ال  statutالسينمائية كلها مهددة بالخطر ألنها ال تتوفر على قانون " 

 ا أصبحت سينما : أ ب س عمارة ، سينما مونديال كذلك . تستغرب إذ
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" عندما أردنا أن نهيئها حولناها  l’empireأتذكر السيد الرئيس أن سينما " 

قيسارية للمالبس . نفس الشيء سيمس سينما مونديال لقد افتتحت واصبحت تباع 

 لمبير. بها المالبس لتهييئها لمشروع بنفس الطريقة التي استغلت بها سينما 

السيد الرئيس المواطن ال يعرف من صاحب المعلمة ولكن في ذاكرته أن اي 

 شيء وقع فهو من اختصاص الرئيس .

أؤكد لك السيد الرئيس أن الوكالة الحضرية تمتلك هذه الدراسة ألن هذا  النقاش 

. أؤكد لكم السيد الرئيس ، أن هذا التماطل لعدم  2013تداول وأنا أتذكره منذ 

ب هذه البنايات للمدينة يخدم أجندات ومصالح معينة عندما تصبح سينما ترتي

 عمارة. 

 لذا يجب بتسريع خروج هذه الدراسة لحيز الوجود.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

سأبدأ باإلجابة عن مداخلتك السيد فريد بوحي . لو عقدنا دورة استثنائية أعدك أن 

 (le classement de patrimoine et de l’architecture  سنأتي به إلى )

 المجلس لكي تتضح األمور أكثر . وهذا أمر ألتزم به .  

 

 ) عضو المجلس (السيد العباس الومغاري : 

 140بالمناسبة نتمنى أن تدرج أيضا سينما األطلس ، لكونها اليوم بثمن بخس 

مليون ، يكفي عمل نزع الملكية وبإمكاننا تحويلها آنذاك لمسرح  ومركز ثقافي 

 تستفيد منه ساكنة المدينة. 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

. اتخذناه أساسا من أجل  2017سأوضح لكم اإلشكال عندما اتخذنا القرار سنة 

دور السينما . بالنسبة لدور السينما الواقعة في المزاد العلني ال أملك األداة . 

وسبق أن تواصلت مع رئيس المحكمة ومع رئيس المصلحة ويجب توفر الشيك 

 في المزاد العلني . 

فيطرح إشكال مع من ستتفاوض وسبق أن اتخذت عدة أما بالنسبة لنزع الملكية 

إجراءات فيما يخص سينما الملكي ولكن هناك إشكال مسطري يقف عقبة أمامنا 

هو وجود الشيك . فلذلك هذا الموضوع حاضر ، فنزع الملكية ال ينهي أو يحل 

 . المشكل ، ونحن اآلن في إطار البحث عن وسيلة لحل المشكل

ئض الجهات السابقة فاس بولمان أو تازة الحسيمة أو فيما يتعلق ببرمجة فا

مكناس تافياللت . فقد رصدنا فائض مكناس تافياللت من أجل اإلنارة العمومية 

. ولحسن الحظ أن هناك ممثلين من المجلس والجهة ، 6في الطريق الوطنية رقم 

 وبإمكاننا عقد لقاءات للترافع حول التفاصيل ومناقشتها. 

فق الرياضية السيد جواد الحسني وعالقتها بالجهة . توصلنا باألمس بالنسبة للمرا

غشت . والذي  20الخاص بمسبح السلم ومسبح الرياض وملعب  LPEEبتقرير 
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يؤكد فعال أن هناك إشكال من سيساهم أهي الجهة أو شريك آخر. المقترح المقدم 

 سيكون لنا ولمن سيأتي بعدنا . 

للوضعية فأنا متفق معك . ولكن أقترح تمرير  السيد إبراهيم عقيل ، بالنسبة

االتفاقية والنظر في األمور اإلضافية مثل الصباغة فليس هناك مانع ، ونسير 

 وفق خطوات وليس وفق برنامج شامل .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 السيد العباس الومغاري ، تتحدث عن التزوير ، أنا أتابع الموضع رسميا. 

 

 : )عضو المجلس ( السيد العباس الومغاري

أنا ال أتحدث عنكم بصفة شخصية السيد الرئيس ولكن أطلب منكم االطالع على 

 الوثيقة رسميا.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أنا أساهم بها فكيف سأطلع عليها؟ أنا اسهر على التنزيل والمالحظات وما ذكرته 

 planومغاري صحيح . ألن الطرق العملية في تصميم التهيئة " السيد العباس ال

d’aménagement  وغير موجودة فنحن نحاول القيام بها. أضف إلى ذلك "

نصحح التنزيل على أرض الواقع . وقد غيرنا أمرين اثنين : شارع السعديين فقد 

. لكن  35. وفي بعض األماكن الضيقة احتفظنا ب  40حافظنا على قرار 

حاصل بين الخريطة التي اعتمدها مكتب الدراسات وتنزيلها على  اإلشكال

أرض الواقع . ونحن اآلن في طور معالجته . فليس هناك أي تزوير وال غيره . 

 فشارع السعديين طرح عدة إشكاالت نحاول معالجتها أيضا . 

بها البناء كما تعلمون . وشارع الزيتون يتوفر  عوبالنسبة للمدينة القديمة فيمن

على عدة مداخل . وبالنظر لالختناق الذي تعرفه المدينة . فالشوارع الرئيسية لم 

تدرج ضمن هذه االتفاقية . فاالتفاقية شاملة ، الشوارع الكبرى وحدها ، ولدينا 

ناقصة  ، والشوارع الرئيسية ، والحياءثالث محاور رئيسية : هضبة بوفكران 

وفي حالة إذا بقى هناك فائض ،  MEDI1التجهيز ، نحاول معالجة شارع 

 سنهتم بشارع باب الرحى .

وفي إطار التهيئة الحضرية للشوارع الرئيسية بمدينة مكناس . وزارة السكنى 

مليون درهم وقد ساهمت لحد الساعة ب  70وسياسة المدينة يجب أن تساهم ب 

 مليون درهم . 34,75

مليون درهم وقد ساهمت لحد الساعة ب  79الداخلية يجب أن تساهم ب  وزارة

 400مليون درهم . جماعة مكناس يجب ان تساهم عن طريق االقتراض ب  49

 مليون درهم . 150مليون درهم وساهمت لحد الساعة بدفة أولى تقدر ب 

ان بالنسبة لتهيئة هضبة بوفكران فيما يخص الشطر األول وزارة الداخلية يجب 

مليون درهم لفائدة الدراسة لحد  11مليون درهم وساهمت ب  71تساهم ب 

 اآلن.
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باألحياء ناقصة التجهيز. وزارة  ببالنسبة لبناء مرافق سوسيو رياضية للقر 

 12مليون درهم وقد ساهمت لحد الساعة ب 20السكنى يجب ان تساهم ب 

 .مليون درهم 

لهما عالقة باألحياء ناقصة التجهيز. إذن فيما يتعلق بالشوارع الرئيسية ليس 

ولحد الساعة فالحزام الكبير لكي يكتمل ) وهذا لمن يرغب في عمله ضمن 

 مليون درهم ابتداء من باب بوعماير إلى توالل. 80البرنامج االنتخابي ( يتطلب 

 مليون درهم . 60شارع محمد السادس يتطلب حوالي 

 مليون درهم . 72تطلب شارع فريد األنصاري ) الزيتون سابقا( ي

بالنسبة لشارع السعديين وابن زيدان فهم ضمن االتفاقية إال أن الصفقة غير 

 جاهزة .

لوضعية البنية التحتية للعثمانية ، فهي تحتاج إلى السيولة النقدية ونحن بالنسبة 

 نفتقدها اآلن. 

 بالنسبة للمدينة العتيقة يوجد ثالث متدخلين : 

) وكالة التنمية ورد االعتبار    L’Aderلجماعة و مجلس العمالة، مجلس ا

 لمدينة فاس ( . ومجلس العمالة هو من يشتغل على باب تيزيمي .

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الحسني

 نتمنى وضع الفتة في مدخل المدينة يبين صاحب األشغال بالمدينة العتيقة . 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

مرحبا ، بالنسبة للتصميم المديري للتهيئة العمرانية للمدينة صدر بالجريدة 

الرسمية وسنقوم بتوزيعه على السيدات و السادة األعضاء بعد توصلنا به من 

 الوكالة الحضرية. 

بالنسبة لتثمين المدينة العتيقة . فبالفعل السيد العباس الومغاري فقد ترافعنا من 

 أجل الدفعة الثانية .

ومن هذا المنبر نشكر جميع المتدخلين وعلى رأسهم السيد وزير الداخلية 

ا ودافعوا على ووالكاتب العام السيد فوزي وكذلك السادة الوالة اللذين حضر

المبدأ . فما علينا إال إعداد الدراسات ، وبالنسبة للراغبين في الترشح لالنتخابات 

 ن برنامجهم .المقبلة فبإمكانه إدراج الدفعة الثانية ضم

( فقد كان جوابهم يفيد بالقيام بدراسة . ويعمل في  l’avenantبالنسبة للنظافة ) 

 به بعد إنجازه . ونوافيكمإطار التقييم الثالثي 

معلومة لديكم . فنحن لم نقم بالنسبة لتأخر األداء فقد وقع مرة واحدة ألسباب 

 شكال قد تجاوزناه . إلأشهر ، وأظن أن هذا ا 3باألداء لمدة 

 للتصويت .  الخامسةبعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلساالتفاقية مع *
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 اتفاقيــات الــرشاكة والتعــــاون مرشوع

 بني

 مجـاعـة مكنـــاس

 من هجة

 

 وزارة الثقافة والش بابو 

 املديرية االإقلميية لقطاع الثقافة

 أ خـرىمن هجة 

 ل جل :
 

 

التنش يط الثقايف و الفين للمراكز الثقافية للقرب التابعة مجلاعة 

 مكناس

 -مركز قدماء احملاربني منوذجا-
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 ادليباجة 

يوليوز  7املوافق ل  1436رمضان  20الصادر يف  1.15.85بناء عىل الظهري الرشيف رمق :  -

 بمجلاعات.املتعلق  113.14بتنفيذ القانون التنظميي رمق :  2015

الثقافية بملدينة ،  الاسرتاتيجيةبناء عىل توصيات اليوم ادلرايس اذلي نظمته جامعة مكناس حول  -

بعتبارها مؤسسات للتنش ئة الاجامتعية و   خصوصا يف احملور املتعلق بدور املراكز الثقافية للقرب

ل التجارب والتاليق بني عنرصا أ ساس يا من عنارص التمنية املس تدامة وبعتبار أ مهيهتا يف تباد

مجعيات اجملمتع املدين و الطاقات الثقافية والفكرية ، من أ جل تلبية متطلبات الش باب و ال طفال و 

شعاع ثقايف وفين عىل مس توى  يالء ال مهية لهذه املراكز و تأ هيلها يك تسامه يف خلق اإ النساء، واإ

 . التوزيع اجلغرايف لها بملدينة

امعة مكناس املتخذ خالل دورته العادية املنعقدة بناء عىل مقرر جملس ج -

 بتارخي............................................

 مت االتفاق عىل ما ييل :

 موضوع اتفاقية الرشاكة والتعاون الفصل ال ول :

طار مشرتك بني الطرفني من أ جل تس يري وتدبري املركز  موضوع هذه االتفاقية هو عقد اإ

وفق معايري وأ سس تدبري هذا   يف أ فق تعمميها عىل بيق املراكز -قدماء احملاربني منوذجا-الثقايف 

 .منطقةالنوع من املؤسسات الثقافية حسب خصوصيات لك 

 التعاونأ هداف اتفاقية الرشاكة و  الفصل الثاين :

ىل :  هتدف اتفاقية الرشاكة والتعاون اإ

 .للمدينةتعزيز س بل التعاون بني الطرفني يف جمال التنش يط الثقايف و الفين  -

قالع فعيل ملركز القرب يف جمال التنش يط - الثقايف و الفين حلي قدماء   حتقيق اإ

  .احملاربني

ثقافية و  )فعالياتوضع مجموعة من التدابري للتنس يق بني خمتلف الفاعلني يف القطاع  - 

رشاكها يف تنش يط   .املركزفنية و مجعيات اجملمتع املدين( واإ

عداد برانمج دوري و تنفيذه من طرف االإدارة اليت ستسهر عىل تس يري املركز  - اإ

قلمي  داريني عن واملكونة من أ طر خمتصة يف اجملال عن املديرية االإ  .امجلاعةية لوزارة الثقافة و ممثلني اإ

 أ طراف اتفاقية الرشاكة والتعاون الفصل الثالث :

قلمييةتعترب لك من : جامعة مكناس واملديرية   لوزارة الثقافة جبهة فاس مكناس . االإ

 

 الزتامات أ طراف اتفاقية الرشاكة والتعاون الفصل الرابع :

 الزتامات جامعة مكناس : 
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  .املراكز مبا يليق و تنفيذ الربامج موضوع االتفاقية تأ هيل -

دارية مؤهةل يف  تعيني -  .اجملالأ طر اإ

 .ال حدمالمئة توقيت العمل بملراكز الثقافية بلتوقيت املدريس والعمل يويم السبت و   -

ملكتبات حتديث ا   )  توفري االإماكنيات املادية املتاحة و جتهزي املركز بلوسائل اللوجستية والتقنية -

انرة  .(،  ... ، حواسيب ، صوتيات ، اإ

 .تنظمي أ بواب مفتوحة يف بداية لك مومس درايس للتعريف بأ نشطة املراكز الثقافية -

 الزتامات املديرية االإقلميية لقطاع الثقافة. 

رشاف عىل الربانمج التنش يطي للمركز و السهر عىل تنفيذه  - تعيني الطامق الفين والتقين الالزم لالإ

خضاعهم للتكوين يف جمال التنش يط  والعمل عىل تأ هيل العاملني يف املراكز الثقافية من خالل اإ

 الثقايف و الفين

 

حداث اللجان املشرتكة الفصل اخلامس:  اإ

حتدث مبوجب اتفاقية الرشاكة والتعاون جلان مشرتكة للسهر عىل مدى حسن تطبيق وتنفيذ 

 اتفاقية الرشاكة والتعاون

هذه اللجان املشرتكة من قبل أ طراف اتفاقية الرشاكة عىل أ ساس قاعدة المتثيل وينتدب أ عضاء 

النس يب للك طرف، ويعني مقرر ل شغال هذه اللجان املشرتكة من بني ال عضاء املنتدبني للقيام 

 هبذه املهمة.

 

 مدة اتفاقية الرشاكة والتعاون الفصل السادس :

قابةل للتجديد أ و الفسخ التلقايئ لها عند استبعاد مدة  حتدد مدة اتفاقية الرشاكة والتعاون يف س نة

شعار كتايب موجه من الك الطرفني عىل ال قل داخل ثالثة أ شهر  أ جالها القانونية وذكل بواسطة اإ

 قبل اترخي انهتاء مدة اتفاقية الرشاكة.

 

 تعديل اتفاقية الرشاكة والتعاون الفصل السابع:

ن تكون موضوع تعديل بواسطة ملحق التفاقية والتعاون وذكل ميكن التفاقية الرشاكة والتعاون أ  

 بنفس مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع.

 

 حاةل اخلالفات والزناعات الفصل الثامن :

يف حاةل نشوب خالفات أ و نزاعات أ ثناء تنفيذ مقتضيات اتفاقية الرشاكة يمت البث فيه بواسطة 

ذا اس تعىص ال مر ميكن سلوك اللجان املشرتكة املنبثقة عن أ طر  اف االتفاقية، ويف حاةل ما اإ

املساطر احلبية بملراضاة دلى اجلهات اخملتصة ويف احلاالت الشاذة تطبيق أ حاكم الفصل العارش 

 من االتفاقية.
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 حاالت فسخ اتفاقية الرشاكة : التاسعالفصل 

هناء االتفاق التعاقدي بني  جراءات وتدابري اإ ىل اإ جراء الفسخ ميكن اللجوء اإ الطرفني عرب سلوك اإ

ىل الطرف الرشيك يف االتفاقية  شعار مكتوب يوجه اإ اللكي التفاقية الرشاكة والتعاون، وذكل بإ

 وذكل داخل أ جال قانونية حمددة يف ثالثة أ شهر.

 حرر مبكناس بتارخي

 

 

 توقيعات أ طراف اتفاقية الرشاكة

 

 رئــــــــــــــيس مجـــــاعة مكنــــاس :

 

 

 

 

 

 الإقلميي لوزارة الثقافة و الش باب و الرايضةااملدير 

    :كناسقطاع الثقافة  مب 
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 مملكة المغربية   ال
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 04رقـــــــــــم : مقرر                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                                                   مصلحة شؤون المجلس واللجان 
 

 النقطة السابعة  :

الدراسة والموافقة على  اتفاقيـة الــشراكة والتعــــاون بين جمـاعـة مكنـــاس من  -07

جهة ووزارة الثقافة والشباب المديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة من جهة أخـرى ألجل 

مركز قدماء -الثقافي و الفني للمراكز الثقافية للقرب التابعة لجماعة مكناسالتنشيط 

 المحاربين نموذجا.

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على  اتفاقيـة الــشراكة والتعــــاون وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

بين جمـاعـة مكنـــاس من جهة ووزارة الثقافة والشباب المديرية اإلقليمية لقطاع الثقافة 

رب التابعة لجماعة من جهة أخـرى ألجل التنشيط الثقافي و الفني للمراكز الثقافية للق

 مركز قدماء المحاربين نموذجا..-مكناس
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  39عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 39   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 39عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -أسماء خوجة   -محمد ميلودي   -طالبي رشيد  -عبد هللا بووانو 

عزيز  -محمد أشكود    -أمال فريقش -محمد عكي   –عبد الصمد اإلدريسي  -معزوز

 -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس إاللة  -يعقوبي 

عبد العزيز بلخيري  –بد العاطي كواح ع -محمد بنعزو   -عبد الرحمان أفلك  -رشيد مجبار 

 –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  –العباس الومغاري  -

عبد  –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش  -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور -امحمد بن عالل 

جواد  -الشامي جواد -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -الحق الحمداني 

 هشام القائد . –نوال محسن  -حسني 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

اتفاقيـة على  ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06 جلسته الفريدة ليوم الخميس

الــشراكة والتعــــاون بين جمـاعـة مكنـــاس من جهة ووزارة الثقافة والشباب المديرية 

اإلقليمية لقطاع الثقافة من جهة أخـرى ألجل التنشيط الثقافي و الفني للمراكز الثقافية 

 المحاربين نموذجا.مركز قدماء -للقرب التابعة لجماعة مكناس

 كــــــاتب  المجلس                                                رئيس المجلس  

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة الثامنة :

الدراسة والموافقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة مكناس والنادي  -08

 المكناسي لكرة القدم.الرياضي 

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بواوانو

والموافقة على اتفاقية الشراكة بين جماعة نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 مكناس والنادي الرياضي المكناسي لكرة القدم.

 

 : العرض

 مذكرة عرض حول الدراسة والمصادقة على

  اتفاقية الشراكة لفائدة النادي الرياضي المكناسي لكرة القدم

بناءا على الطلب  الذي توصلت به مصالح الجماعة من  النادي الرياضي 

المكناسي لكرة القدم واعتبارا  لتاري  النادي الرياضي المكناسي الحافل 

باإلنجازات  و من أجل الرفع من المستوى الرياضي بالمدينة و إدماج 

شباب في بيئة سليمة وتحقيق نتائج إجابية منها الصعود إلى القسم الثاني ال

وتشريف مدينة مكناس رياضيا  ، ومن أجل تحقيق هذه النتائج   ،ولهذا 

الغرض يطيب لنا أن نعرض على أنظاركم اتفاقية الشراكة لفائدة النادي 

 الرياضي المكناسي لكرة القدم.

    .وللمجلس الموقر واسع النظر                  

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بواوانو

نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية  أعطي الكلمة للسيد ادريس العلمي

 واالجتماعية والثقافية والرياضية لقراءة توصية اللجنة . 

 

 : ) نائب رئيس اللجنة ( السيد ادريس العلمي

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة   أ وصت اللجنة بإ

 

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بواوانو

مليون درهم ، ومع هبوط النادي إلى قسم الهواة كل  2الدعم لنادي الكوديم إلى 

مجموعة تعد بالصعود به إذا تم الدعم بشكل مرتفع هذا باإلضافة للضغط الذي 

 يقوم به المستشارون والسلطة . 
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وبعد الدعم يتم تحويل المبالغ لحسابات شخصية وكلها تدعي أنها مدينة لهذا 

 والسلطة.التوقف عن إعطاء الدعم رغم اتصال المستشارين  النادي. فقررت

وخالل هذه السنة أبان المكتب المسير عن ضعفه حيث تكبد خسائر مادية تقدر 

فعقدنا اجتماعا مع السيد العامل  والبيانات.مليون موضحة بالفواتير  300ب 

دة تقدمت فيه جميع التوضيحات وأن المساهمة لدعم النادي ستكون من طرف ع

شركاء من مجلس الجماعة ومجلس العمالة والجهة المشور باإلضافة للفاعلين 

اهم بجنب الخواص في ساالقتصاديين . وتم االتفاق على اآلتي : أن الجماعات ست

مليون ووافق . ومن  40، وطلب من السيد بيوكناش المساهمة بنفس اللقاء 

اء رجال األعمال بمدينة مليون ووافق.ثم وضعت الئحة بأسم 40 السيد بلكورة 

بالمساهمة . وبناء على هذا االتفاق تم إدراج هذه م مكناس أو غيرها لمطالبته

االتفاقية خالل هذه الدورة وال شك أنكم تعلمون مؤشرات الصعود ونظن أنها في 

 تحسن ملحوظ ومستمر . 

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الحسني

مساهمة الجماعة ، بل بالعكس فال بد شكرا السيد الرئيس ، نحن لسنا ضد 

للجماعة أن تدعم النادي المكناسي كذلك يجب أن ندعم األندية المشاركة في 

البطوالت أيضا ولو مساهمة رمزية في نهاية الموسم وكان من المفروض 

البرمجة في بداية السنة . كما ألح على ضرورة المساهمة ولو رمزية ودعم فرق 

ة في البطوالت لكي ال نمنحهم الشعور باإلقصاء أو عدم تب مميزاأخرى لهم مر

 االهتمام بهم وشكرا.

 

 : )عضو المجلس( السيد يوسف السوحي

بسم هللا الرحمان الرحيم ، وعواشر مبروكة لجميع اإلخوان . في البداية أؤكد 

على كلمة ذكرتها السيد الرئيس في بداية الدورة وهي ترافع السادة البرلمانيين 

دة المسؤولين على مستوى مدينة مكناس. وأظن أن مستوى نجاح الترافع والسا

قد تقتصر على وزير الداخلية ، فهناك تجاوب على مستوى المشاريع المطروحة 

بخالف الترافع على مستوى القطاعات األخرى ، وربما تظهر ترافعات فردية 

نة مكناس ال بد أن . وبالتالي فالبرامج المهيكلة لمديفقط لكل برلماني على حدة 

من باب خانة الترافع . وليس بإمكان ميزانية جماعة مكناس لوحدها أن  تخرج

تقوم بجميع المشاريع المتحدث عنها . فاإلشكال مطروح على مستوى قبة 

فاإلخوان الذين يمثلون المدينة في المجلسين معا ال يتعاملون بنفس  البرلمان

الشكل مع وزير الداخلية كوزير التعليم أو زير الصحة ، وهذا األمر تؤيده 

وتظهرة المقررات الحزبية لكل حزب ، وتبرزه بعض  موسائل اإلعال

 المراسالت بين البرلمانيين بخصوص سكانير أو ضريبة . فمجمل القول أن

المشاريع المهيكة يجب أن ال نبيع الوهم للمكناسيين ونتذرع بالقول بالجهة وللعلم 

،وقد  ع ميزانيتها بنوع من العدالة المجالية على مستوى األقاليم تفالجهة تتم

طرحنا هذه المسألة مع السيد العنصر قبل ثالث سنوات وقبل أن يتم هذا البرنامج 

ة ذات برنامج مع الدولة . بل قبل ثالث وجهة فاس مكناس هي  الجهة الوحيد

سنوات لم تكن القوانين التنظيمية قد تنزله لتتحرك الجهات على مستوى البرامج 

بصفة رسمية . واليوم بعدما تم تنزيلها ، فجميع الجهات أخذت بالتساوي . 

فماذا قدمت أنت على مستوى البرامج هل هي  هاإلشكال موجود حول ما تم تقديم

ميزانيتها ، بدراستها . فقد تمت الموافقة عليها ، أما البرامج التي ال مضبوطة ب
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إال على أسماء وأفكار ، فال أظن أنها ستستمر . بل أكثر من ذلك يجب   تتوفر 

التفكير على مستوى جهة فاس مكناس ، فال يمكن إنشاء مسرح كبير بمكناس 

ي تعاني نقصا وفاس مثال يتوفر على مسرح كبير. ويجب طرح األمور الت

بمدينة مكناس بطرح يتوفر على دراسة وغالفات مالية للجماعة أو بالتزامات 

األطراف . ثم بعد ذلك نطلب من الجهة برمجتها في إطار برنامجها التعاقدي مع 

الدولة. أما القول أن فاس تتمتع أكثر من مدينة مكناس فألن سكان فاس يعملون 

 بجد أكثر من مكناس . 

للممثلين في الجهة وقد حضرت معهم سابقا فالترافع موجود وهناك وبالنسبة 

" التي  ENCGعالقة على مستوى الوزراء وأقدم دليل بسيط على ذلك هو " 

كان من المفترض أن تقام بويسالن وأقيمت بالحاجب  فألن الوزير حركي 

وكذلك المجلس والعامل ، وفي حد ذاته فهذا اختيار صحيح ، ألن الحاجب أيضا 

تفتقر لوحدة جامعية لتنمية المنطقة . وفي نفس الوقت وعلى المستوى الرياضي 

من المشاريع الرياضية التي تمت بالنسبة  لالتفاقية األخيرة فقد كانت مجموعة 

، فلألسف هناك تأخر على مستوى التجهيزات وعلى مستوى البنيات التحتية 

كبيير رغم مجهودات الجماعة إلنشاء مالعب القرب وغير ذلك.، أظن أن من 

يكون في مستوى القرار يجب أن ينظر إلى ما تفتقر إليه المدينة . فالرياضة ال 

األمل اليوم كله على صعود الفريق وأظن أنه من الالزم يجب أن تتوقف أبدا ، ف

توفير الدعم حاال فمن المالحظ أن االتفاقية أبرمت الدعم على دفعتين وفيه إهدار 

في الوقت الحالي أو خالل  محتاج للدعمللوقت وهذا خطأ . ألن الفريق 

د. ولعل األسبوعين القادمين على أكثر تقدير إذا أردنا فعال منافسة على الصعو

( فهناك أمور تمر خارج اللعبة وخارج 0-2مباراة سيدي قاسم خير دليل )

مجهودات الالعبين ومجهودات المكتب وغير ذلك . فمكتب السيد كريم لثالث 

سنوات يظهر حسن نواياهم من خالل عدم االستفادة من الدعم واالرتكاز على 

ري مساهمة الفاعلين الصرف المادي للمكتب فقط . وأظن أنه أصبح من الضرو

خرى وهذه مناسبة السيد الرئيس للفرق األ المنتخبة.االقتصاديين أو المجالس 

سواء كرة اليد التي تلعب في القسم الممتاز أو كرة السلة أو كرة الطائرة فقد 

البطوالت بصفر سنتيم وبدون أدنى دعم. كذلك بالنسبة  للفرق التي تلعب  تبدأ

هواة فقد بدأت أيضا ، فأظن االجتماع الذي سيجمعكم السيد باألقسام الشرفية أو ال

الرئيس بالسيد العامل بخصوص الجمعيات وأتمنى أن يحظى بتحويل لفائدة 

هم يالجمعيات الرياضية التي تنضوي تحت لواء الجامعة والعصب خصوصا ولد

مصاريف وتنقالت ومجموعة من االلتزامات سواء مع الالعبين أو المباريات 

ما ذكره السيد جواد . وتحاولون تعميم هذه المسألة دمة . وبالتالي فأنا أثمن القا

في االجتماع المقبل مع السيد العامل واستفادة جمعيات فرق الهواة وفرق األقسام 

  الشرفية . وشكرا.

 

 : )عضو المجلس(السيد عبد هللا مشكور

واالستثمار وقطاع هأحسن استثمار يمكن القيام به في مجال الموارد البشرية 

الرياضة. كما يجب المتابعة والمحاسبة خصوصا للمكاتب السابقة وتعطينا 

التوثيق. ولقد تم رصد المنحة الموجهة لنادي كرة القدم والتي تعد بالماليين في 

 حساب شخصي. 

فنحن نريد معاقبة النادي المكناسي أو جميع الفروع على هذا التصرف األرعن 

. كل المتدخلين من أجل اإلقالع الرياضي ونحن مع المجلس من للمكاتب السابقة 
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أجل المساهمة والمشاركة شريطة االلتزام بالحكامة . وتفعيل التقارير والشفافية 

وكذلك تفعيل المقاربة التشاركية وليس المقاربة الصورية . وااللتزام بإعداد 

 ياضية فحسب. وتقييم الشراكات بخصوص جميع القطاعات وليس الشراكات الر

تستفد مدينة مكناس من الكعكة التي استفادت منها مدن  اذا لموهنا نتساءل لم

. هذا المرفق الذي نتواجد به والذي يعتبر تراثا وطنيا أصبح مهددا أخرى

بالسقوط . وبالنسبة لي رغم االيجابية الملحوظة للمجلس فالمواطن العادي 

ب اإلسراع من أجل إنهاء األشغال سيتساءل فما بالك بالمرافق األخرى . يج

 وتتمة البرنامج االنتخابي. 

( المتعلق بالنظافة فاالتفاقيات l’avenantمن جهة أخرى أتساءل لماذا تأخر ) 

مع شركات النظافة نطالب أن تتبلور مع أرض الواقع. كما نالحظ أن بعض 

إيذاء أي رؤساء األقسام والمصالح يمارس الوكالة المنفعية لنفسه، وإذا تم 

 موظف ظلما فسوف نتصدى له . 

 

 : )عضو المجلس( السيد المصطفى سعدان

بخصوص تقديم الدعم للنادي المكناسي، فالنادي المكناسي ليس مقتصر على احد 

ولكنه ملك للجميع ، وبغض النظر عمن يسير المكتب ، فالنادي المكناسي يحتاج 

الجمهور متحمس لرؤية النادي المكناسي وهو يمارس دوره أن للدعم ، السيما 

بالقسم الممتاز. ونأمل أن نعود للزمن الجميل حيث الملعب ممتلئ عن آخره 

ومليء بالحماس والتشجيع . وبدون إقصاء دعم باقي األندية الرياضية األخرى 

فالرياضة قاطرة من قاطرات التنمية ، ونؤكد على ضرورة استفادة األندية 

األخرى كل حسب مرتبته في القسم وفي الجامعة ، كما يجب عمل تقسيم عادل 

لألندية داخل المالعب ، فنحن نملك مالعب ممتازة مثل الملعب الشرفي 

تمكن جميع األندية من االستفادة توالملعب البلدي وملعب الخطاطيف ، حتى 

 واللعب داخل هذه المالعب . وشكرا. 

 

 و المجلس(: )عضالسيد هشام القائد

بسم هللا الرحمان الرحيم، في الحقيقة هذا المضوع مستفز، لست ضد الدعم ولكن 

كما يقال في المثل " المال السائب يعلم السرقة " فما دام هناك قرارات بمتابعة 

مليون سنتيم ، ومع ذلك لم  50ناهبي المال ، فهناك من نهب مليون درهم وآخر 

. نر أي تقارير للجنة التقصي لمتابعتهم ومحاسبتهم  نحاسب أحدا. مع العلم أننا لم

هذا ما يخص الماضي ولنتكلم اليوم عن الحاضر فنحن نتقدم بالشكر للسيد 

 بلكورة الذي توسط للمجلس لعمل هذه االتفاقية .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 لم يطلبني بلكورة بل جاء الطلب من السيد العامل . 

 

 : )عضو المجلس(السيد هشام القائد

ربما نختلف في المعلومات فقط . السؤال المطروح اليوم من الجيد عمل اتفاقية 

شراكة ولكن مع من سنوقعها السيد الرئيس علما أنه ال يوجد اليوم ممثل للنادي 

المكناسي أضف إلى ذلك وجود لجنة مؤقتة فقط باالضافة إلى النزاعات القائمة 

كما أننا نفتقد للمثل القانوني وللنادي المكناسي ، ألن السيد الرئيس  بالمحكمة

 درهم . 12.500,00صدر في حقه توقيف لمدة سنة وغرامة مالية تقدر 
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 أعلم ذلك . 

 

 : )عضو المجلس(السيد هشام القائد

رة من المكتب المديري خالل كما أن الالعبين اليوم يتلقون أجورهم مباش

الشهرين الماضيين . فاليوم يستدعي إنشاء مكتب جديد ورئيس جديد ليوقع معنا 

االتفاقية . كما أثمن ما ذكره السيد عبد هللا مشكور وااللتزام بالمتابعة ومحاسبة 

الناهبين خصوصا وال زالت نفس التركيبة موجودة. وكنت اتمنى لو كان الدعم 

 العبين أو الموظفين.يصل مباشرة ل

 

 )عضو المجلس( : السيد العباس الومغاري

|أظن أن هناك جهود مبذولة وهناك أمل في صعود النادي المكناسي كما أن دعم 

 50كد أن مبلغ ؤالنادي هو واجب ليسترجع مكانته التاريخية ولكن بدوري أ  

نعلم أن هذا مليون ال شيء . وال تكفي ألسبوع واحد لدى فريق عادي . فيجب أن 

أسابيع أو شهر  3الدعم منحة ومساهمة بسيطة لتساهم الجماعة في التسيير لمدة 

تطوير النادي يتطلب مقومات . فرق كرة  على أقصى تقدير. ولكن الحديث عن 

القدم انبثقت من األحياء وأخرجت لنا أبطاال في هذا المجال . اليوم نتوفر على 

فإذا أردنا تطويرا حقيقيا ال بد من وضع  فريق بمدينة مكناس . 60أكثر من 

برنامج مستدام لهذه الفرق جميعها وبرمتها . صحيح أنه من ضمن المقومات ال 

بد من البنية التحتية . واليوم ال ننكر مستوى التحسن بها ، فهناك إصالح لبعض 

إلنشاء مالعب القرب واحتضان الالعبين . لذلك من أجل  باإلضافةالمالعب . 

ر حقيقي ال بد من التفكير على برنامج قوي وإدماج كل الفرق داخل تطوي

العصب أو خارجها. أما النادي المكناسي اليوم فالبد من بذل المزيد من الجهود 

 شاء هللا . وشكرا. ومنح مساهمات دفعة واحدة ونأمل خيرا في المستقبل إن

 

 )عضو المجلس( : السيد إسماعيل المهداوي

كره السادة ذة األعضاء ، بدوري أثمن ما والرئيس ، األخوات واألخشكرا السيد 

فالنادي المكناسي ملك لجميع المكناسيين في الداخل والخارج .  . األعضاء

 50مليون سنتيم . وأظن أن اللجنة اقترحت  80والمنحة المتفق عليها سابقا هي 

ة الرياضة وعلى مليون سنتيم . وأنا أستمع لتدخال األخوة مشكورين حول أهمي

 رأسها الفرق الرياضية وخصوصا النادي المكناسي .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

لقد أجبنا عن هذه النقطة في بداية الدورة وذكرنا أن الدعم سيمنح واالتفاقية ال 

زالت قائمة ، وذكرت أنه طلبها السادة فريد بوحي وإسماعيل المهداوي وعبد 

 العاطي كواح وطلبها المدير اإلقليمي ومدير المستشفى .  

 

 )عضو المجلس( : السيد إسماعيل المهداوي

 لدورة السيد الرئيس بسبب كسر في أصبعي لذلك أستسمح.لم أحضر في بداية ا

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
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طيب ، دعم الفرق األخرى من حيث المبدأ ليس هناك إشكال . ولكن ال تتوفر 

مليون . وال يمكن عمل تحويالت االن ألنها ليست مسطرة  80الميزانية إال على 

 ضمن جدول األعمال . 

نسبة للترافع أمام الداخلية . فأنا اشكر وزير الداخلية مرارا ألنه جميع بال

 ننطلق من االتفاق معها .االتفاقيات المبرمة والتي تساهم فيها وزارة الداخلية 

وبخصوص دعم الجهة في إطار التكامل أمر صحيح ، ولكن ال يمكن تغطية 

واء( لعمالة معينة على باقي الشمس بالغربال في البداية كان هذا التوجه ) االستق

العماالت بما فيها مكناس وهذا األمر ال يستقيم . من هنا وافقت على إنشاء 

المسرح الكبير هنا بمكناس . وليس لدي مانع في إنشاء أو القيام بشيء آخر في 

 فاس أو منطقة أخرى تتالءم معها .

لدورة التي تليها مشاريع داخل الدورة وفي ا 5ولكن يظهر المشكل عندما طرحنا 

منحت المشاريع الخمسة بأكملها بنفس األسماء لمدن أخرى فهذا أمر ال يعقل ، 

كنا نأمل أن يكون هناك تكامل أو اختيار السبق . أعلم الحرقة التي يتكلم بها 

 األخوة ونحن نحاول مواكبة األمر في إطار تكامل قطبي .

أما  مخالف.يا ألي قراءة بشكل بالنسبة للمشاريع الرياضية لم توزع بعد، تفاد

للجهة حق جماعة مكناس  اإلجماليالبنية التحتية الرياضية فالغالف المالي 

 فسيصرف ضمن برنامج اتفاق مع السيد العامل لكي تستفيد جماعة مكناس . 

بالنسبة لقضية الحكامة والتقارير المالية وتقديم الشراكات فليس لدي أي مانع ، 

 االفتحاص وتقوم بأدوارها.فهناك لجنة 

بالنسبة الستفادة مكناس من الدعم عبر ترخيصات خاصة فنحن ال زلنا نشتغل 

 على هذا األمر . وهي الفكرة التي سعى إليها وزير الداخلية لفتيت .

( ال أرغب بالمغامرة والحديث . l’avenantبخصوص النظافة وأسباب تأخر  ) 

داخلية ليس وزير الداخلية وليس والي ويبدو أن هناك مسؤول في وزارة ال

الجماعات المحلية لديه مشكل مع مدينة مكناس . ألنه رفض كل ما أرسلناه إليه ، 

ت أخرى لتظل األمور ءاسنجيب طبعا وفي حالة الرفض مرة أخرى سنتخذ إجرا

 .( l’avenantواضحة في عملية ) 

سام والمصالح األقاء بالنسبة للسيد عبد هللا مشكور من هؤالء الموظفون ورؤس

الممارسين لالبتزاز. أطلب منك الئحة بأسماء هؤالء وسألتزم بالقيام بما يلزم . 

 وإن لم أعالج األمر لك أن تفضحني داخل الدورة.

بالنسبة لقضية دعم النادي بغض النظر عن  المسيرين بفريق للنادي المكناسي، 

التي نعرفها أوال ولن نوقع إال  فهذا ال يمكن وسبق أن التزمنا أننا سندعم الجهة

 إذا توفر الجانب القانوني .  

وبالنسبة للدعم فهو واجب . وليس بإمكاننا المساهمة السيد العباس الومغاري 

بمبلغ أكبر مما التزمنا به حسب ميزانية الجماعة . وليس لدينا مانع إذا اتفقتم 

 على أداء المبلغ الذي سنساهم به دفعة واحدة . 

 ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت .بعد 

 

 

 

 *االتفاقية مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 اتفاقية شراكةمشروع 

 بين

 مكناس مجلس جماعة

 و

 الرياض ي املكناس ي  لكرة القدم النادي

 

 بمدينة مكناس من أجل تطوير كرة القدم
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 2021اتفاقية رقم ............. سنة 

 :الديباجة

  ؛2011بناء على دستور اململكة لسنة 

 املتعلق بالجماعات؛ 113-14وبناء على القانون التنظيمي رقم 

  املوافق  1378جمادى األولى  03الصادر في  1.58.376الظهير الشريف عدد وبناء على

يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله بموجب القانون  1958نونبر  15

فبراير  18الصادر في  07.09، والقانون رقم 2002يوليوز  05في الصادر  75.00عدد 

 ؛2009

  املتعلق بمدونة املحاكم املالية؛ 62.99وبناء على القانون رقم 

  بسن نظام  2017نونبر  23، الصادر بتاريخ 2.17.451رسوم رقم املوبناء على

 للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

  بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات  7/2003وبناء على منشور الوزير األول رقم

 املجتمع املدني؛

  بشأن الجمعيات التي تتلقى سنويا، بصفة 1959وبناء على قرار لوزير املالية لسنة ،

 مباشرة أو غير مباشرة، إعانات مالية من جماعة عمومية؛

 وبناء على مخرجات املناظرة الوطنية حول الرياضة؛ 

  وبناءا على النظام ا األساس ي للنادي الرياض ي املكناس ي لكرة القدم 

  بشأن  ...…………………في إطار دورته العادية مجلس جماعة مكناس،وتبعا ملقرر

على اتفاقية الشراكة والتعاون بين جماعة مكناس و النادي  التصويت واملصادقة

 الرياض ي املكناس ي  لكرة القدم .

 

 

 

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
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 تم االتفاق بين:

 ، ممثال في شخص رئيسهمكناسماعة مجلس ج

 ؛من جهة

 في شخص رئيسها )ممثال( ،القدمالنادي الرياض ي املكناس ي لكرة و

 .من جهة أخرى 

 على مايلي:

********** 

 الفصل األول: مقتضيات عامة

املشاريع التي  البرامج أو شروط دعم ومواكبةو املقتضيات العامة  هذه االتفاقية تحدد

في إطار عملية الدعم السنوي الذي يخصصه ملختلف  ،مكناس ماعةيمولها مجلس ج

 ماعة.على مستوى تراب الج والنوادي الجمعيات

 الفصل الثاني: موضوع االتفاقية

النادي مكناس ومجلس جماعة حدد بموجبه رغبة تتعتبر هذه االتفاقية إطارا مرجعيا 

 :من أجلالرياض ي املكناس ي  لكرة القدم

 تطوير  كرة القدم بتراب جماعة مكناس إقامة املشروع املتعلق ب.تنفيذ البرنامج أو -

 

 الثالث: أهداف االتفاقيةالفصل 
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مكناس يهدف من خالل هذه  جماعةالديمقراطية التشاركية، فإن مجلس  ملبدأتعزيزا 

في تحقيق األهداف  النادي الرياض ي املكناس ي  لكرة القدم ومواكبة إلى دعماالتفاقية 

 الرئيسية لتطوير كرة القدم بمدينة مكناس.

 الفصل الرابع: التزامات األطراف

 يلي: ماب مكناس ماعةلس جيلتزم مج

................................درهم ).......... درهم(  على  قدره  مالي تخصيص اعتماد-

املشروع موضوع الفصل الثاني من  البرنامج أو تمويلدفعتين للمساهمة في 

للنادي الرياض ي املكناس ي لكرة هذه االتفاقية وتحويله إلى الحساب البنكي

 املفتوح بوكالة................................................ القدم

تقديم أي استشارة قانونية أوتقنية تفيد في تحقيق األهداف املشار إليها في  -

 ؛الفصل الثالث من هذه االتفاقية

 مواكبة وتتبع والعمل على تقييم البرنامج أو املشروع موضوع االتفاقية. -

 نفيذباإلضافة إلى تض ي املكناس ي لكرة القدم النادي الريا لتزم ي

 :مايلياملقتضيات الواردة في الفصلين الثاني والثالث من هذه االتفاقية ب

السهر على تنفيذ برنامج تطوير كرة القدم بمدينة مكناس  في إطار احترام  .1

لفريق إلى القسم الثاني تزام بصعود اقتضيات القانونية والتنظيمية وااللامل

 ، 2020/2021وسم الرياض ي ااملخالل 

العمل على ضبط كل ما يتعلق بالتدبير املالي للبرنامج أو املشروع  وفقا ملا هو  .2

 وارد في املادة الثامنة من هذه االتفاقية؛

رئيس النادي الرياض ي املكناس ي لكرة تقديم تقارير مفصلة موقعة من طرف  .3

أخذا بعين االعتبار  دجنبر من كل سنة، 31عن إنجاز املشروع قبل  القدم

 مقتضيات الفصلين الخامس والسادس من هذه االتفاقية؛

 توفير جميع املعلومات حول سير البرنامج أو املشروع؛ .4

تسهيل مأمورية لجنة التتبع والتقييم في القيام بمهامها خاصة في حالة القيام  .5

 بزيارات ميدانية لإلطالع على البرنامج أو املشروع؛
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تقف أمام تنفيذ أن بالعراقيل أو الصعوبات التي يمكن  جماعةإخبار مجلس ال .6

 ؛املشروعالبرنامج أو 

من كناس ي لكرة القدم للنادي الرياض ي املاحترام بنود التراخيص املمنوحة  .7

 طرف مجلس جماعة مكناس.

تقديم تقرير نهائي ومفصل حول تنفيذ البرنامج أو املشروع يتضمن معطيات  .8

 إنجازه. مفصلة حول طريقة ومراحل

 الفصل الخامس: تنفيذ االتفاقية ومدتها

،وذلك تدخل هذه االتفاقية حيز التطبيق مباشرة بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين

ملدة...................على دفعتين تسلم الدفعة األولى ...................... والدفعة الثانية في 

.  ........................... 

 السادس: تمديد مدة االتفاقيةالفصل 

طرف يمكن أن تستمر هذه االتفاقية ملدة أخرى إضافية، وذلك بطلب معلل من 

 قبل التاريخ املحدد مجلس الجماعةموجه إلى رئيس  النادي الرياض ي املكناس ي لكرة القدم

 التفاقية.لهذه ا بناء على ملحقويتم تمديدها  النتهاء البرنامج أو املشروع.

 : مراجعة االتفاقيةبعلساالفصل ا

يمكن مراجعة مقتضيات هذه االتفاقية باقتراح من أحد األطراف أو الطرفين معا إذا 

 .دعت الضرورة إلى ذلك،وتكون هذه املراجعة موضوع ملحق لهذه االتفاقية

 : التدبير املحاسباتي لالتفاقيةثامنلفصل الا

د دفاتر الحسابات واملحاسبة ملزمة بتحدي النادي الرياض ي املكناس ي  لكرة القدم

التي يجب أن تمسكها بشكل تكون فيه جميع عمليات املصاريف واملداخيل مدعمة بوثيقة 

، بما يضمن شفافية وصحة كل العمليات مثبتة تكون لها صبغة صحيحة وقانونية

 املحاسباتية املتعلقة بالنفقات املرتبطة بالبرنامج أو املشروع.

ملزم كذلك بتقديم جميع الوثائق  ملكناس ي لكرة القدمالنادي الرياض ي اكما أن

،وذلك عند متم السنة ماعةجلس الجمتية التي تثبت تنفيذ موضوع االتفاقية إلى ااملحاسب
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تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل  أو عند انتهاء تنفيذ البرنامج أو املشروع املالية

 في هذا املجال.

النادي الرياض ي املكناس ي كما يمكن ملجلس الجماعة عند االقتضاء، أن يطلب من 

 املصادقة على عملياته املحاسباتية من طرف خبير محلف في الحسابات.لكرة القدم 

 والتقييـــملجنة التتبعتكوين : تاسعالفصل ال

جلس ، يترأسها رئيس ممن ممثلين عن كل طرفتتشكل  للتتبع والتقييم تحدث لجنة

وتجتمع على األقل مرة واحدة خالل مدة تنفيذ هذه  ،مكناس أومن ينوب عنهجماعة 

 .مجلس الجماعةاالتفاقية، وذلك بدعوة من 

ـــم: مهام لجنة التتبع عاشرالفصل ال  والتقييــــ

موضوع شروع البرنامج أو املتنفيذ على على اإلشراف الفعلي  التتبع والتقييم تسهر لجنة

االطالع على  من خاللالواردة في فصولها، وذلك  وااللتزاماتوفق األهداف  ،االتفاقيةهذه 

ا يمكنها ،كمالنادي الرياض ي املكناس ي لكرة القدم اإلطار من طرف  هذا التقارير املنجزة في

قياس درجة تحقيق املشروع و  البرنامج أو تقييم تنفيذ هذا القيام بزيارات ميدانية من أجل

 ه. أهداف

اقبة املالية واالدارية: الفصل الحادي عشر  .  املر

تخضع العمليات اإلدارية واملالية الخاصة بتنفيذ هذه االتفاقية إلى مراقبة املؤسسات 

، وذلك تطبيقا / النوادي املخول لها تتبع صرف املساعدات املالية التي تتلقاها الجمعيات

 للقوانين املنظمة لهذا املجال.

 : اآلثار املترتبة عن عدم االلتزام بمقتضيات االتفاقيةعشرثاني الفصل ال

هذه  بالتزاماتها الواردة في النادي الرياض ي املكناس ي  لكرة القدمفي حالة إخالل  

 قرارها، بما في ذلك الأن يتخذ أي إجراء قانوني اتجاه ماعةيمكن ملجلس الج، االتفاقية 

 بعدم دعم األنشطة التي تقدمها الجمعية مستقبال. القاض ي

 :املنازعاتعشر لثالفصل الثا
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ويمكن ملجلس جماعة  يتم حل أي نزاع قد يقع عند تنفيذ هذه االتفاقية بطريقة ودية، 

مكناس فسخها من طرف واحد في حالة عدم التزام النادي الرياض ي املكناس ي لكرة القدم بأحد 

 . ة في الفصل لرابع والثامنبنود االتفاقية املحدد

 حررت هذه االتفاقية 

 ووقعت بمكناس في ...........................................

 تطوير كرة القدم مبدينة مكناسموضوع االتفاقية:

 املسامهة املالية امللزتم هبا من طرف جامعة مكناس: ................................ درمه

 االتفاقية:.....................................مدة 

 رئيس جامعة مكناس

 

 

 

 

 النادايلراييض املكنايس لكرة القدم  
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 05مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الثامنة :

الشراكة بين جماعة مكناس والنادي الدراسة والموافقة على اتفاقية  -08

 الرياضي المكناسي لكرة القدم.

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على اتفاقية الشراكة بين سة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة وبعد درا 

 جماعة مكناس والنادي الرياضي المكناسي لكرة القدم.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

     :  42عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 42  عدد األصوات المعبر عنها 

  42الموافقيــــن :   عدد األعضاء 

  وهم  السادة :      

ليلى معزوز   -سميرة قصيور –خالد بودالي  -محمد ميلودي  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي   -أمال فريقش

 رشيد مجبار   -محمد المشاطي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي 

 عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو -إدريس الخروبي -عبد الرحمان أفلك 

 عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  –العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري 

 رشيد الغاشي    -أحمد مسغاتي  -الل امحمد بن ع –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور

عبد الحق الحمداني   –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش -المصطفى سعدان -عبد هللا مشكور

 جواد حسني   -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي 

 هشام القائد.  –نوال محسن 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

 00ـمـمـتـنـعين: عدد األعضـــاء ال  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على اتفاقية ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس جلسته الفريدة ليوم 

الشراكة بين جماعة مكناس والنادي الرياضي المكناسي لكرة القدم مع تحديد 

درهم دفعة  500.000,00 في خمس مائة ألف درهم للجماعة المساهمة المالية

 واحدة . 
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس   

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 دفعة واحدة نظرا الرتباط النقطة بعضها ببعض . 13و 12-11-10- 9نمر لدراسة النقطة 
 

 النقطة التاسعة :

الدراسة والموافقة المبدئية على نزع ملكية قطع أرضية مدمجة بالطريق العمومي  -09

 بالجبابرة في ملك السيد المراني.

 

 : العرض

 بالموافقة المبدئية على نزع ملكيةمذكرة عرض تتعلق 

 القطع األرضية الالزمة لتوسيع شارع الديغوسي

في إطار إنجاز مجموعة من المشاريع لفائدة ساكنة مدينة مكناس خاصة 

ما تعلق منها بإحداث وتوسيع شبكة الطرق والتخفيف من العبء المروري الذي تعاني 

ج القطع األرضية في ملكية ورثة عموما، وخصوصا في منطقة الزيتون حيث تم إدما

   .²م 718لمراني لتوسيع شارع الديغوسي والتي تبلغ مساحتها اإلجمالية 

ونظرا لما تقتضيه المنفعة العامة والدور الحيوي الذي يلعبه هذا الشارع 

بالنسبة للساكنة، نطلب منكم الموافقة المبدئية على التصفيف والتخلي عن القطع 

 للمشروع.األرضية الالزمة 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

 والســـــــالم ./.        

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدية 

 .لقراءة توصية اللجنة 

 

 (لجنةالرئيس  : )لسيد عبد هللا مشكورا

 : اللجنةتوصية 

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .   أ وصت اللجنة بإ
 النقطة العاشرة :

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص القطعة  -10

األرضية المدمجة بالطريق العمومي جوار مدرسة عبد هللا الشفشاوني بالزيتون في ملك ورثة 

 الحاج بوعزة.

 

 : العرض

 : مذكرة عرض
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لقد سبق للمجلس الجماعي لجماعة مكناس، خالل دورته العادية لشهر 

الموافقة على مقرر على قرار التصفيف والتخلي عن القطعة األرضية  2018أكتوبر 

 المجاورة لمدرسة عبد هللا الشفشاوني بحي المعركة الزيتون وفق ما يلي :

رقم 

القطعة 

في 

 التصميم

صكها 

 العقاري

المساحة 

المنزوعة 

 ملكيتها

اسم المالك  نوعيتها

 المفترض

 

 مالحظات

Lot A 11408/أرض  ²م 278 ك

 عارية

ورثـة الحاج  -

 بوعـــزة

 

 

 

والتي استقر  2021يناير  14كما اجتمعت اللجنة اإلدارية بتاري  

بمبلغ إجمالي درهم للمتر المربع الواحد  1000,00رأي أعضائها في تحديد 

 درهم. 278.000,00قدره 

لذا بناء على كل ما سبق نطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على 

الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية بخصوص نزع ملكية القطعة األرضية 

 المذكورة.

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ة نعبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المديأعطي الكلمة للسيد 

 .لقراءة توصية اللجنة 

 

 (لجنةالرئيس  : )السيد عبد هللا مشكور

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين    . اإىل اجللسة العامة  النقطة عىل اإرجاء مناقشة هذهأ وصت اللجنة بإ

 
 النقطة الحادية عشرة :

المتخذ خالل الدورة العادية لشهر أبريل  4الدراسة والموافقة على تحيين المقرر رقم  -11

المتعلق بالموافقة على ثمن اقتناء قطعة أرضية غير محفظة في ملك ورثة المنوني  2011
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موالي علي الكائنة بباب السيبة والمخصصة إلحداث موقف للسيارات مع الموافقة على 

 .تعديل المساحة

 

 :العرض 

 مذكرة العرض

لقد سبق لمجلس جماعة مكناس أن اتخذ خالل دورته العادية لشـــــــهر  ابريل 

مقررا يقضي باقتناء قطعة أرضية غير محفظة في ملك ورثة  2011

 المـــــــنوني موالي علي، والكائنة بباب السيبة إلحداث موقف للسيارات.

ألجل ما ذكر، يشرفني أن أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على تحيين     

 المقرر  السالف الذكر ، وكذا الموافقة على تعديل المساحة. 

 ولمجــــــــــــــلسكم واسع النظر                

 والســـــــالم./.                                      

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ة نأعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدي

 .لقراءة توصية اللجنة 

 

 (لجنةالرئيس  : )السيد عبد هللا مشكور

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .  أ وصت اللجنة بإ

 
 عشرة : النقطة الثانية 

 2الدراسة والموافقة على اقتناء القطعة األرضية المحتضنة لسوق البرج  -12
 

 

 

 العرض :

 الموافقة على اقتناء القطعةمذكرة العرض حول 

 2األرضية المحتضنة لسوق البرج 

 

في إطار تحصين األمالك الجماعية عامة واألسواق خاصة ومن 

،أطلب من  2برج موالي عمر أجــــــل تسوية الوضعية العـقارية لسوق 

فــي ملك الدولة  مجلسكم الموقر الموافقة عـلى اقتناء القطعة األرضية التي

ك المحــتــضنة /13190المنتمية للرسم العقاري  ،²م 2236الخاص مساحتها 

 من أجل تسوية الوضعية القانونية للسوق المذكور.  2لسوق البرج

 ولمجــــــــــــــلسكم واسع النظر                        
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ة نأعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدي

 .لقراءة توصية اللجنة 

 

 (لجنةالرئيس  : )لسيد عبد هللا مشكورا

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .   أ وصت اللجنة بإ

 

 النقطة الثالثة  عشرة :

الدراسة والموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم القتناء القطعة  -13

 األرضية الحبوسية المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

على الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية  والموافقةنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 للتقييم القتناء القطعة األرضية الحبوسية المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".

 

 العرض :

 مذكرة عرض

 

لقد سبق لهذا المجلس  الجماعي أن اتخذ خــالل الدورة االستثنائية 

، مـــقررا يقضي 2020يوليوز 16المنعقدة بتاريخ   2020لـشهر يوليوز 

بالموافقة على اقـتناء العقار الحبوسي "ثكنة موالي اسماعيل"، وقد اجتمعت 

وتم تحديد  مبلغ  2021فبراير  03اللجنة االدارية للتــقييم مـــن بتاريخ 

 درهم للمتر المربع الواحد. 600االقتناء في 

مــــن مجلسكم الموقر الموافقة عــــــلى الثمن الذي  ألجله اطلب

 حــــددتــه اللجنة اإلدارية للتقييم في هذه العملية.

 ولمجــــــــــــــلسكم واسع النظر                        

 

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية وسياسة المدية 

 .لقراءة توصية اللجنة 

 

 (لجنةالرئيس  : )السيد عبد هللا مشكور

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .   أ وصت اللجنة بإ

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
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متعلقة بنزع الملكيات األولى طريق مدمجة بالطريق العمومي  13و12-11-10-9 هذه النقط 

الجبابرة قرب المركز الصحي الذي أنشئ في زمن محمد الخامس رحمه هللا . فيوجد مشكل في 

المركز الصحي في عالقته مع الورثة . ومشكل الطريق التي تهم الجماعة فيجب تسوية 

 ضعيتها . و

األمر الثاني يتعلق بالثمن المحدد للطريق المجاورة لعبد هللا الشفشاوني بالزيتون والواقعة في 

 ملكية ورثة بوعزة .

باب . اقتناء قطعة أرضية محفظة في ملكية ورثة المنوني الكائنة ب 11نفس األمر بالنسبة للنقطة 

على تعديل المساحة . مرت هذه  إلحداث موقف السيارات مع الموافقة السيبة والمخصصة

 . وتمر اليوم بهذا المجلس لتعديل المساحة فقط.  2011النقطة في المجلس السابق سنة 

. فهناك إشكال حيث وقع تبادل ما  2تهم اقتناء القطعة األرضية لسوق البرج  12بالنسبة للنقطة 

. فجزء من قطعة البرج بقي  بين أمالك الدولة والجماعة فيما يتعلق بسوق البرج وسوق الباتين

معلقا فال بد من تسوية وضعيتها خاصة تواجد مصنع مشترك مع الدولة فيجب تسوية وضعيته 

 أيضا وال يبقى معلقا هو اآلخر. 

  فيتعلق األمر بالموافقة على الثمن بثكنة موالي إسماعيل . 13بالنسبة للنقطة 

 

 : المناقشة

 : مالحظة

المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحا السيد الرئيس  فور عرض النقطة على أنظار

 النقطة التاسعة للتصويت .

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 06مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي             المديرية العامة للمصالح                                          

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة التاسعة :

الدراسة والموافقة المبدئية على نزع ملكية قطع أرضية مدمجة بالطريق العمومي  -09

 المراني. بالجبابرة في ملك السيد

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

نزع ملكية قطع أرضية مدمجة على وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 بالطريق العمومي بالجبابرة في ملك السيد المراني.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  38عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 38   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  -أمال فريقش -ليلى معزوز -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -هللا بووانو عبد 

حسن  -إسماعيل المهداوي   -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو     -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -–العباس الومغاري  -نزهة الصح  -لعزيز بلخيري عبد ا –كواح 

رشيد  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عثماني 

حميد   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 –نوال محسن  -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –لعويسي 

 هشام القائد .

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على نزع ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس جلسته الفريدة ليوم 

 ملكية قطع أرضية مدمجة بالطريق العمومي بالجبابرة في ملك السيد المراني

 .2م 718والبالغة مساحتها اإلجمالية 
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                         رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 : المناقشة

 : مالحظة

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرح السيد الرئيس 

 النقطة العاشرة للتصويت .

 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 07مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة العاشرة :

المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص القطعة الدراسة والموافقة على الثمن  -10

األرضية المدمجة بالطريق العمومي جوار مدرسة عبد هللا الشفشاوني بالزيتون في ملك ورثة 

 الحاج بوعزة.

 

، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على الثمن المحدد من طرف اللجنة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

اإلدارية للتقييم بخصوص القطعة األرضية المدمجة بالطريق العمومي جوار مدرسة عبد هللا 

 .بالزيتون في ملك ورثة الحاج بوعزةالشفشاوني 
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  38عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 38    عدد األصوات المعبر عنها 

     : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  -أمال فريقش -ليلى معزوز -خالد بودالي  - محمد ميلودي  -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إسماعيل المهداوي   -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو     -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -–اري العباس الومغ -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري  –كواح 

رشيد  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عثماني 

حميد   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 –نوال محسين  -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –لعويسي 

 هشام القائد .

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس خالل جلسته الفريدة ليوم 

 العارية طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص القطعة األرضيةالثمن المحدد من 

بالزيتون  بحي المعاركة المدمجة بالطريق العمومي جوار مدرسة عبد هللا الشفشاوني

بغرض توسيع الطريق العمومي رقم  2م278في ملك ورثة الحاج بوعزة، مساحتها 

والذي يبلغ  ك/11408د في إطار نزع الملكية والمستخرجة من الرسم العقاري عد 127

 درهم(  للمتر المربع الواحد  . 1000ألف درهــــــــــم ) 

 ــاتب  المجلسنائبة  كــ                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 : المناقشة 

 : مالحظة

أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرح السيد الرئيس فور عرض النقطة على 

 النقطة الحادية عشر للتصويت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 08مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي             المديرية العامة للمصالح                                          

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الحادية عشرة :

المتخذ خالل الدورة العادية لشهر أبريل  4الدراسة والموافقة على تحيين المقرر رقم  -11

المتعلق بالموافقة على ثمن اقتناء قطعة أرضية غير محفظة في ملك ورثة المنوني  2011

موالي علي الكائنة بباب السيبة والمخصصة إلحداث موقف للسيارات مع الموافقة على 

 تعديل المساحة
 

، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

المتخذ  4رقم على تحيين المقرر وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

المتعلق بالموافقة على ثمن اقتناء قطعة أرضية  2011خالل الدورة العادية لشهر أبريل 

غير محفظة في ملك ورثة المنوني موالي علي الكائنة بباب السيبة والمخصصة إلحداث 

 موقف للسيارات مع الموافقة على تعديل المساحة
 : لية على ما يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العم

    :  38عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 38  عدد األصوات المعبر عنها 

    : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  -أمال فريقش -ليلى معزوز -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إسماعيل المهداوي   -إدريس إاللة  -يعقوبي عزيز  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو     -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -–العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري  –كواح 

رشيد  -أحمد مسغاتي  -عالل  امحمد بن –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عثماني 

حميد   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 –نوال محسين  -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –لعويسي 

 هشام القائد .

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

 00ين: عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـع  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على تحيين ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس  جلسته الفريدة ليوم ا

على مبلغ المتعلق بالموافقة  2011المتخذ خالل الدورة العادية لشهر أبريل  4المقرر رقم 

ملك ورثة المنوني موالي كثمن القتناء قطعة أرضية  غير محفظة في  2درهم م 200,00

قف للسيارات مع الموافقة على تعديل اعلي الكائنة بباب السيبة والمخصصة إلحداث مو

 متر مربع،  لتصبح كما يلي: 6626متر مربع إلى  8315من  المساحة

 .درهم X  200  =1.325.200,00 2م 6626

 ــاتب  المجلسنائبة  ك                                          رئيس المجلس  

 اء : أمال فريقشـإمض           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    



 93 

 

 
 النقطة الثانية  عشرة :

 . 2الدراسة والموافقة على اقتناء القطعة األرضية المحتضنة لسوق البرج  -12

 
 : المناقشة

 : مالحظة

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرح السيد الرئيس 

 النقطة الثانية عشر للتصويت .

 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 09مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الثانية  عشرة :

 . 2اقتناء القطعة األرضية المحتضنة لسوق البرج الدراسة والموافقة على  -12

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على اقتناء القطعة األرضية ة المتعلقة بالدراسة والموافقة وبعد دراسة المجلس للنقط 

 . 2المحتضنة لسوق البرج 
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  38عدد األعضاء الحاضريــن  

 : 38   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  -أمال فريقش -ليلى معزوز -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إسماعيل المهداوي   -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو     -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -–العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري  –كواح 

رشيد  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عثماني 

حميد   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 –نوال محسين  -جواد حسني  -جواد الشامي -لسوحييوسف ا -زكرياء بقدير –لعويسي 

 هشام القائد .

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على اقتناء ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس جلسته الفريدة ليوم 

، المنتمية  2م 2236القطعة األرضية التي في ملك الدولة الخاص مساحتها 

من أجل تسوية  2ك  المحتضنة لسوق البرج  /13190للرسم العقاري 

 الوضعية القانونية للسوق المذكور.
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة الثالثة  عشرة :

الدراسة والموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم القتناء القطعة  -13

 المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".األرضية الحبوسية 
 

 

 
 : المناقشة

 : مالحظة

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرح السيد الرئيس 

 النقطة الثالثة عشر للتصويت .

 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 10مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الثالثة  عشرة :

الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم القتناء القطعة الدراسة والموافقة على الثمن  -13

 األرضية الحبوسية المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14رقم وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي  -

على الثمن الذي حددته اللجنة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 اإلدارية للتقييم القتناء القطعة األرضية الحبوسية المسماة "ثكنة المولى إسماعيل".
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

 38األعضاء الحاضريــن  :    عدد 

 : 38   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

  -أمال فريقش -ليلى معزوز -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إسماعيل المهداوي   -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي 

عبد العاطي  -محمد بنعزو     -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -–العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عبد العزيز بلخيري  –كواح 

يد رش -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عثماني 

حميد   -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور -الغاشي 

 –نوال محسين  -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –لعويسي 

 هشام القائد .

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على الثمن ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس جلسته الفريدة ليوم 

درهم للمتر المربع الواحد  600الذي حددته اللجنة اإلدارية للتقييم والمحدد في 

 موالي إسماعيل. العقار الحبوسي المسمى ثكنةالقتناء 
 ـاتب  المجلسنائبة  ك                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 : ) عضو المجلس ( السيد أحمد مسغاتي

األقسام عضاء ، السادة رؤساء السيد الرئيس ، السيد الباشا ، السيدات والسادة األ

كل واحد باسمه وصفته وبعد، السيد الرئيس أريد أن أطرح  الداخلية والخارجية

سؤاال عريضا أال وهو ما جدوى من إرسال مراسلة لطرح نقط بجدول األعمال 

بدون فائدة . أوال يجب معرفة أسباب النزول لهذه النقط ، ألن هذه النقط مستنتجة 

تشاركية مع الساكنة التي وضعت الثقة الكاملة فيكم لتمثيلهم وتلبية من المقاربة ال

طلباتهم . لقد قمنا السيد الرئيس بعدة مداخالت واقتراحات بناءة منذ بداية هذا 

المجلس الموقر لكننا لم نجد اآلذان الصاغية . ومارسنا المعارضة البناءة نزوال 

ألغلبية . وعلى ذكر النقط . نقطة عند رغبة الساكنة المكناسية التي أعطت لكم ا

سحب الملكية من القطعة األرضية المتواجدة بحي الوحدة قرطبة والتي تعتبر 

من النقط السوداء بالمنطقة . إن سبب النزول هو رفع الضرر عن ساكنة الوحدة 

 38التي تعتبر رابطا ل  16واألطلس وتهيئة شبكة الواد الحار بنفس التيار بزنقة 

باالضافة  ألزقة األطلس في اتجاه أسيما مرورا عبر  1ون لحي الوحدة نتمزنقة ي

القطعة األرضية . لذلك وضعنا طلب نزع الملكية القطعة األرضية المتواجدة 

 بقرطبة .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 هل أرسلت نقطا ولم ندرجها .

 

 : ) عضو المجلس ( السيد أحمد مسغاتي

 أرسلتها .نعم 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 ال أتوفر على أي منها .

 

 : ) عضو المجلس ( السيد أحمد مسغاتي

فهناك مشكل الواد الحار  سنخدمها.إذا كانت لدينا النية الحسنة لخدمة الساكنة 

إلى التجزئة الموجودة في طور البناء في شارع  باإلضافةبالوحدة واألطلس . 

 الذي يشكل بلوكاج بمسالك التطهير. 38

ل التواصل االجتماعي مؤخرا حيث الحديث عن ئالسيد الرئيس، ربما تتبعتم وسا

الواد الحار الذي داهم عددا من المنازل . ولألسف فالساكنة تتحدث عن انعدام 

البنا منذ بداية هذا المجلس بفك العزلة عن وقد ط برمته.الثقة في أعضاء المجلس 

العيش  والتعليم،يحتاجون الصحة  رمضانية،هذا الحي . وال يحتاجون لقفة 

 الكريم ، الرفاهية العمل .
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السيد الرئيس ، أنا بدوري أدق ناقوس الخطر ، وأوصلت صوتي لجميع 

وكذلك األعضاء ، كما نطالب بخلق مالعب القرب للقضاء على المخدرات 

نطالب بخلق مساحات خضراء للترفيه وكذلك بناء سوق نموذجي لجمع الباعة 

المتجولين الذين لديهم الحق في االستفادة من مكان آمن للحصول على لقمة 

 العيش الكريم والسالم عليكم ورحمة هللا .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أحمد مسغاتي أن المقصود هو تلك األرض أظن انطالقا من كل ما ذكرتم السيد 

. فصاحب تلك البقعة هو من قام بحفرها لمنع  الموجودة بين قرطبة والوحدة

 28/27الباعة المتجولين . وسبق أن تحدثنا معه وتفاوضنا معه ضمن الفصل 

دون التوصل إلى حل . وبيت القصيد هنا هو نزع الملكية أما الباقي فال عالقة 

لدي مانع في دراسة نزع ملكية تلك البقعة األرضية . أما الواد لي به . وليس 

 الحار فيقف السور االسماعيلي حاجزا أمامه .

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

بالفعل واآلن نزع الملكية هو في طور اإلنجاز وهي مرحلة التخلي حيث هناك 

تجهيزات في تصميم التهيئة الحالي ، وأخبرني السيد الحاج ساسيوي وبالفعل بعد 

. كل ما هو الموافقة على تصميم التهيئة يصدر معه منشور نزع الملكية تلقائيا 

لمرحلة الحالية . كما أن الواد الحار مطلوب اآلن هو التفكير في اإلسراع بوتيرة ا

يشكل مشكال حقيقيا خصوصا في فصل الشتاء يستوجي حله وإصالح قنوات 

الواد الحار . وفيما يخص البنية التحتية ، المالعب عند ابتداء المسطرة سيتم 

 التجهيز. 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

واقعة في تصميم التهيئة وسيتم معالجة  إذن فكما هو واضح فالبقعة األرضية

 مشكل الواد الحار، وسيتم وضع مراسلة في الموضوع .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة الرابعة  عشرة :

الدراسة والموافقة على تخصيص محل تجاري بسوق زين العابدين لفائدة الوكالة  -14

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

 
 : ) رئيس المجلس( هللا بووانو السيد د. عبد

على تخصيص محل تجاري بسوق زين  والموافقةنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 العابدين لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

 

 العرض :

 

 تخصيا محل تجاري بسوقمذكرة العرض حول 

 الماء والكهرباء.زين العابدين لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع 

 

 

بناء علي المراسلة الواردة من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس 

والتي تلتمس من خاللها  602والمسجلة تحت عدد  2019يونيو  11بتاري  

الموافقة لها على استغالل محل بالمركب التجاري زين العابدين قصد إحداث 

 . ليةياعوكالة ملحقة خاصة بمنطقة اإلسم

 . نعرض على مجلسكم هذه النقطة

 ولكم واسع النظر.                                                        

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

لحسن خربوش  رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات لقراءة أعطي الكلمة للسيد 

  توصية اللجنة  

 

 (لجنةالرئيس  : )  خربوشلحسن السيد 

 توصية اللجنة :

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .   أ وصت اللجنة بإ

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
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محال تجاريا في زين العابدين . ويوجد محل كبير ارتأت  70لدينا ما يزيد عن 

تقبال وغير سالنموذج الجديد يتضمن االالوكالة الحضرية أن تقرب من الساكنة وفق 

 ذلك سنناقش اآلن الموافقة المبدئية ثم الثمن .

 

 : المناقشة

 

 : ) النائب الرابع للرئيس( السيد خالد البودالي

شكرا السيد الرئيس، السيد الباشا ، األخوات واإلخوان األعضاء ، أعتقد أن رغبة 

االستفادة من محالت الجماعة فأنا الشركات الكبرى أو المؤسسات الكبيرة في 

أعتبره ريعا . فلديهم الموارد الكافية لكراء المحالت مثل المؤسسات البنكية . وإذا تم 

ذلك فنريد معرفة السومة الكرائية لكي ال يكون هناك تفضيال وشخصيا أحبذ تقسيم 

وكالة من االستفادة منه تاجرين عوض كرائه لمؤسسة بنكية أو ال المحلين  ليتمكن

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أو أي جهة من الجهات . 

 

 : )عضو المجلس(السيد الحسن بوكدور

فقط من الرغبة األكيدة  التأكدبسم هللا الرحمان الرحيم ، شكرا السيد الرئيس . نريد 

 القتناء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للمحل بزين العابدين . وشكرا.

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

فالمحل ال يناسب التجارة ، والمبلغ المحدد مائة بالمائة  نحبذهاهذه فكرة ممتازة 

ألف درهم في الشهر الذي حددته اللجنة . وأثمن ما  ذكره السيد  30مناسب أيضا 

   الحسن بوكدور من اإلسراع بهذا المشروع وإخراجه لحيز الوجود.

 

 : )عضو المجلس( عبد الحق الحمدانيالسيد 

السيد الرئيس، السادة األعضاء ، السيد ممثل السلطة السادة الحضور. أؤيد الفكرة 

تغل هذه الفرصة بوجود مدير سفهذا أحسن مكان لتقريب اإلدارة من المواطن ، وأ

الذي  الوكالة وأتساءل بالنسبة للواد الحار المنحدر من ديور السالم في اتجاه توالل ،

يشتكي الساكنة  من وضعيته الكارثية . كما أشير أيضا إلى الطريق بسبب 

 مخفضات السرعة .

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أتفق مع السيد خالد البودالي فباعتبارها مؤسسة عمومية كبيرة يجب أن نتعامل معها 

خلقتها الجماعة وفي نهاية  1968بهذا المستوى . والوكالة تنتمي للجماعة ففي سنة 

التسعينات كان التفكير في خوصصتها . أظن أننا بإمكاننا االستجابة لطلبهم وفق 

 القانون والقانون ينص على المزاد العلني .

واألمر الذي أثاره السيد الحسن بوكدور ، نحن نتحمل مسؤولية تغيير المدير ونتابع 

 في مؤسسة المجلس. مسؤولينا 

 عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت .بعد ذلك 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 11مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الرابعة  عشرة :

الدراسة والموافقة على تخصيص محل تجاري بسوق زين العابدين لفائدة الوكالة  -14

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

ري بسوق على تخصيص محل تجاوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 زين العابدين لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  38عدد األعضاء الحاضريــن   

 : 38   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 38عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي   -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -بووانو  عبد هللا

 -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي   -أمال فريقش -معزوز

   -عبد الرحمان أفلك -رشيد مجبار  -محمد المشاطي   -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

نور الدين  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -إدريس الخروبي

الحسن   -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح  -عامر

 -أمينة حداش -عبد هللا مشكور -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -بوكدور

نوال  -جواد حسني  -الشاميجواد  -يوسف السوحي -حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني 

 هشام القائد.  -محسن 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

تخصيا محل تجاري بسوق زين العابدين لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 والكهرباء.
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  

 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 النقطة الخامسة عشر :

 سوقالدفتر التحمالت الخاص بإيجار مرافق متواجدة بالدراسة والموافقة على  -15

 .طريق الحاج قدور الجماعي

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

دفتر التحمالت الخاص بإيجار مرافق على  والموافقةنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 .طريق الحاج قدور الجماعي سوقالمتواجدة ب

 

 العرض

 عرض حول دفتر التحمالت  الخاص بإيجار  مذكرة 

 والمتجر المتواجد بسوق الحاج قدور 2والمقهى رقم  1المقهى رقم 

بناء علي قرار احداث سوق الحاج قدور الذي يضم داخل فضائه مقهيين ومتجر 

تعتزم جماعة مكناس االعالن عن طلب عروض  2م 30مساحة كل واحد منهم 

خاص بهذه المرافق كما يشير الي ذالك الفصل الثاني من كناش التحمالت 

 الخاص بسوق الحاج قدور.

وبناء على ما سلف تم إحداث ملحق كناش تحمالت خاص بهذه المرافق  

 المتواجدة داخل فضاء سوق الحاج قدور في أفق اإلعالن عن طلب عروض.

 لسكم الموقر واسع النظر.ولمج 

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أعطي الكلمة للسيد لحسن خربوش  رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات لقراءة 

 توصية اللجنة   

 

 : ) رئيس اللجنة(  السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .   أ وصت اللجنة بإ

 المناقشة :
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 مالحظة : 

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحها 

 السيد الرئيس للصويت.

 

 *دفتر التحمالت مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 12مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الخامسة عشر :

 سوقالدفتر التحمالت الخاص بإيجار مرافق متواجدة بالدراسة والموافقة على  -15

 طريق الحاج قدور الجماعي

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

الخاص بإيجار  دفتر التحمالتعلى وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 طريق الحاج قدور الجماعي سوقالمرافق متواجدة ب
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

   :  36عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 36   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 36عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

أمال  -سميرة قصيور -خالد بودالي   -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -حسن تميمي  -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي    -فريقش

عبد  -محمد بنعزو   -إدريس الخروبي-عبد الرحمان أفلك  -رشيد مجبار  -محمد المشاطي 

 -العباس الومغاري  -نزهة الصح  -الدين عامر نور  -عبد العزيز بلخيري  –العاطي كواح 

 -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي 

يوسف  -حميد لعويسي -عبد الحق الحمداني  -أمينة حداش  -عبد هللا مشكور  -أحمد مسغاتي 

 د.هشام القائ -نوال محسن -جواد حسني  -جواد الشامي -السوحي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

طريق الحاج  الجماعي سوقالمرافق متواجدة بدفتر التحمالت الخاص بإيجار 

 قدور
 نائبة  كــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  
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 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة السادسة عشر :

 بمنطقة برج موالي عمر.الدراسة والموافقة على إحداث دار الشباب  -16

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

على إحداث دار الشباب بمنطقة برج  والموافقةنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 موالي عمر.

 

 : العرض

 مذكرة عرض حول الدراسة والموافقة على إحداث

  دار الشباب بمنطقة برج موالي عمر

 

لقد تو صلت الجماعة بمراسلة من مجلس دار الشباب حمان 

برج موالي عمر من أجل إدراج  نقطة  -حي بلير -الفطواكي

، نظرا بدارا للشبابجدول أعمال دورة ماي تتعلق بإحداث 

 للخصاص الذي أصبحت تعرفه المنطقة فيما يتعلق بدور الشباب.

 وللمجلس الموقر واسع النظر.

 ./.والسالم                                                         

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ادريس العلمي نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية أعطي الكلمة للسيد 

  واالجتماعية والثقافية والرياضية لقراءة توصية اللجنة  

 

 (لجنةالرئيس  : )نائبالسيد ادريس العلمي

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل  اإحداث دار الش باب مبنطقة برج أ وصت اللجنة بإ

 موالي معر، واقرتحت ل جل ذكل اقتناء سيامن املليك .
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 : كام اقرتحت اللجنة اقتناء سيامن ال طلس لنفس الغرض مالحظة

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

المذكرة لم تكن تامة ويبدو أنها غير واضحة سبق ونظمنا لقاء مع أظن أن 

حيث طالبوا بإحداث دار الشباب  2019/2020النسيج الجمعوي للبرج سنة 

بمنطقة البرج . وتم اقتراح بعض األماكن منها اقتراح قطعتين أرضيتين تابعتين 

لك األرض . وتم اقتراح كذ1للجماعة بمنطقة اليعقوبي في ملتقى سوق البرج 

الموجودة خلف عمارات الجماعة . لم يكن لدينا مانع بالنسبة للمبدأ. أما السينما 

. وهي معروضة في المزاد  2018فنحن في إطار آخر ونتبع ملفها منذ سنة 

العلني . وسبق في دورة سابقة التفكير في اقتناء مصنع الطاليان وتمت الموافقة 

نة لكافة المعطيات . فأعرض عليكم إحداث عليه . فالمذكرة يجب أن تكون متضم

دار الشباب بإحدى المناطق المقترحة السالفة بعيدا عن سينما الملكي . والهدف 

 . من دار الشباب بتلك المنطقة  أال نحرم الساكنة

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

 نريد معرفة ما وصل إليه مآل سينما الملكي . 

 

 : ) رئيس المجلس(  بووانوالسيد د. عبد هللا

الثمن متعلق بالعقار ونحن بصدد تصفيته ، ولكن مع ذلك فأنا أطلب من المجلس 

الموقر الموافقة مبدئيا على المنطقة المقترحة التي تحددها اللجنة إلحداث دار 

 الشباب . 

 بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت . 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 13مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة السادسة عشر :

 الدراسة والموافقة على إحداث دار الشباب بمنطقة برج موالي عمر. -16

 
، في 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06جلسته الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

الشباب بمنطقة برج على إحداث دار وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 موالي عمر.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

   :  36عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 36   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 36عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -بودالي خالد  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش   -معزوز

عبد  -محمد بنعزو   -إدريس الخروبي -عبد الرحمان أفلك  -محمد المشاطي   -حسن تميمي 

 -ومغاري العباس ال -نزهة الصح  -نور الدين عامر -عبد العزيز بلخيري  –العاطي كواح 

 -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي 

يوسف  -حميد لعويسي -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش   -أحمد مسغاتي 

 هشام القائد.  -نوال محسن  -جواد حسني  -جواد الشامي -السوحي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

على إحداث دار الشباب بمنطقة برج موالي عمر مع تشكيل لجينة مبدئيا 

 لمعاينة المكان المناسب لهذا الغرض .
 نائبة  كــــــاتب  المجلس                                          رئيس المجلس  
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 إمضاء : أمال فريقش           إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة السابعة عشر :

  البلدي بجماعة مكناس.الدراسة والموافقة على النظام الداخلي للملعب  -17

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
على النظام الداخلي للملعب  والموافقةنمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 البلدي بجماعة مكناس.

ادريس العلمي نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية  ينللسيدوأعطي الكلمة 

 والسيد لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات  والرياضيةوالثقافية 

  لقراءة توصية اللجنة  

 

 (لجنةالرئيس  : )نائبالسيد ادريس العلمي

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل  هذه النقطة . أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل  هذه النقطة . أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 الئحة التدخالت لمناقشة هذه النقطة . أفتح 

 

 :المناقشة 

 

 : )عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

بالفعل الملعب البلدي تم هنا يجب ويحق لنا الحديث عن تطوير كرة القدم داخل المدينة. 

تسليمه لجماعة وسهر على تهيئته مجلس عمالة مكناس وبالمناسبة نشكر جامعة كرة القدم 

أصبح في  التي قامت بتغطية أرضية الملعب بالعشب االصطناعي . وأظن أن هذا الملعب

على أعلى مستوى وقد قام  حلة جديدة ويتوفر على جميع المقومات لممارسة كرة القدم 

المجلس بعمل نظام داخلي للملعب لتسيير الملعب فأنا أقترح بما أنه اليوم توجد عصبة 

جهوية تقام ألول مرة على صعيد جهة مكناس فاس ويترأسها شخص معروف من مدينة 

مكناس دون أن أذكر اسمه ، وهو غيور على الممارسة الرياضية ، ولديه أيضا خبرة 

ال يسلم زمام التسيير لهذه العصبة من خالل برمجة  كبيرة في مجال كرة القدم ، فلماذا
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المباريات ، مع اتخاذ شروط معينة من أجل تطوير الكرة داخل المدينة . وسيكون ربح 

ولممارسة كرة القدم وكذلك الجماعة بنفسها. وهذا ال يمنع من تواجد مزدوج للعصبة 

والتتبع  فيسند للعصبة أفضل  موظفين من الجماعة مكلفين بالملعب . أما التسيير والتهييء

تجربة مهمة تستحق التجربة تقتصر على سنة  هبكثير من النظام الداخلي . وأظن أن هذ

ونرى النتائج وباإلمكان إلغاؤها في حالة فشلها . وإذا نجحت نستمر فيها . وهذا الرأي 

 .يشاطرني فيه عدد من اإلخوان . وشكرا السيد الرئيس 

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الشامي

أشاطر السيد العباس الومغاري الرأي، وأظنها تجربة جديدة تستحق التشجيع ودعم رئيس 

العصبة ما دام ينتمي لمدينة مكناس ، وأظن أن الجماعة ليست مؤهلة مثل العصبة لتسيير 

 الملعب وشكرا.  

 

 : ) عضو المجلس( السيد جواد الحسني

عب غير كافية لتنزيل برنامج العصبة كما يجب . شكرا السيد الرئيس ، أظن أن المال

ونقترح تجهيز الملعب بملعب الخطاطيف ليعطي قيمة مضافة للبنية التحتية الرياضية 

 بالمدينة . 

 

 : ) عضو المجلس( السيد يوسف السوحي

فريقا،  34ن القول أنها وطنية والعصبة تضم كبالنسبة للملعب البلدي أصبح بمواصفات يم

فنعتقد أن الملعب يجب أن يحتضن الفرق المعترف بها من طرف الجامعة والعصبة وتقام 

فيها المقابالت الرسمية سواء القسم الشرفي أو الهواة أو التابعين للعصبة . وال تقام فيه 

انع من وضع اتفاقية مع العصبة التداريب للمحافظة على العشب. وبالنسبة لنا ليس لدينا م

من أجل التسيير. وقد أثبتت تجربة الملعب البلدي أن تدبير الجماعة ناجح . وتجدر 

إلى أن الفضاءات الرياضية تحتاج كفاءات مهنية وموظفين يفهمون في المجال  اإلشارة

الرياضي ومن هذا الجانب فإخوان العصبة أدرى بالتسيير وتدبير ذلك المرفق ، من خالل 

 اتفاقية تكون واضحة المعالم والبنود . وضع دفتر تحمالت يضمن رابح رابح . وشكرا . 

 

 جلس() عضو الم : السيد فريد بوحي

نادي النجاح الرياضي العمراوي فريق عريق وله مكتسب في الملعب فنتمنى أن مكتسبات 

نادي النجاح تبقى محفوظة بموازاة مع طرح العصبة . فنادي النجاح كان يتوفر على 

مكتب وأظن أن لديه اتفاقية شراكة مع المجلس أيضا. وللعلم فاإلسماعيلية بالتقسيم الجديد 

عب وتتضمن مجموعة من الفرق . فنحن نثمن اقتراحات اإلخوان شكال لم يعد لديها مل

 ومضمونا مع الحفاظ على حق فريق النجاح .  

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 أشير إلى األعضاء المتغيبين وهم السادة :

التهامي بوخيمة ومحمد الدكس بسبب المرض . والسيد ادريس صقلي عدوي بسبب 

 الذهاب ألخذ حقنة التلقيح . 

 السيدة نادية إدريسي قيطوني تغيب بعذر من طرف االتحاد الدستوري .

وعن حزب التجمع الوطني لألحرار الغائبون بعذر الحاج محمد عديوباه بسبب المرض ، 

 والسيد لحسن خربوش ألسباب عائلية .السيد جواد مهال كذلك 
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وعن حزب األصالة والمعاصرة تغيب السيد المصطفى المريزق والسيدة نبيلة بنعمر  

 بعذر. 

الفكرة األساسية التي طرحها اإلخوة األعضاء من حيث المبدأ فليس لدي فيها إشكال . 

من مدينة مكناس يترأس العصبة الجهوية وتعمل معه كفاءات  اآلنوالسيد جليلي مكناسي 

وفاس وويسالن ، وعقدنا عدة لقاءات . طلبهم فيما يتعلق بالملعب البلدي . هم لم يطلبوا 

ر يالتسيير اآلن طلبهم هو تمكين فرق العصبة من اللعب داخل الملعب فقط . وبالنسبة للتسي

ة يطرح مشكل المداخيل فلنتفق على مبادئ ثالث : اللجنة المسيرة تضم الجماعة والعصب

 أيضا .

وتعطى لفريق النجاح نفس الحقوق التي كان يتمتع بها سابقا بقرار من المجلس. وقبل 

التصويت يجب أن نوجه الشكر لرئيس الجماعة ومجهوداته من أجل الملعب الشرفي 

والملعب البلدي ، كما أنه موافق ومستعد لتجهيز ملعب الخطاطيف وتهيئته وأنتظر باقي 

  اقتراحاتكم .

للسيد فريد بوحي فيما يتعلق بالضفة األخرى اإلسماعيلية فهو العقار. فعند الحديث جوابا 

مقترحين اثنين : األول يتعلق بمنطقة بوكرعة ك سابقا عن القطب الرياضي كان هنا

ايت والل  فيطرح هنا مشكل العقار في إلنشاء مركبات رياضية ثم المقترح الثاني بمنطقة 

  المجال الترابي .

 

 ) عضو المجلس( : فريد بوحي السيد

 أال يمكن اقتراح مكان باب القصدير؟ إلنشاء مركب رياضي فقط .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

يوجد ملعب بتجزئة االزدهار مجهز بمنطقة سيدي بوزكري ووكالة العمران بصدد 

 تهييئه. باالضافة إلى ملعب تابع للجهة قرب القاعة المغطاة سيتم استغالله هو اآلخر. 

فبالنسبة للمالعب هناك تنوع فنجد الملعب الشرفي الذي تم إعادة تهييئه وكذلك الملعب 

عب بمنطقة سيدي بوزكري . وسنبحث في الجهة األخرى البلدي وملعب الخطاطيف ومل

 عن ملعب .

 للتصويت بهذه التوصيات :  17فأعرض النقطة 

 التسيير مشترك ما بين الجماعة والعصبة .  -

 " CODM تخصيص مكتب لنادي النجاح مثل مكتب النادي المكناسي لكرة القدم" -

 بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت . 

 

 

 

 

 * النظام الداخلي مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 مشروع القانون الداخلي الخاص

 بالملعب البلدي التابع لجماعة مكناس

 *الفصل األول:

وظفين و عمال لجماعة مكناس إدارة تتكون من مدير و م البلدييدير الملعب 
 .جماعة لمكناسخاضعين لسلطة رئيس 

 :*الفصل الثاني

 .داخل الملعبتجاري  ي نشاطيمنع منعا كليا مزاولة أ

 :*الفصل الثالث

 .ن يعيق السير العادي للمرفقسمح للجمهور إدخال كل ما من شانه أال ي

 :الرابع الفصل *

اإلذاعة و  :لسيارات مسموح لها بالدخول إلى الملعب هي السيارات الخاصة با

 .اإلسعافرجال المطافئ و سيارة -الحكام –التلفزة

 :الخامس الفصل *

 .قبل موعد انطالق المقابلة ساعتينيتم دخول الفرق إلى الملعب 

 :السادس الفصل *
م ال يسمح لجمعية أنصار و مشجعي الفريق المحلي إن يزينوا ويضعوا الفتاته

 التشجيعية بالملعب قبل المباراة إال بتصريح مسبق من السلطة األمنية.

 :السابع الفصل *

منعا كليا على العموم ولوج أرضية الملعب أثناء الحصص التدريبية و كذلك يمنع 
 بعد انتهاء المبارة
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 :التامن*الفصل 

ال تعتبر إدارة الملعب مسؤولة عن أي ضياع قد يقع داخل المستودعات لألشياء .
 .حصص التدريبية أو أثناء المبارياتالثمينة أو غيرها أثناء ال

 :التاسع *الفصل

يستفيد من الملعب كل الجمعيات و النوادي المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية 
لكرة القدم المزاولة للعبة و العصبة االحترافية والمجموعات الوطنية . وكذلك 

ية .باإلضافةإلى المباريات األخرىذات الجهومباريات السد النهائية التابعة للعصب 
 .الطابع الرسمي

 :العاشر *الفصل

الجمعيات و النوادي و الجمعيات الراغبة في االستفادة من الملعب و  على
المستوفية لشروط الفصل التاسع من القانون الداخلي للملعب تقديم طلب إلى رئيس 

و ذلك بأسبوع على األقل من مؤشر عليه من طرفمدير الملعب مجلس الجماعة 
 .تاريخ النشاط 

 :الحادي عشر الفصل *

 القيام بالتداريب بصفة فردية. ألي العب ال يسمح

 :الثاني  عشر الفصل *

ال يسمح باإلشهار أو وضع اللوحات االشهارية داخل الملعب إال بترخيص من السيد 
 رئيس جماعة مكناس.

 :الثالث عشر *الفصل
 يمنع على الجمعيات المرخص لها ما يلي: 

 * التدخين وتناول الممنوعات .

 *القفز على سياج الملعب.

 *عدم الولوج إلى الساحة الداخلية للملعب إال للرياضيين و بالزى الرياضي.

*إدخال الدراجات النارية و الهوائية إلىأرضية الملعب ما عدا سيارة الشرطة 
 أواإلسعافأو سيارة الجماعة في حالة الحاجة إليها.

 *إدخال الحيوانات.

 *تقاسم الحصص مع جمعيات أخرى .

 :*الفصل الرابع عشر 

 .استغالل الملعب يتم في احترام تام لمقتضيات القرار الجبائي للجماعة
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 :*الفصل الخامس عشر 

و الحفاظ على  على الملعب يجب التحلي بالسلوك الرياضي و احترام المسئولين -
 نظافته و ممتلكاته 

عرقلة السير العادي للبرامج الرياضيةينتج عنه إقصاء أو  كل إخالألو عدم احترام -
مع إمكانية  ا بصفة مؤقتة أو نهائيةعن مزاولة نشاطه اأو توقيفه لجمعية المعنيةا

 .09/09المتابعة قانونيا حسب قانون الشغب 

 :*الفصل السادس عشر 

تتحمل كل جهة مرخص لها مسؤولية الحفاظ على مستودعات المالبس و المرافق 
الخسائر و األضرار التابعة لها حتى خروج أخر العب. كما تتحمل التعويض عن 

 التي يلحقها الالعبون و من معهم بالتجهيزات و المعدات المتواجدة بالملعب.

 :*الفصل السابع عشر

كل جمعية رياضية أو شركة رياضة أو عصبة جهورية أخلت بمقتضيات هذا 
القانون الداخلي يعرض صاحبه لإلجراءات اإلدارية و الجزاءات التأديبية و الجنائية 

 قوانين الجاري بها العمل.طبقا لل

 

 يعهد الى ادارة الملعب تطبيق هذا القانون الداخلي.

 :حرر بمكناس في
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 14مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ ة شؤون المجلس واللجان                                                  مصلح 
 

 النقطة السابعة عشر :

  الدراسة والموافقة على النظام الداخلي للملعب البلدي بجماعة مكناس. -17

 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

ي للملعب البلدي على النظام الداخلوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

  بجماعة مكناس.

 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  36عدد األعضاء الحاضريــن 

 : 36   عدد األصوات المعبر عنها 

    : 36عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

محمد  -سميرة قصيور   -خالد بودالي   -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -إدريس إاللة  -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -عكي   أمال فريقش 

 -محمد بنعزو   -عبد الرحمان أفلك  -محمد المشاطي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

فريد  -اري العباس الومغ -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح 

أحمد  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –بوحي 

حميد  -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -مسغاتي 

 هشام القائد.  -نوال محسن  -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -لعويسي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

، بإجماع أعضائه 2021 ماي 06الخميس ، خالل جلسته الفريدة ليوم 2021

مع ضرورة  بجماعة مكناسعلى النظام الداخلي للملعب البلدي الحاضرين 

 األخذ بعين االعتبار ما يلي :

 .تسيير الملعب بتنسيق مع العصبة الجهوية  فاس مكناس 

  داخل الملعب لكرة القدم لنجاح الرياضي المكناسيلجمعية اتخصيا مكتب 



 123 

 ـاتب  المجلسكـ                                                رئيس المجلس   

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة الثامنة عشر :

 الدراسة والموافقة على خلق منطقة للنشاط الصناعي بجماعة مكناس.  -18
 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

منطقة للنشاط والموافقة على خلق نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

 . الصناعي بجماعة مكناس

أعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية و

وسياسة المدينة والسيد إدريس العلمي نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والرياضية والسيد الحسن خربوش رئيس لجنة المرافق 

والسيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون  خدماتالعمومية وال

 لقراءة توصية اللجنة .  المالية والبرمجة 

 : ) رئيس اللجنة(السيد عبد هللا مشكور

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين  اإىل اجللسة  النقطة عىل اإرجاء مناقشة هذهأ وصت اللجنة بإ

 العامة.

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( السيد إدريس العلمي

 توصية اللجنة :

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة.  أ وصت اللجنة بإ

 

 السيد الحسن خربوش : )رئيس اللجنة(

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين  اإىل اجللسة  النقطة عىل اإرجاء مناقشة هذهأ وصت اللجنة بإ

 العامة.

 رئيس اللجنة( نائب ): السيد رشيد مجبار
 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل  هذه النقطة . أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
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تجزئة االزدهار بمنطقة أراضي األوقاف التي تجهزها وكالة العمران  للتوضيح

تقع منطقة شاسعة يحتكرها أرباب الشاحنات ويشتغل  بها كذلك بعض 

هكتارات . وبعد  4أو  3الميكانيكيين بشكل فوضوي ويمكن القول أنه تم احتالل 

ث عن إحداث التجزئة قامت جمعية نشيطة " رواق المهنيين بمكناس " بالبح

اماكن إلقامة نشاطهم الصناعي فبحثوا في األمالك المخزنية ووجدوا منطقة أمام 

وجدوا أيضا منطقة تضم  مشروع بها .  رئاسة الجماعة لكنها غير متاحة إلقامة

  هكتارات في طريق الحاجب على يمين مجاط . أيضا وجدوا بها مشاريع. 9

 ري فارغ . وأقترح عليها بويسالن ولم يجدوا أي وعاء عقا

فتقدمت الجمعية بطلبها من أجل المنطقة بسيدي بوزكري لتجمع عددا ال بأس به 

 من الحرفيين .

وبالنسبة إلينا تصميم التهيئة ال يوجد مانع من ذلك  . وسيتم نزع الملكية بتلك 

المحاضن بسيدي  لطلبهم لبعض باإلضافةالمنطقة إذا تمت الموافقة على طلبهم . 

بوزكري نتوفر على اتفاقيات سابقة وهي اآلن في طور التصفية وهو مشروع 

فهو  توفر على فاعلين اقتصاديين منهم من مات ومنهم الورثة يثالثي ألنه معقد و

 مشروع مهم كنت أود طرحه داخل الدورة من أجل نزع الملكية . 

 .18فهذا هو السياق العام لهذه النقطة رقم 

 

 المناقشة :

 : ) عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

فهي من أفضل الجمعيات  ،ن جمعية رواق المهنيينولعلم اإلخوان الذين ال يعرف

النشيطة بمدينة مكناس. وبكل صدق فالجماعة ستربح مع هذه الجمعية وليس 

، العكس. فهم تعاقدوا مع مهندسين معماريين وكذلك مكاتب دراسات على نفقتهم

وأعدوا مشروعا متكامال. وقد طلبوا منطقة صناعية خارج المدينة على مساحة 

ولكن لم يتم تخصيص  ،تقدر بسبع هكتارات، والسيد الرئيس أشار إلى هذا األمر

هذه األرض لمنطقة صناعية ألنها سبق وأن تم تخصيصها لمشاريع أخرى. 

وهذا مقترح  ،مكناس اآلن تقدموا بهذا المقترح لخلق منطقة صناعية داخل مدينة

جزء بسيدي  :ونحن مع الفكرة التي اقترحوا بتقسيمهم إلى جزأين، ممتاز

بوزكري والجزء الثاني بطريق بوكرعة. نحن نعتبر هذه الجمعية مسؤولة وقد 

اطلعت على الملف الذي تقدموا به بحيث أنهم يتوفرون على التمويل الكافي 

 يطلبون هبة من أحد. وهؤالء المهنيين إذن هم ال ،ماليير سنتيم 5بمبلغ يقارب 

يتواجدون اآلن بسيدي بوزكري وحي الوحدة ويشتغلون في المهن المرتبطة 

واآلن يريدون تنظيم مهنتهم بإمكانياتهم الخاصة. وكان من  ،بإصالح السيارات

الممكن إلقاء عرض حول هذا المشروع نظرا ألهمية الملف الذي تقدموا به 

حل مشاكل  ة. فهم سيساهمون مع الجماعة بقسط كبير فيومساهماتهم المالي

التنقل الموجودة بحي سيدي بوزكري والمناطق المجاورة كما أن المهن التي 

لذلك  ،يمارسونها ستنظم بشكل جيد. وقد قاموا بإنجاز تصاميم من مستوى عال

 مدخلب إذن إقامة المشروعنحن نعلن موافقتنا على هذه االتفاقية. نحن نقترح 

 ،حي بوكرعة والتي تم تخصيصها لمنطقة صناعية من طرف تصميم التهيئة
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تم تحويله سيبجانب سوق الجملة للخضر والفواكه، خصوصا وأن هذا األخير 

نقترح أن نقوم بعقد  لذلك .صبح هذه المنطقة متاحةستلمنطقة أكروبوليس و

ه الجمعية شراكة مع هذه الجمعية ويتم نزع ملكية هذه المنطقة وأؤكد أن هذ

حسابها الخاص. والجماعة ستستفيد من هذا  علىمستعدة إلنجاز هذه التجزئة 

األمر. إذن هذا مشروع ممتاز ونحن سنقوم بدعمه حتى يتحقق على أرض 

 الواقع وشكرا. 

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الشامي

شكرا السيد الرئيس ، مرة أخرى أشاطر ما جاء في تدخل السيد العباس 

وأتساءل لماذا تأجيل أخذ قرار في هذه الشراكة، سيما  ،غاري بشكل كاملالوم

وان األمر يتعلق بجمعية نشيطة وجدية وتقدمت بمشروع متكامل يتضمن حلوال  

ويتوفرون على تصاميم أنجزت من قبل الجمعية. ونعلم أن الوقت هو جد مهم 

ريع داخل الجهة ونحن دائما نشتكي من تأخر إنجاز المشا ،بالنسبة للمهنيين

وعدم احترامهم لآلجال. لذلك أساند هذا المشروع وأطلب منكم اتخاذ قرار 

 الموافقة هذا اليوم وعدم التأجيل. وشكرا.

 

 : )عضو المجلس( السيد هشام القائد

شكرا السيد الرئيس ، أنا بدوري أشجع الشباب داخل هذه الجمعية وانوه بهذه 

يتم تنظيم مثل هذه المهن في مناطق خارج  المبادرة الطيبة، ونحن نتمنى أن

خص المهن التي تطرح مشاكل الضوضاء واألوساخ المدار الحضري، باأل

بالنسبة للساكنة. وأنا أحيي اإلخوان في هذه الجمعية بشكل كبير لماذا: ألن 

االحتجاج والوقفات  قاموا بالبحث عن حلول حقيقية  أسلوبعوض اللجوء إلى 

تم توقيفهم عن العمل في األماكن التي كانوا يشتغلون بها،  د أنعلمشاكلهم. فب

وبحثوا عن الحلول . وعملهم يشكل نموذجا ومثاال يحتدى به  قاموا بتنظيم أنفسهم

ألنه سابقا في هذه  ،وشخصيا أول مرة أرى مثل هذا األمر ،داخل المدينة

ت لحل الحاالت يكون رد المعنيين هو القيام باالحتجاج بدون طرح مقترحا

هناك مقترحات متكاملة تم إنجازها بشكل رائع، تشمل التصاميم  اآلنالمشكل. 

والتمويل وكل ما يتعلق بالمشروع. لذلك فهذا يشكل نموذجا يجب تشجيعه 

وجعلهم قدوة لباقي الجمعيات المهنية في التعامل مع مثل هذه المشاكل التي قد 

ل مشاكل المهن المتواجدة داخل تحدث مستقبال. ومن خالل هذه المبادرة يمكن ح

المدار الحضري وتطرح بعض المشاكل. إذن أتمنى تشجيع المبادرة وتقديم كل 

 توفر عليه لمواكبتهم في إنجاز المشروع وشكرا.   نأنواع الدعم الذي 

 

 : )عضو المجلس( السيد يوسف السوحي

لجنتين لمناقشة هذه النقطة، وقد تمت  أشغالشكرا السيد الرئيس ، لقد حضرت 

ساس في عمل المجالس المنتخبة هو المساهمة الموافقة على هذا المشروع . فاأل
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في التنمية المحلية. وهذه الجمعية قامت بكل ما يلزم من أجل إنجاز هذا 

المشروع، بما فيها التوجه إلى رئيس الحكومة. وهم مستعدون لتمويل 

تم ربط مقترحهم بمشاكل مهنية موجودة في مناطق إذن لماذا ي ،المشروع

فهناك  ،أخرى. واألرقام التي جاءت في ملف الجمعية تجيب عن كل األسئلة

مناصب الشغل التي سيتم خلقها، والمداخيل التي ستستفيد منها  الجماعة وكذلك 

قة أطلب المواف أيضااالستثمار التي سيتم إنجازه. إذن كما قال اإلخوان قبلي فأنا 

على هذه الشراكة . بالنسبة لألرض التي سيقام عليها الحي الصناعي فهم تقدموا 

 بمقترحات وهناك عمل إليجاد حلول لهذه المسألة وشكرا. 

 

 : ) النائب الرابع للرئيس( السيد خالد البودالي

لمساندة أعمال الجمعيات  اإلجماعشكرا السيد الرئيس، شيء جميل أن نرى هذا 

إن طبيعة أنشطة هذه الجمعية، والمتعلقة  ،تقدم إضافة للمدينةي التالجادة و

حيث أن كل عملية ب ،منطقة لخدمات القرب هو ما طرحناه في تصميم التهيئةب

تخصيص منطقة لمثل هذه األنشطة. إذن يجب االستفادة  بها توسيع جديدة، يتم

حتى ال  من تجربة هذه الجمعية ولكن على أساس تعميمها على باقي المناطق

ونحن بدورنا  ،يكون ضرورة التنقل بين األحياء البعيدة إليجاد مهنة معينة

 نرحب بهذه الفكرة ونساند هذا المشروع  وشكرا. 

 

 : ) عضو المجلس( السيد أحمد المسغاتي

ألن الجمعية تتقدم بمشروع جيد  ،بدوري أعارض فكرة تأجيل هذه النقطة

ويشكل نموذج داخل المدينة. وأطرح بجانب هذا األمر مسألة إعادة تهيئة سوق 

خصوصا وأن هذا السوق  ،الفيراي بالتزفيت والعناية حتى يصبح نموذجيا

 عائلة وشكرا 50تعيش منه أزيد من 

 

 : )عضو المجلس( السيد إسماعيل المهداوي

ولكن  هاورغم أنني ال أعرف ،بهذه الجمعية إلشادةابدوري ال يمكنني سوى 

تدخالت اإلخوان قبلي أوضحت أهمية الجمعية وجدية الملف الذي تقدمت به. 

ولكن شخصيا أنا مع إرجاء النقطة لسبب واحد، وهو أن المنطقة المفتوحة 

 فأنا مع مناطق القرب.  ،للمشروع بعيدة شيئا ما

 

 يس المجلس(: ) رئ السيد د. عبد هللا بووانو

 هذه المهن تشتغل أساسا مع الشاحنات الكبيرة فلماذا سيتم إقامتها داخل األحياء. 

 

 : )عضو المجلس( السيد إسماعيل المهداوي

ولدي مراسلة من الوالي السابق  ،إن هذه المهن من األنشطة الملوثة والمزعجة

القرب  لجمعية كانت تشتغل في هذه األنشطة وتقدمت بمقترحات حول مناطق

رغم أنه  ،تقدموا بمقترحات ألماكن محددة أنهمولكن لم تتوصل بأي رد رغم 
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في كل حي، ولكن مثال بشارع السعديين هناك منطقة كانت  ةيصعب إيجاد منطق

مخصصة للمقاولين الشباب وال زالت فارغة ويمكن استغاللها. وبما أنني ذكرت 

إلى الوضعية الكارثية التي أصبح عليها هذا  أشيرشارع السعديين، فال بد أن 

بحيث أن كثرة الحفر أصبحت كارثة على السيارات وتتسبب في عدة  ،الشارع

وأشغال الوكالة حول هذا  ،وهذا الوضع قائم منذ عدة شهور ،لسيراحوادث 

 نتمنى تدخلكم إلصالحها في أقرب وقت وشكرا.  ،الشارع إلى مجموعة حفر

 

 ) كاتب المجلس( : السيد محمد عكي

صراحة السيد الرئيس، وكما سبقني اإلخوان لذلك، فأنا ال أملك بدوري سوى 

تثمين هذه المبادرة التي قامت بها هذه الجمعية التي اختارت التنظيم بدل 

وقد الحظت في  ،فقط أثارتني نقطة بسيطة تتعلق بأراضي األحباس الفوضى.

فأنا هنا  ،تباحة في حق هذه األراضيعدة نقاط تطرح أمام المجلس نوع من االس

فمكناس تتكون من أراضي تابعة للمؤسسة  ،أتحدث كمستشار ثم كمواطن مسلم

العسكرية وكذلك أراضي تابعة ألمالك الدولة وكذلك أراضي األحباس. لهذا 

لماذا ال تقوم هذه الجمعية بعقد شراكة بشكل مباشر مع الجهات المالكة  أتساءل

اعة تتدخل في هذه الملفات وترث مشاكل هي في غنى عنها. ثم ألن الجم ،للعقار

ألن لها  ،أي مرفق يتم ربطه بأراضي األحباس فأنا ال أتحدث هنا باسم األحباس

وأتحدث ألن هناك  ي،ولكن كمواطن مكناس ،مسؤولون يتحدثون باسمها

 مجموعة من النقاط تتعلق بنزع الملكية يتم عرضها أمامنا. ونعلم أن المحبس

يختم وثيقة الحبس دائما بمن بدل أو غير، وهذا شيء صعب القيام به كمؤمنين. 

ومذكرة الوقف تسمح بالقيام بشراكات،  ،لذلك يجب أال نستبيح أراضي األوقاف

لذلك ما علينا إال إحالة مثل هذه الملفات على إدارة األوقاف للبث فيها إما عن 

اعة التفرغ للتدخل في الملفات طريق شراكة أو استثمار. في حين يمكن للجم

 التي لها عالقة باختصاصاتها  وشكرا . 

 

 : ) عضو المجلس ( السيد فريد بوحي

السيد الرئيس ، إننا نعيش وضعية ما بعد جائحة كورونا والتأثيرات االجتماعية 

التي نعاني منها. وهذه المرحلة تقتضي منا مساندة أي مشروع بإمكانه المساهمة 

جعل تحساسة وأرقام البطالة  فالظرفيةالسوسيو اقتصادي ودعمه. في الرواج 

الوضع االجتماعي خطير، فأمامنا جمعية وضعت أمامنا ملفا متكامال ال يحتمل 

أي تأجيل، وهذه المبادرة ستكون محفزة لآلخرين . لذلك يجب أن نمد لهم يد 

 ،كإدارةاإلعانة. أريد فقط فتح قوس بخصوص األوقاف فنحن ال نتكلم عنهم 

ولكن هناك مجموعة من الممتلكات الخاصة كانت باألمس القريب في ملكية 

الجماعة وبين عشية وضحاها قامت األحباس بالطعن أمام المحاكم. فثكنة 

المولى إسماعيل التي نحاول اليوم نزع ملكيتها، كانت في األصل ضمن أمالك 

األمر بالنسبة لمقر النادي الجماعة، ولكن كانت هناك أخطاء تم استغاللها. كذلك 

المكناسي قرب الفييط والمخيم البلدي التي قامت بحيازتها األحباس. إذن ال 
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داعي للعب دور الضحية من طرف إدارة لم تتردد في السيطرة على مجموعة 

من األراضي التي كانت في األصل تابعة للجماعة. كما يمكن الحديث أيضا عن 

لمشاريع تابعة لألحباس، كما هو الحال بالعمارات مجموعة التأثيرات الجانبية 

التي تم بناؤها أمام ثانوية المولى إسماعيل وأثرت بشكل سلبي على الثانوية 

وباقي المحيط. وقد تم هذا األمر من خالل فتح الوعاء العقاري التابع لألحباس 

وعقد شراكة مع منعشين عقاريين. ثم لماذا ال نتكلم عن الغبطة ومراجعة 

السومة الكرائية لمجموعة من األحياء بمكناس بمن فيهم محالت تجارية بسيطة 

ألنه إذا  ،يجب أن تتقمص األحباس دور الضحية ال كالحمامات واألفران. إذن

كانت مشاريع ستساهم في التنمية على أراضي غير مبنية فال مانع من توظيفها 

 .  ةفارغ اعوض تركه

 

 ) رئيس المجلس(:  السيد د. عبد هللا بووانو

ذا تم اأنا أتبنى  جملة وتفصيال ما جاء في تدخل السيد فريد بوحي، أنا لم أفهم لم

ال يجب خلط والدفاع عن األوقاف اآلن ألن هذا خارج عن نطاق مناقشتنا 

األمور. نحن نقترح مشروع تم تقديمه من طرف جمعية، هذه األخيرة اقترحت 

جماعة ورخص لها ببناء سبع طوابق. وهي ثالث مناطق بما فيها أرض تابعة لل

قد وضعت أصال رهن إشارة مؤسسة محمد الخامس للتضامن إلقامة مشاريع 

تمت المصادقة عليهم في دورات سابقة. فنحن نتكلم عن االستثمار والتنمية مع 

جمعية رواق المهنيين فلماذا تم حشر إدارة األوقاف في هذا الكالم أو الدفاع 

أعطينا وغير مفهوم. أكثر من هذا فنحن ناقشنا تصميم التهيئة  فهذا أمر ،عنها

لذلك نحن ال نقبل بأي كان إلعطائنا الدروس واالدعاء  ،قيمة ألراضي األوقاف

 أننا نستهدف األوقاف. 

 

 : ) كاتب المجلس ( السيد محمد عكي

أنا ال أقول أنك أنت من تستهدف األوقاف ولكن هناك من يستهدفها وسنناقش 

 األمر في حينه . هذا

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

نه أل ،ليس هناك أي استهداف وتكلمت ولم أوقفك. ثم هل أنت ممثل لألوقاف

حين يكون معنا ممثال رسميا عن األوقاف يمكنه الرد. وما يقع اآلن بمدينة 

لكن ال سوء التدبير. و سببهمكناس حول مجموعة من اإلشكاالت االجتماعية 

ألن اآلن لدينا نقطة حول مشروع هذه الجمعية  ،معنى لمناقشة هذا األمر اآلن

نقوم بمناقشته وأنا ال أستهدف أراضي أيا كان. لذلك فقد كانت كل التدخالت 

تصب في اتجاه أن هذه جمعية جادة قدمت ملفا متكامال وهذا شيء مفرح ألن 

م مواجهتنا باالحتجاجات مثل هذه األمور نادرا ما نتوصل بها. فقط يت

وليس هناك أبدا مقترحات. لذلك فالجمعية تقدمت بمقترحات جادة  واالعتصام

ما جاء في تدخل السيد العباس الومغاري حول إضافة األراضي  مع وأنا اتفق
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رغم أنه سيواجهنا مشكل نزع الملكية. وقد تم تقويم  ،الساللية بطريق بوكرعة

 م صعوبة هذا الحل فسوف نقوم بإضافته .رغ ،درهم 150المتر المربع ب

إذن هناك عدة مقترحات نوافق عليها من حيث المبدأ وآنذاك ما كان في صالح 

 الجماعة والجمعية سوف نعمل به أينما كان موقع هذه األرض.

 بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت . 

 

 

 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

 وزارة الداخلية               

 والية جهة فاس مكناس      

 15مقرر رقـــــــــــم :                         عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                  

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   

 

 النقطة الثامنة عشر :

 الدراسة والموافقة على خلق منطقة للنشاط الصناعي بجماعة مكناس.  -18

 

، في جلسته الفريدة،  2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

شاط الصناعي بجماعة على خلق منطقة للنوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 مكناس.

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  40عدد األعضاء الحاضريــن 

    : 40عدد األصوات المعبر عنها 

    : 40عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى معزوز  -سميرة قصيور -بودالي خالد  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

إدريس إاللة   -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي  

عبد  -أحمد بن حميدة  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

نور الدين عامر   -ي عبد العزيز بلخير –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -الرحمان أفلك 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح 

إبراهيم عقيل   -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –ساسيوي 

 -ميجواد الشا -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –

 هشام القائد.  -جواد حسني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  
 : يقرر ما يلي

، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

خلق على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس  جلسته الفريدة ليوم ا

بإحدى البقع التالية لفائدة جمعية رواق المهنيين  منطقة للنشاط الصناعي بجماعة مكناس

 بمكناس . 

ك البالغ مساحتها خمسة هكتارات في ملكية /7754البقعة ذات الرسم العقاري رقم  -1

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والمتواجدة بحي صوريا جوار السوق األسبوعي 

 المحدث مؤخرا. 

أو بالبنايات والقطع األرضية المتواجدة في الحي الصناعي سيدي بوزكري التي قد سلمت كذلك للمقاولين 

 الشباب ثم تم إهمالها لتصبح اآلن خالية آيلة للسقوط
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 أو من خالل تخصيا قطعة أرضية بطريق بوكرعة لهذا الغرض.-2

 كــاتب  المجلس                                                رئيس المجلس   

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 النقطة التاسعة عشر :

الدراسة والموافقة على إطالق إسم محيي الدين الشقروني على المعهد البلدي  -19

ى الساحة المتواجدة بين ملعب كرة اليد ومقر للموسيقى والرقص، وإسم حسن المنيعي عل

 المكتب المديري للنادي المكناسي.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على إطالق إسم محيي الدين الشقروني 

احة المتواجدة بين على المعهد البلدي للموسيقى والرقص، وإسم حسن المنيعي على الس

 ملعب كرة اليد ومقر المكتب المديري للنادي المكناسي.

مد بنحميدة  رئيس لجنة التنقل الحضري والسير والجوالن لقراءة حوأعطي الكلمة للسيد أ

 توصية اللجنة . 

 

 : )رئيس اللجنة(  السيد أحمد بنحميدة

 : توصية اللجنة

محيي عل إطالق اسم أوصت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين بالموافقة  

الدين الشقروني على المعهد البلدي للموسيقى في حين تم إرجاء مناقشة 

إطالق اسم حسن المنيع على الساحة المتواجدة بين ملعب كرة اليد ومقر 

أخرى  المكتب المديري للنادي المكناسي إلى الدورة حتى يتم اقتراح أماكن

 تليق بقيمة المرحوم.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

إذن بالنسبة لمحي الدين الشقروني ال يطرح إشكال في إطالق إسمه على المعهد 

الموسيقي. ولكن بالنسبة لحسن المنيعي لم يتم االتفاق. إذن اإلخوان في اللجنة 

إذا كانت هناك  رحوم المنيعي.ارتأوا أن المكان المقترح ال يليق بمقام الم

أما إذا لم يكن هناك مقترح يتم إرجاء الموضوع  ،مقترحات يمكن البث فيها اآلن

 دورة الحقة .  إلى

 : ) عضو المجلس( السيد جواد حسني

فيما يخص إطالق اسم محيي الدين الشقروني على المعهد البلدي للموسيقى فال 

فإطالق اسمه على المكان المقترح )  خالف حوله. أما بالنسبة لحسن المنيعي

الساحة المتواجدة أمام مقهى النادي المكناسي لكرة اليد ( فهو ال يليق بمكانة 

ة. وأقترح إحداث مركز للدراسات والنقد المسرحي باسم يالمرحوم العلم

إحدى األبراج التي سيتم إصالحها في إطار بأقترح أن تكون و و ،المرحوم

 ،وأقترح:" بيي عيشة  "  المجاور لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،التثمين

والعديد من طلبته اللذين اصبحوا اآلن دكاترة هم على استعداد للعمل في هذا 

 وشكرا. المركز
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 : )عضو المجلس( السيد هشام القائد

لن أتدخل في الجوهر حتى ال نسقط في الخطأ الذي وقع أثناء مناقشة اسم 

عبد الرحمان اليوسفي. واقترح أنه إذا لم يكن هناك اقتراحا معينا، المرحوم 

فيمكن تحويلها  ،نتريث قليال. وإذا استطاعت الجماعة اقتناء سينما الملكي 

 لمركز ثقافي يحمل اسم المرحوم حسن لمنيعي . 

 

 : ) عضو المجلس(السيد الحسن بوكدور

لمنيعي كان له ارتباط  شكرا السيد الرئيس، الجميع يعلم أن المرحوم حسن

بالمدينة العتيقة أكثر من باقي المناطق لذلك أقترح التفكير في إحدى األماكن 

 بالمدينة العتيقة  وشكرا.

 

 : ) عضو المجلس(السيد زكرياء بقدير

شكرا السيد الرئيس، بدوري ليس لدي مقترح معين، لذلك أقترح أن نتريث إلى 

وم. لإلشارة فهناك أسماء كثيرة أخرى كنا حين إيجاد مكان مناسب لقيمة المرح

بث في األماكن المناسبة. ألنه من الصعب تاقترحناها واتفقنا على تشكيل لجينة ل

فهناك رموز وأسماء  ،أن يتعامل المجلس بنوع من االنتقائية بالنسبة للموتى

ق ليتولكن قلنا ليس هناك أماكن  ،كثيرة تنتمي للمدينة تم اقتراحها داخل المجلس

ليق بهذه تبها واقترحت تشكيل لجنة. لذلك نرجو أن تجتمع اللجنة القتراح أماكن 

 وشكرا. سماءاأل

 

 : )عضو المجلس( السيد يوسف السوحي

الفاييط هي منطقة جيدة داخل المدينة الجديدة  حطةفي رأيي الساحة المجاورة لم

في إقامة مؤسسة ومناسبة ألن نطلق عليها اسم األستاذ المنيعي وليس هناك مانع 

أو مركز يحمل اسم المرحوم. ألنه إذا تم إرجاؤها فقط تسقط في النسيان كما 

 أخرى.  أسماءحدث مع 

 

 : )عضو المجلس( السيد فريد بوحي

لن أعيد ما تقدم به اإلخوان، لدي القتراح  وهو دار البارود بمنطقة بوعماير . 

وفي إطار المصالحة التاريخية مع وظيفته الثقافية، يتم  ،لقد استرجعنا هذا المكان

 تحويل دار البارود إلى مركز للثقافة. 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 هناك مقترحين: األول نسمي احد األماكن باسم المرحوم والثاني هو اإٍلرجاء. 

 

 : )عضو المجلس (السيد أحمد بنحميدة

في هذا المجال، وأنا اقترحت المكان بجانب نادي كرة اليد، بما أنني اشتغلت 

فهناك  ،وأتفق مع السيد يوسف السوحي. وأعطي مثاال باسم المرحوم المنوني

قاعة تحمل اسم المنوني، وكذلك شارع من اكبر شوارع مكناس يحمل اسم  

 ،سم حسن المنيعي على الساحة المقترحةإهذا أقترح أن نطلق ل. وأيضا المنوني

وأنا ال اتفق  ،ليق باسم المرحوم يمكن إطالقهاتوحين تكون هناك معلمة ثقافية 

 على فندق الحنة ألنه تاري  مرتبط بالمدينة القديمة. 

 



 133 

 : )عضو المجلس( السيد فريد بوحي

من فضلك السيد الرئيس، هل شارع الزيتون ليس اسما تاريخيا ومع ذلك تم 

ولكن  ،هو يليق بالمكانة االعتبارية للمرحومف ،ه إلى شارع فريد األنصارييلتحو

حسن لمنيعي أيضا كفاءة وأنا أستحيي أن نطلق  اسمه على حديقة صغيرة مثل 

 المكان المقترح.  

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أنا اقترح عليكم، مع التحفظ على ما قاله السيد زكرياء بقدير حول قيام المجالس 

فنحن لم نشتغل بشكل جيد  ،ألنه ليس هناك تمييز ،ي هذا الموضوعبالتمييز ف

لتقديم مقترحات للمجلس. فأنا اقترح أن نختار أحسن ما تم اقتراحه في هذه 

فهناك برج " بيبي عيشة " وهناك سينما الملكي ، وفندق الحنة ودار  :الجلسة

وجود في المدينة فهو فضاء واسع م ،ح دار الباروداأقتر مع البارود. فأنا شخصيا

 ويمكن في المستقبل تسمية شارع باسم المرحوم أيضا.  العتيقة.

 بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصويت . 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 16مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي                                                المديرية العامة للمصالح       

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة التاسعة عشر :

المعهد البلدي الدراسة والموافقة على إطالق إسم محيي الدين الشقروني على  -19

للموسيقى والرقص، وإسم حسن المنيعي على الساحة المتواجدة بين ملعب كرة اليد ومقر 

 المكتب المديري للنادي المكناسي.
، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14لمقتضيات القانون التنظيمي رقم وطبقا  -

على إطالق اسم محيي الدين وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

الشقروني على المعهد البلدي للموسيقى والرقص، واسم حسن المنيعي على الساحة 

 لنادي المكناسي.المتواجدة بين ملعب كرة اليد ومقر المكتب المديري ل
 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  40عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 40عدد األصوات المعبر عنها 

  : 40عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليــلى  -قصيورسميرة  -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 معــزوز

إدريس إاللة   -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي  

محمد   -أحمد بن حميدة  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي 

العباس  - نزهة الصح -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح  -بنعزو 

امحمد بن  –الحاج ساسيوي  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -الومغاري 

 إبراهيم عقيل   -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  –أحمد مسغاتي  -عالل 

 جواد الشامي  -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  

 هشام القائد.  -جواد حسني

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على  ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

 ما يلي :

اسم محيي الدين الشقروني "على المعهد البلدي للموسيقى إطالق"  -1

 والرقا لتصبح تسميته كما يلي :
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 " المعهد البلدي للموسيقى والرقا محيي الدين الشقروني" 

إطالق اسم حسـن المنيعي  على دار البارود المتـواجدة ببـــاب بوعـمــاير  -2

 مع إعطائها وظيفة ثقافية.
 كـــاتب  المجلس                                                 رئيس المجلس   

 إمضاء : محمد عكي                 إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 بعضهما ببعض نناقشهم دفعة واحدة .  22و21-20نظرا الرتباط النقطة 

 النقطة العشرون :

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح األولمبي  -20

 بوعماير.

 مذكرة عرض حول كناش التحمالت اخلاص 

 اس تغالل املس بح الاومليب ببوعامير و ل جل تدبري

 
ذاكء روح التعاقد و  متاش يا مع فلسفة املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف شقها املتعلق بإ

طار تشجيع  قامة الرشأاكت خدمة لفائدة فئات عريضة من ساكنة العامصة االإسامعيلية و يف اإ اإ

الاستامثر بملدينة و التعاطي االإجيايب مع الرشأاكت القطاع العام و القطاع اخلاص ل جل خلق 

تقدمي مرشوع  كناش فضاءات جديدة تسامه يف الهنوض بقطاعي الرايضة و الرتفيه، فقد تقرر 

التحمالت اخلاص ل جل تدبري و اس تغالل املس بح الاومليب ببوعامير التابع مجلاعة مكناس و 

طار    املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.املنجز يف اإ

عداد كناش التحمالت اذلي بني         أ يديمك و املتعلق مبرفق املس بح الاومليب  يروم اإ

آليات العملية لتوفري الرشوط الالزمة لضامن حسن تدبريه و و  تنظمي  حتديد القواعد و ال

 اس تغالهل. 

   

و الخنراط جامعة مكناس يف اجملهود الوطين يف التشجيع عىل الاستامثر  والرشأاكت           

غ فال اجلانب الاجامتعي وخصوصية املرفق و املوقع اجلغرايف القطاع العام و القطاع اخلاص دون اإ

، أ طلب من س يادتمك التفضل، املوافقة عىل هذا الكناش يف وسط املدينة و ال حياء احمليطة به

اذلي سيسامه ال حماةل يف خلق فرص شغل جديدة و كذا يف التأ ثيث احلرضي من خالل الهتيئة 

 اجملالية للمنطقة احملتضنة هل.
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 لسمك املوقر واسع النظرو جمل 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

وأعطي الكلمة للسيدين لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

المالية والبرمجة والسيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون 

 لقراءة توصية اللجنة .

 

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين عىل اإرجاء هذه النقطة يف انتظار ما سيسفر عنه معل  أ وصت اللجنة بإ

عادة صياغة ادلفاتر . لهيا اإ  اللجينة اليت عهد اإ

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( السيد رشيد مجبار

عادة صياغة ادلفاتر مبا يتوافق وطلبات  لهيا بإ أ مجع أ عضاء اللجنة عىل تشكيل جلينة عهد اإ

 العروض اليت سوف يمت االإعالن عهنا . 

 

 : النقطة الواحد والعشرون

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح  -21

 البلدي الخاص بوعماير. 

 

 مذكرة عرض حول كناش التحمالت اخلاص

 ل جل تدبري و اس تغالل املس بح البدلي اخلاص ببوعامير

 
طار  حداث املرافق العمومية التابعة مجلاعة مكناس و البحث عن أ جنع و أ فضل س بل يف اإ اإ

التحديث املتاحة يف طرق تدبريها طبقا للقوانني و ال نظمة اجلاري هبا العمل ، و وعيا من جملس جامعة 

علني مكناس يف املسامهة يف اجملهود الوطين يف تشجيع الاستامثر بملدينة و التعاطي االإجيايب مع الفا

الاقتصاديني يف القطاع اخلاص ل جل خلق فضاءات جديدة تسامه يف الهنوض بقطاعي الرايضة و 

قامة  ذاكء روح التعاقد و اإ الرتفيه، و انسجاما مع فلسفة املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف شقها املتعلق بإ

عداد مرشوع كناش فالرشأاكت خدمة لفائدة فئات عريضة من ساكنة العامصة االإسامعيلية،   قد تقرر اإ

ىل تأ هيل الفضاء احلايل اذلي  التحمالت اخلاص ل جل تدبري و اجناز مرشوع راييض مندمج هيدف اإ

 حيتضن املس بح البدلي اخلاص وكذا ملحقاته  . 
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املتعلق بتدبري و اس تغالل مرفق  كناش التحمالت اخلاصحنن بصدد تقدمي مرشوع ، و اليوم         

ببوعامير التابع مجلاعة مكناس و الاكئن بلفضاء الفاصل بني بب بوعامير و منطقة  اخلاص املس بح البدلي

حتديد القواعد و الآليات العملية لتوفري الرشوط الالزمة و  السالوية حيث الغاية املرجوة منه  تنظمي 

 لضامن حسن تدبريه.

للشغل و من استامثرات هممة ال حماةل اخلاص من مناصب  القطاع و ملا س توفره الرشاكة القطاع العام و

س يكون لهل ال ثر الكبري يف تعزيز البنيات الرايضة و الاجامتعية و الرتفهيية بلعامصة االإسامعيلية ، 

أ طلب من س يادتمك التفضل بملوافقة عىل كناش التحمالت املعروض عىل أ نظارمك و اذلي سيسامه ال 

 عزيز البنيات الرايضية و الرتفهيية مبدينة مكناس.حماةل يف خلق فرص شغل جديدة و كذا يف ت

                                    

 و جمللسمك املوقر واسع النظر

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

وأعطي الكلمة للسيدين لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

والسيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 صية اللجنة .لقراءة تو

 

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين عىل اإرجاء هذه النقطة يف انتظار ما سيسفر عنه معل  أ وصت اللجنة بإ

عادة صياغة ادلفاتر . لهيا اإ  اللجينة اليت عهد اإ

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( السيد رشيد مجبار

عادة صياغة ادلفاتر مبا يتوافق وطلبات  لهيا بإ أ مجع أ عضاء اللجنة عىل تشكيل جلينة عهد اإ

 العروض اليت سوف يمت االإعالن عهنا . 
 

 النقطة الثانية والعشرون :

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت ألجل إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية  -22

 بجزء من منتزه الرياض. 

 مذكرة عرض حول كناش التحمالت اخلاص 

 منزته الرايض التابع مجلاعة مكناس ل جل تدبري و اس تغالل
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طار تشجيع الاستامثر بملدينة و التعاطي االإجيايب مع طلبات املستمثرين ل جل خلق         يف اإ

فضاءات جديدة تسامه يف الهنوض بقطاعي الرايضة و الرتفيه، وتأ هيل املساحات اخلرضاء 

والفضاءات العمومية  انسجاما مع فلسفة التعاقد و الرشأاكت مع القطاع اخلاص ملا يف ذكل 

عداد كناش التحمالت اخلاص ل جل فائدة ساكنة العامصة االإسامعيلية،  خدمة ل اجناز فقد تقرر اإ

و تدبري مشاريع هميلكة يف جزء من فضاء منزته الرايض ليكون بذكل قطبا رايضيا و ترفهييا 

 بمتياز.

كناش التحمالت املتعلق مبرفق منزته الرايض حيث حنن بصدد تقدمي مرشوع ، و اليوم     

حتديد القواعد و الآليات العملية لتوفري الرشوط الالزمة لضامن و  ية املرجوة منه  تنظمي الغا

حداث منشات رايضية و ترفهيية بذكل الفضاء.   حسن تدبريه و اس تغالهل بإ

و الخنراط جامعة مكناس يف اجملهود الوطين يف التشجيع عىل الاستامثر  والرشأاكت            

، أ طلب من س يادتمك التفضل، املوافقة عىل هذا الكناش اذلي القطاع العام و القطاع اخلاص

سيسامه ال حماةل يف خلق فرص شغل جديدة و كذا يف تعزيز البنيات الرايضية و الرتفهيية 

                               .ة االإسامعيلية بلعامص

 و جمللسمك املوقر واسع النظر                         

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

وأعطي الكلمة للسيدين لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

والسيد رشيد مجبار نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 لقراءة توصية اللجنة .

 

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين عىل اإرجاء هذه النقطة يف انتظار ما سيسفر عنه معل  أ وصت اللجنة بإ

عادة صياغة ادلفاتر . لهيا اإ  اللجينة اليت عهد اإ

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( السيد رشيد مجبار

عادة صياغة ادلفاتر مبا يتوافق وطلبات  لهيا بإ أ مجع أ عضاء اللجنة عىل تشكيل جلينة عهد اإ

 العروض اليت سوف يمت االإعالن عهنا . 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
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هل هناك من يريد المناقشة في هذا  ،قد سبق وأن ناقشناهم في ثالث دورات سابقة

ألن هناك لجنة تم تشكيلها واشتغلت على دفاتر التحمالت وإذا كانت ستثير  ،الموضوع

هناك تدخالت أقترح إرجاءها. إذن بما أن هناك تدخالت فأقترح اإلرجاء : وأنا كرئيس 

سواء بدفتر تحمالت أو  ،للمجلس سأكون واضحا ، لست مستعدا لرهن مرافق الجماعة

 س حول شخص أو مقاولة معنية .ما دام هناك النقاش داخل المجل ،بدونه

 

 :لمناقشة ا

 :مالحظة 

فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحها السيد 

 الرئيس للتصويت .

 

 

 

 

 

 

 *دفتر التحمالت مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخلي   ة

 والية جهة ف اس مكناس
 عمال ة مكن اس

 جماعة مكناس
 المديرية العامة للمصالح

 قسم الموارد المالية
 

 

 

تدبري واس تغالل املس بح ال ومليب ببوعاميرالتابع مجلاعة مكناس

  

 –عن طريق طلبات العروض   -                      

 

 كناش التحمالت
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 كناش التحمل 
 

 2021ماي 

 

 : إن رئيس جماعة مكناس  

  طالق املبادرة الوطنية للتمنية 2005مايو  18خطاب جالةل املكل، نرصه هللا يف بناء على ، املتعلق بإ

 البرشية؛

  بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز  7ل  فقاملوا 1436رمضان  20الصادر يف  1-15-85مبقتىض الظهري الرشيف رمق

 اعات الرتابية.املتعلق بمجل 14-113

  القانون  بتنفيذ ( 2006 فرباير 14) 1427من حمرم  15صادر يف  1.06.15الظهري رشيف رمق  و مبقتىض

 العامة للمرافق بلتدبري املفوض املتعلق  54.05 رمق

  املتعلق  06.47( بتنفيذ القانون رمق 2007نومفرب  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1.07.195بناء الظهري الرشيف رمق

من جامدى  16صادر يف  1.20.91املنفذ بلظهري الرشيف رمق  07/20جبباايت امجلاعات احمللية كام مت تعديهل وتمتميه. بلقانون رمق 

 (؛2020 ديسمرب 31) 1442ال وىل 

  بسن  39.07( بتنفيذ القانون رمق 2007ديسمرب  27) 1428من ذي احلجة  16الصادر يف  1.07.209بناء الظهري الرشيف رمق

 املس تحقة لفائدة امجلاعات احمللية أ حاكم انتقالية فامي يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهامت وال اتوى

  ( القايض بسن نظام احملاس بة  2017نونرب  23) 1439ربيع الاول  04الصادر يف  451-17-2بناء عىل املرسوم رمق

 للجامعات و مؤسسات التعاون بني امجلاعات.

  ( احملدد لكيفية تدبري املكل البدلي كام 1921دجنرب  30) 1340جامدى الاوىل  11وبناء عىل القرار الوزيري الصادر يف

 وقع تغيريه وتمتميه.

 ( املتعلق بالحتالل املؤقـت للمكل العمويم كام وقع  1918يونيو  30)  1337صفر  24خي بناء عىل الظهري الرشيف بتار

 تغيريه وتمتميه.

  ( املتعلق بل مالك اخلاصة بلبدلايت كام وقع  1921اكتوبر  19)  1340صفر  17بناء عىل الظهري الرشيف املؤرخ يف

 تغيريه وتمتميه.

 املتعلق مبساطر الامالك العقارية اخلاصة للجامعات احمللية. 2006يوليوز  25رخي بناء عىل قرار الس يد وزير ادلاخلية بتا 

  بتحديد الرشوط اليت تنفذ هبا  1980ماي  26املوافق  1400رجب  11الصادر بتارخي  02-78-157بناء عىل املرسوم رمق

 عىل الصحة العمومية. تلقائيا التذابري الرامية الس تثباب الامن وضامن سالمة املرور والصحة واحملافظة

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53194.htm
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  املتعلق بلصفقات العمومية كام  2013مارس  20املوافق  1434جامدى ال وىل  8بتارخي  2-12-349بناء عىل املرسوم عدد

 . ؛مت تغيريه و تمتميه

  ( بملصادقة عىل دفرت الرشوط االإدارية العامة املطبقة عىل 2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر يف  2.14.394املرسوم رمق بناء

 ال شغال؛  صفقات

 رمق اتفاقية الرشاكة   PJ 13-20/2014   للجنة االإقلميية للتمنية البرشية ا–س بني عامةل مكنا  2014نومفرب  20بتارخي–  

 للجنة احمللية للتمنية البرشية للجامعة احلرضية مكناس من هجة و جملس عامةل مكناس و امجلاعة احلرضية مكناساو  

متام أ شغال بناء  من هجة أ خرى     وجتهزي املس بح البدلي الاكئن بباب بوعامير بمجلاعةالجناز مرشوع يتعلق بإ

 احلرضية مكناس. 

 كام مت تعديهل و تغيريه. 2018ش تنرب  17بتارخي  11القرار اجلبايئ مجلاعة مكناس عدد بناء عىل  

 طار وتبعا  .2021 ..مايادلورة العادية لشهر ماي املنعقدة بتارخي ... ملقرر جملس جامعة مكناس املتخذ خالل اجامتعه يف اإ

 .............................. و تبعا حملرض اللجنة االإدارية االإقلميية للتقيمي املنعقدة بتارخي 

 يقرر ما ييل

 

 

 

 :  موضوع كناش التحمالت  الفصل األول

حتديد القواعد و الآليات العملية لتوفري الرشوط الالزمة لضامن و  إن الغاية من كناش التحمالت هي تنظيم

لهيا  ال ومليب ببوعامير جبامعة مكناسحسن تدبري و اس تغالل املس بح  ، احملدث مبقتىض اتفاقية الرشاكة املشار اإ

 بدليباجة أ عاله.

 :  مكونات المرفق  الفصل الثاني

مرت مربع و  9422هتم عملية تدبري و استغالل مرفق اتبع جلماعة مكناس على مساحة إمجالية تقدر ب 
 تشمل :

  (مرت مربع؛50*25مسبح للكبار ) 
 ( مرت مربع؛ 15*9مسبح للصغار ) 
 مستودعان للمالبس خمصصان للرجال و النساء ؛ 
 حمل حتت ارضي خمصص للتجهيزات اهليدروليك ؛ 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-14-394-CCAG-T-Ar.pdf
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  مرافق إدارية و حمل للتمريض و اإلسعافات األولية؛ 
 مرافق صحية؛ 
 مقهى و مطعم من طابق ارضي و علوي ؛ 
   مساحات خضراء و ممرات؛ 

درهم  من طرف املتعهد موزع   000,00 000 5كما هتم العملية  اجناز استثمار ال يقل عن 
  : كاأليت

وضع جتهيزات –هتيئة املمرات  –د للمسبح شراء العتا –هتيئة مساحات خضراء  –تبليط األرضية 
 السالمة و املراقبة

أتهيل -أتهيل احملل التقين ملعاجلة املياه و التجهيزات –وضع حواجز املراقبة يف الدخول إىل املسبح 
 و تثمني املقهى و املطعم. 

 الدعوة إلى المنافسة.:   لثالفصل الثا     
يتم حتصيل منتوج التدبري و االستغالل للمرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد يف تدبريها بعد الدعوة إىل 

واليت يتم اإلعالن عنها ابجلرائد و مسطرة طلب العروض املفتوح يف حصة واحدة  عن طريقاملنافسة 
ة وكذا اإلعالن ابلبوابة الوطنية املأذونة على األقل واحدة ابللغة العربية و واحدة ابللغة األجنبي

 اإللكرتونية للصفقات العمومية طبقا للنصوص القانونية املعمول هبا.

 شروط المشاركة في طلب العروض.:  الرابعالفصل  
يسمح ابملشاركة يف طلب العروض لألشخاص املعروفني بكفاءهتم والذين هم يف وضعية جبائية سليمة 

وجيب أن يكون  نزاع معها بسبب استغالهلم السابق مللك مجاعي.اجتاه اجلماعة وال يوجدون يف حالة 
 الشخص الذايت أو املعنوي مقيد يف السجل التجاري ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

من  27و 26و 25ويتعني على كل شخص يرغب يف املشاركة اإلدالء ابلواثئق املقررة يف املواد   
واملتعلق  2013مارس  20املوافق  1434 مجادى األوىل 8بتاريخ  2-12-349املرسوم عدد 

 ابلصفقات العمومية. 

 وفيما خيص تقدمي امللفات جيب على املشاركني التقيد مبقتضيات املرسوم اآلنف الذكر.
 و يتعني على املتنافسني تقدمي عرض تقين كما هو مبني يف الفصل السادس أدانه. 
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 االستغالل ليتعرف عليه معرفة حقيقية قبلويتعني على كل مرشح أن يطلع على املرفق موضوع 
 إجراء طلب العروض.

 كيفية إيداع اظرفة المتنافسين.:   الخامسالفصل  
 ميكن للمتنافسني إيداع اظرفتهم إما :  349-12-2عدد  طبقا للمرسوم السالف الذكر

 .مبكتب الضبط اجلماعي مقابل وصل 
 لتوصل.أو إرسال االظرفة عرب الربيد املضمون مع إشعار اب 
  أو إرسال االظرفة عرب البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية

www.marchespublics.gov.ma 
  الظرفة.اأو تسليمها مباشرة إىل رئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة وقبل فتح 

 عروض .وينتهي اجل استالم االظرفة يف التاريخ والساعة احملددين يف اإلعالن عن طلب ال

 . اإلعالنيفتقبل االظرفة املودعة أو اليت مت التوصل هبا بعد اليوم والساعة احملددين وال 

 

 

 الفصل السادس: 

 تتكون جلنة فحص العروض من األعضاء املنصوص عليهم يف القوانني اجلاري هبا العمل.

و يتم فحص العروض تبعا للمسطرة املنصوص عليها بنظام االستشارة عند اإلعالن عن طلب 
العروض أخذا بعني االعتبار املعايري التالية لتقييم املتنافسني من خالهلا يتم منح نقطة عن كل معيار 

 :معتمد 

 رأمسال الشركة 
 ملسبح االومليب)إاتوة العرض املايل اإلمجايل السنوي املقرتح ألجل تدبري و استغالل ا

 )االستغالل املقرتحة
 االعتمادات املالية املقرتحة لالستثمار 
  مليون درهم 2شهادات اخلربات املهنية والتقنية مرتبطة بطبيعة املشروع ال تقل عن 
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 العاملون ابلشركة املوارد البشرية: املستخدمون والتقنيون 
  الرايضية أو ما يشاهبها.املراجع املهنية واخلربة يف تسيري الفضاءات 
 عدد مناصب الشغل اليت سيتم توفريها 
 االعتمادات املخصصة للحراسة واملراقبة والصيانة 
 مذكرة تفصيلية عن املنشات املزمع إحداثها 
   جدول االجناز الزمين لألشغال 

فضال عن تقدمي امللف اإلداري و امللف التقين من طرف املتنافسني يتعني تقدمي العرض   
 لتقين و العرض املايل  خيضعان ملعامل ترجيح على قدم املساواة بينهما.ا

 
 

 م  دة االستغالل: السابعالفصل  
 -سنوات قابلة للتجديد ابتفاق صريح و يضمن يف ملحق لعقد 10حتدد مدة االستغالل يف 

الشراكة يصادق عليه جملس مجاعة مكناس، و ذلك ابتفاق أطراف الشراكة و تعبري الشريك عن 
العقد، يف احرتام اتم للقوانني و األنظمة اجلاري مدة أشهر من اتريخ نفاذ  6رغبته يف التجديد قبل 

 على مبلغ االستغالل عند متديد االتفاقية.  % 30عن زايدة نسبة   هبا العمل فضال 

ئ مدة االستغالل من اتريخ تسليم األمر ابخلدمة بعد استيفاء اإلجراءات القانونية و املسطرية تبتد
 اجلاري هبا العمل.

 :  التزامات الشركاءالثامنالفصل  
 :  –للجنة اإلقليمية للتنمية البشرية ا–التزامات عمالة مكناس   -1

حسن تدبري و استغالل املسبح األومليب  تلتزم عمالة مكناس ابختاذ اإلجراءات الضرورية لتتبع و تقييم
 ببوعماير جبماعة مكناس من طرف املتعهد.

 التزامات مجاعة مكناس: -2
  وضع املسبح األومليب واملرافق التابعة له كما هو مبني يف الفصل الثاين أعاله، رهن إشارة املتعهد مبقتضى

 .بنود  عقد الشراكة لتمكينه من استغالله و حسن تسيريه و تدبريه
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  تلتزم مجاعة مكناس ابختاذ  اإلجراءات الضرورية لتتبع ومواكبة و تقييم حسن تدبري و استغالل املسبح
األومليب ببوعماير جبماعة مكناس  من طرف املتعهد طيلة املراحل اليت سيباشر فيها ممارسة أنشطته كما 

 بنود هذا الكناش  هو حمدد يف
 و ابقي الواثئق املكونة للعقد.

 :ت املتعهدالتزاما -3
  لفائدة مجاعة مكناس و طيلة مدة االستغالل.إاتوة سنواي أداء 

  5توفري االستثمار املايل الضروري لتثمني املسبح االومليب و املرافق التابعة له  وذلك مببلغ مايل ال يقل عن 
الشراكة  و تسلم الرتاخيص الضرورية طبقا للقوانني و  -مليون درهم بعد املوافقة الصرحية للشركاء يف  عقد

 األنظمة اجلاري هبا العمل.
  إجناز مجيع األشغال املتعلقة ابلتثمني و  اليت هتم املسبح االومليب و املرافق التابعة له، وذلك إبحداث

 اجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تسلم األمر ابخلدمة. التجهيزات املشار إليها أعاله يف
 اقتصادي.-وضع برانمج للتكوين يف اجملال الرايضي لفائدة الشباب املكناسي وذلك بغية اإلدماج السوسيو 
 .توفري االعتمادات املالية الضرورية لتحمل مصاريف التسيري والصيانة 
  البشرية و خاصة يف شقها املتعلق مبحاربة الفقر و اإلقصاء و  تبعا ملقاربة وفلسفة املبادرة الوطنية للتنمية

أسرة معوزة مبعدل فردين للولوج و االستفادة من  90نح اخنراطات جمانية لفائدة التهميش يلتزم  املتعهد مب
 الشراكة. -خدمات هذا املرفق موضوع هذا عقد الشراكة كل سنة و خالل مدة سراين عقد

بطاقات الولوج جماان لذوي االحتياجات اخلاصة من األسر املعوزة كل سنة  10يص كما يلتزم املتعهد بتخص
 و طيلة مدة االستغالل.

الشراكة و بتنسيق مع املديرية -و لتشجيع الناشئة على التحصيل العلمي و املثابرة و ابتفاق أطراف عقد
ملؤسسات التعليمية العمومية االبتدائية اإلقليمية للرتبية الوطنية لعمالة مكناس ستعتمد ولوجية خاصة لفائدة ا

 بولوج املتفوقني بتشجيعهم 
و حتفيزهم و كذا االستفادة من بعض األنشطة الرايضية  و إقامة املسابقات املدرسية اليت ميكن أن حيتضنها 

 الشراكة.    -الفضاء موضوع عقد
 المتثال الصارم للقوانني املعمول هبا ابتداء تشغيل املسبح وإدارته على نفقة املتعهد، وفًقا ألحكام العقد، مع ا

 الشراكة  بعد التوقيع عليه من طرف الشركاء و استكمال املساطر اإلدارية. -من اتريخ سراين تنفيذ بنود عقد
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  توفري املوارد البشرية املؤهلة والضرورية حلسن تدبري املشروع وذلك إلجناز املهام وتقدمي اخلدمات الرايضية
 ها يف عقد الشراكة مع إعطاء األولوية يف التشغيل ألبناء ساكنة العاصمة اإلمساعيلية.املنصوص علي

 .توفري مجيع اإلمكانيات املادية واللوجستيكية الضرورية حلسن تدبري املسبح و املرافق التابعة له 
 فيذ مقتضيات عقداحرتام توصيات واقرتاحات وقرارات جلنة التتبع واملراقبة احملدثة أسفله لتتبع تنزيل وتن- 

 الشراكة.
 من الفضاء مع توفري الصيانة  السهر على احرتام شروط حفظ الصحة العامة وأمن وسالمة املستفيدين

 الضرورية و الدورية.

  يتعني على املتعهد القيام على نفقته حبراسة مجيع املرافق املستغلة من طرفه وجيب عليه ضمان شروط
 ط  تلكم املرافق املوضوعة رهن إشارته .السالمة داخل وعند أبواب و حمي

 
  تقدمي الواثئق احملاسباتية واملالية ومجيع املعلومات املتعلقة بتنفيذ العقد لعمالة مكناس و مصاحل اجلماعة مع

بزايرات التتبع واملراقبة اليت تباشرها هذه اللجن  تسهيل ولوج جلان املراقبة والتتبع و االفتحاص أثناء قيامها
 القانون.بقوة 

 الص  يان  ة.  : التاسعالفصل         
يتوجب على املستغل القيام ابإلصالحات الضرورية قبل بداية االستغالل وفق التشخيص الذي 
تضعه جلنة التتبع ، كما يتحمل املستغل صيانة املرافق واحملافظة عليها ونظافتها، كما يتوجب عليه 

 إخضاع مياه املسابح للتحاليل الوقائية من طرف أصحاب االختصاص. 

 ات: التأمينالفصل العاشر
يلتزم املستغل ابلقيام ابلتأمينات الالزمة سواء تعلق األمر ابألشخاص أو البناية وجتهيزات املرفق على 

 أن يديل بعقد التأمني بعد إمضاء عقد التدبري و االستغالل.

 الصفة الشخصية  الفصل الحادي عشر:        

وتلك اليت سيقوم ابجنازها دون يلتزم املتعهد بتسيري املرفق والتجهيزات املوضوعة حتت تصرفه  
 تفويتها بشكل من األشكال جزئيا أو كليا ألي كان بعد إمضاء العقد.

 النظام الق انوني لألمالك و التجهيزات و المنقوالت :الفصل الثاني عشر      
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ال ميكن للمستغل أن يدخل على امللك  اجلماعي الذي سيستغله أية إصالحات أو تغيريات إال بعد 
رئيس اجمللس اجلماعي ملكناس و تسلم الرتاخيص الضرورية طبقا للقوانني و األنظمة اجلاري هبا  موافقة

و   وتعود مجيع البناايت املقامة والتغيريات واإلصالحاتأقصاها سنة واحدة.  العمل يف مدة اجناز
ملكا خالصا للجماعة دون إمكانية  بعد هناية مدة االستغالل االستثمارات املنجزة من طرف املتعهد
 مطالبتها أبي مقابل عنها أو أي تعويض.

 : مستخدمو المرفقالفصل الثالث عشر
يتعني على املستغل توفري العدد الكايف من املستخدمني لضمان حسن تدبري املرفق. كما يتعهد 

صفتهم وذلك بعد إبلزام املستخدمني على ارتداء زي موحد ومحل شارة تتضمن أمسائهم وصورهم و 
موافقة اجلماعة على شكل الشارة كما يوجه املستفيد الئحة أبمساء هؤالء املستخدمني مع بطائقهم 

 الوطنية وتزويد اجلماعة ابملعلومات املتعلقة هبم وذلك بشكل دوري طيلة مدة  االستغالل. 
لعاملني لديه عن مجيع يف حالة اإلهناء، أو انتهاء مدة هذا العقد، سيظل املتعهد مسئوال أمام ا

حقوقهم املستحقة وفًقا لقانون مدونة الشغل. ويتعهد صراحًة ابحلفاظ على ذمة اجلماعة خالية من 
أي تبعات، وال سيما املالية، جتاه هؤالء العاملني، من خالل حتمل مجيع التكاليف اليت قد تنشأ عن 

جراءات قد يتم رفعها ضد اجلماعة يف الشراكة. كما يتعهد ابلتدخل يف أي إ-إهناء أو انتهاء عقد
هذا السياق واحللول حمل اجلماعة يف دفع أي مبلغ سيحكم عليها عند االقتضاء لصاحل 
املستخدمني. ويف حالة الفسخ من قبل الشركاء سيكون للمتعهد متديدا تلقائيا الستكمال السنة من 

 تعاقدين معه.أجل الوفاء ابلتزاماته اجتاه العاملني لديه وشركائه أو امل

 : التزامات الشريك والعقود مع أطراف أخرىالرابع عشرالفصل  
يتعهد الشريك وحتت مسؤوليته أبن مجيع العقود وااللتزامات املربمة مع خمتلف شركائه تنتهي يف 

 اتريخ االنتهاء العادي أو الغري املتوقع لعقد الشراكة مع حتديد أجل حيرتم اللتزاماته السنوية.

 استمرارية المرفقالفصل الخامس عشر:  
تفتح مرافق املسبح االومليب و ملحقاته بعد تثمينها يف وجه العموم  دون إقصاء أو متييز و ذلك يف احرتام  

للمستغل بضمان استمرار تدبري املسابح وفق الشروط  اتم ملبدأ املساواة بني املرتفقني. و يف التزام  اتم 
وجبميع االلتزامات اجتاه اجلماعة. وال ميكن أن يتذرع بنقص اإلمكانيات املادية أو  احملددة بدفرت التحمالت

 البشرية أو ما شابه ذلك للحيلولة دون القيام بواجباته .

 احترام القوانين الجاري بها العملالفصل السادس عشر:  
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نية املعمول هبا، وال يتعني على املتعهد االمتثال طوال مدة الشراكة، للتشريعات واملقتضيات القانو 
سيما قانون مدونة الشغل واألحكام املتعلقة إبدارة وتشغيل املسبح واألحكام املتعلقة ابلصحة 

 والصرف الصحي العام،والبيئة وسالمة التجهيزات واألشخاص.

 

 : الضمانة المؤقتةبع عشر  اسالفصل ال       
يعلن عنه يف اإلعالن وتودع لدى صندوق حتدد الضمانة املؤقتة يف  مبلغ مقدر من طرف اجلماعة 

اخلازن اإلقليمي ملكناس وميكن أن تكون هذه الضمانة على شكل كفالة بنكية. ستعاد هذه 
الضمانة إىل املشاركني غري الفائزين يف املباراة ابتداء من اليوم الثالث املوايل لإلعالن النهائي عن 

 النتائج.

 ة: الضمانة النهائيثامن عشر  الفصل ال
من واجب االستغالل % 100يتعني على الفائز يف طلب العروض أداء ضمانة هنائية مقدرة يف 

السنوي وذلك خالل األسبوع األول املوايل  إلعالن نتائج فتح االظرفة وقبل الشروع يف االستغالل  
قتة لفائدة ويف حالة جتاوز هذه املدة فانه يفقــد حقه يف االستغالل ويتم حتويل مبلغ الضمانة املؤ 

 ميزانية اجلماعة.وتبقى هذه الضمانة يف حوزة اجلماعة إىل غاية هناية مدة االستغالل.

 : واجب االستغاللالتاسع عشرالفصل  
يتم االستغالل عن طريق أداء واجب االستغالل سنوي حتدد طبقا لنتائج طلبات العروض املقدمة 

يمي ملكناس أو شسيع املداخيل بعد التوصل من طرف املتنافسني وتؤدى مباشرة لدى اخلازن اإلقل
( يوما بعد التوصل به و يف حالة 15ابألمر ابخلدمة وجيب أال يتعدى هذا األجل مخسة عشرة )

جتاوز هذا األجل يعطى للجماعة احلق يف إلغاء االستفادة وحجز الضمانة النهائية كما يؤدى 
( يوما األوىل من كل سنة  15عشرة )  واجب االستغالل ابلنسبة للسنوات األخرى داخل اخلمسة

 متعاقد عليها.
 % 5وزايدة قدرها  % 10غري انه يف حالة التأخري يف األداء املسبق لكل سنة تطبق ذعرية تقدر بـ 

عن كل شهر أو جزء شهر إضايف من مبلغ إاتوة  %0.5من الشهر األول من التأخري   و
االستغالل. ويف حالة تقاعس املستغل عن األداء بعد مرور ثالثة أشهر وإذا تعذر االستخالص على 
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اخلازن اإلقليمي أو شسيع املداخيل، يتعني إعداد أمر ابالستخالص يوجه إىل اخلازن اإلقليمي للقيام 
)ثالثة( أشهر تتم  3عدم تسوية املستغل لوضعيته املالية يف أجل  ابملتابعة وحتصيل الديون. ويف حالة

 أدانه. 34مباشرة إجراءات فسخ اتفاقية االستغالل وفق الفصل 

 استهالك الماء والكهرباء:  العشرونالفصل  
يتحمل املتعهد نفقات استهالك املاء و الكهرابء اخلاص مبرفق  املسبح االومليب كما يتحمل نفقات 

جهيزات واستبداهلا و صيانتها بصفة دورية مبا يتوافق و شروط السالمة و الصحة و إصالح الت
 اجلودة يف أداء اخلدمة.

 : الضرائب والرسومالفصل الواحد و  العشرون
و صوائر التسجيل والتنرب املتعلقة يتحمل املستغل مجيع الضرائب والرسوم املرتتبة عن استغالل هذا املرفق  

يتحمل لوحده كافة املسؤوليات املدنية واجلنائية الناجتة عن هذا االستغالل مع اعتماد إببرام العقد كما 
 مقتضيات القوانني اجلاري هبا العمل يف مجيع احلاالت اليت مل تتم اإلشارة إليها يف دفرت التحمالت.

 ولوج المرفق:  الفصل الثاني و العشرون
التابعة له ابحرتام األسعار املنصوص عليها يف القرار اجلبائي املتعلق واملرافق االومليب يلتزم املستغل للمسبح  

  2018شتنرب  17بتاريخ    11حتت عدد  ابلرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مكناس
 كلما مت تعديله و تغيريه.

لواجبات كما جيب كما يتعني عليه طبع التذاكر على نفقته وابمسه قصد استعماهلا يف حتصيل احلقوق وا
 .عليه تعليق الئحة واجبات الدخول ابألبواب الرئيسية للمسبح لتمكني العموم من االطالع عليها

مقابال الستفادة من اخلدمات املقدمة للمستفيدين من املرفق ابستثناء املسابح احملددة ابلقرار 
تها بناء على الدراسات اجلبائي  ، يتقاضى املستغل واجبات الدخول من املرتفقني حتدد تعريف

املقدمة من طرف املتنافس الفائز بصفقة استغالل املرفق، ويكون موضوع تقييم من طرف جلنة 
 التتبع.

من خدمات هذا املرفق بتخفيض  يستفيد موظفو وأعوان عمالة و جملس العمالة ومجاعة مكناس
عليها، ويدرج هذا يف اتفاقية  يف األمثنة احملددة على أن ال يتجاوز ذلك نسبة معينة يتم االتفاق
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االستغالل املوقعة بني رئيس اجلماعة واملستغل، وذلك بناء على أمر مكتوب من رئيس جملس مجاعة 
 مكناس.

ويكون لزاما على مستغل املرفق تعليق لوحة تتضمن بوضوح اسم املرفق ابلعربية واألمازيغية والفرنسية، 
 تسليم تذكرة أو بطاقة اخنراط مقابل الولوج إىل هذا األخري. ابإلضافة إىل التسعرية عند املدخل ، مع

 

 :  التفتيش والمراقبةالثالث و العشرون    الفصل
يلتزم املتعهد أن يفسح اجملال لكل أجهزة املراقبة املؤهلة قانوان لذلك للقيام ابملهام التفتيشية املنوطة  

د بتقدمي مجيع الواثئق والبياانت اليت من هبا قصد التأكد من حسن تنفيذ عقد االستغالل كما يتعه
 شأهنا تسهيل مأمورية هذه األجهزة.

 -رئيس اللجنة اإلقليمية للتنمية البشرية -يتم تشكيل جلنة للتتبع واملراقبة برائسة السيد عامل عمالة مكناس       
 أو من ميثله
 وتضم كل من:           

 و من ينوب عنه، رئيس جملس مجاعة مكناس أ -              
 املتعهد أو من ينوب عنه.      -
 رئيس جلنة التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والرايضية  مبجلس اجلماعة أو من ينوب عنه. -

  وميكن استدعاء أي شخص أو هيئة يكون تواجده مفيدا ألشغال هذه اللجنة.        
 مهام اللجنة:            

 الشراكة. -تنزيل مقتضيات عقدتتبع حسن • 
دراسة العراقيل واملشاكل اليت قد تعرتض إجناز املشاريع املربجمة، واقرتاح احللول املناسبة لتجاوز • 

 العثرات.
 العمل على حسن أتويل بنود مقتضيات العقد يف حالة وجود خالف يف ذلك.• 

 
أشهر مببادرة من أحد الطرفني. وكلما ( 06جتتمع هذه اللجنة مرة واحدة على األقل كل ستة )      

دعت الضرورة إىل ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضاءها. وتعقد اجتماعاهتا مبقر 
 عمالة مكناس أو أبي مكان آخر يتفق عليه أطراف الشراكة.
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 المسؤولية اتجاه الغير:  الرابع و العشرون  الفصل
انت نوعيتها اجتاه الغري يف ما يتعلق ابحلوادث اليت إن اجلماعة ال تتحمل أي مسؤولية كيف ما ك 

 ممكن أن تقع داخل املرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد وتبقى املسؤولية على عاتق املستغل.

   الخامس و العشرون:  الفصل
ال جيوز املطالبة أبي تعويض يف حالة ما إذا مت إغالق املرفق جزئيا أو كليا من طرف السلطات  

 املختصة ألسباب أمنية أو صحية.

  السادس و العشرون:  الفصل
ال يعفي عقد االستغالل املربم بني الشركاء واملستغل احلصول على الرتاخيص والتصاريح الضرورية  

 هين أو غريه وذلك وفق األنظمة اجلاري هبا العمل.ملمارسة نشاط جتاري أو م

  السابع و العشرون:الفصل  
بعد إجناز مكوانت املشروع املشار إليها أعاله مبرفق املسبح االومليب حتدد الئحة مفصلة تضم مجيع 
 مكوانته وحمتوايته يوقع عليها ممثل اجلماعة  وممثل السلطة احمللية و املستغل و الذي يكون مسؤوال

بصفة مباشرة عن أي إخالل أو ضياع هلاته املكوانت خالل مدة االستغالل، ويتم حتيني هذه 
 الالئحة كلما تطلب األمر ذلك.

يعهد إىل جلنة التتبع سنواي عند بداية كل سنة الوقوف على وضعية املرافق وحالتها ، وعند عدم 
 خ العقدة.وجودها يف حالة جيدة يطلب من املستغل صيانتها حتت طائلة فس

  أوق ات افتتاح المسبح   الثامن و العشرون:الفصل  
يفتح املسبح االومليب أبوابه يف وجه املرتفقني طيلة أايم األسبوع و بتنسيق اتم مع السلطة احمللية و   

 اجلماعة. 

  التاسع و العشرون:الفصل  
تنظيم مهرجاانت رايضية يتعهد املستغل بوضع املرفق موضوع العقد رهن إشارة مجاعة مكناس أثناء 

 حملية أو وطنية دون تعويض.
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 : الثالثون  الفصل

يف حالة وفاة املستغل قبل انتهاء مدة عقد االستغالل فإن ذوي حقوقه يلتزمون مبقتضيات كناش 
 التحمالت ابلنسبة  للمدة املتبقية من عقد االستغالل بعد موافقة الشركاء على ذلك.

 الفصل الواحد و الثالثون:

 مينع منعا كليا استغالل أي عقار خارج نطاق احملدد يف العقد. 

 الفصل الثاني والثالثون:

تعترب العالقة اليت تربط املتعهد جبماعة مكناس عالقة استغالل فقط، حبيث لن يرتتب عنها اكتساب  أي 
أو إجيار للغري أو  حق لألصول التجارية كما مينع منعا ابات تفويت املرفق بواسطة بيع أو تنازل أو تبادل

 استعماله ألهداف أخرى غري املتفق عليها كما مينع عليه اإلجيار من الباطن.

 : إنهاء العقدالفصل الثالث و الثالثون    

 :ينتهي عقد الشراكة مع املتعهد دون املطالبة أبي تعويض يف احلاالت التالية

 اآلجال املشار إليها أعاله؛* ابنتهاء مدته دون أن يتقدم الشريك بطلب التجديد يف 

 * ابتفاق و تراض بني أطراف الشراكة قبل انتهاء مدته؛

 *  يف حالة ثبوت قوة قاهرة حتول دون تنفيذ مقتضياته؛

 * إسقاط حق الشريك يف حالة ارتكابه خطا ابلغ اجلسامة.

 : فسخ العقدالفصل الرابع و الثالثون   

 :مع ترتيب اآلاثر القانونية يف احلاالت التالية يفسخ هذا العقد بقوة القانون           

  يف حالة عدم أداء املبلغ الواجب أداؤه لفائدة اجلماعة يف اآلجال احملددة سلفا مع مراعاة املقتضيات
 أعاله؛ 19الواردة يف الفقرة الثانية من الفصل 
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 من حتقيق األهداف املرجوة و امللتزم  إذا أخل الشريك ابلتزاماته املتعلقة بتدبري املرفق و تثمينه أو مل يتمكن
يوما املوالية لإلشعار  60هبا حيق للجماعة و بصفة انفرادية اإلعالن عن فسخ العقد و ذلك يف غضون 

 املوجه له خبصوص ذلك
  يف حالة إخالل املستغل ابلقرار اجلبائي اجلماعي احملدد ألسعار الرســــوم  والواجبات وقيامه من تلقاء

 .ويف هذه احلالة حيرر حمضر من طرف اجلهات املختصة .بزايدة غري     مشروعةنفسه 
  بنود هذا الكناش.عند اإلخالل ب وبصفة عامة    

 جزاءات عدم احترام بنود العقد   :الخامس و الثالثونالفصل         
ميكن تطبيق اجلزاءات على الشريك يف حالة اإلخالل ابلتزاماته و عدم احرتامه لآلجال احملددة للوفاء مبا تعهد 
به لفائدة املرفق املوضوع رهن إشارته و ذلك بعد إنذاره من اجل التقيد بتنفيذ التزاماته التعاقدية اليت مت 

 اإلخالل هبا طبقا للقانون اجلاري به العمل.   
كل خمالفة ملقتضيات دفرت التحمالت وشروطه وبنود اتفاقية االستغالل حيرر مبوجبها حمضر من إن     

أعاله، ويتم توجيه إنذار للمستغل للقيام  23طرف اللجنة املختصة املنصوص  عليها يف الفصل 
 ( يوما من اتريخ توصل املعين ابألمر ابإلنذار.15ابملتعني يف أجل ال يتعدى مخسة عشر )

حالة عدم االستجابة والقيام إبصالح املخالفة أو يف حالة العود إىل ارتكاب املخالفة ويف 
 تطبق عليه الغرامات املالية التالية، حسب نوع املخالفة املرتكبة:

 نوع املخالفة
مبلغ الغرامة عن كل 

 خمالفة

عدم احرتام املعايري واملواصفات التقنية عند إصالح خمتلف التجهيزات  -
 التقنية والرقمية بعد تعرضها ألي عطب أو تلف.

تقدير الكلفة 
من طرف جلنة 

التتبع 
من 25%+

 املبلغ املقدر

عدم احرتام واجبات الدخول ملرافق املسبح االومليب احملددة يف دفرت  -
 التحمالت.

1000,00  

 500,00عدم ارتداء بذلة خاصة من طرف مستخدمي وعمال املتعهد املستغل  -
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 للمرفق.

عدم تقدمي نسخة من وثيقة التأمني على فضاءات احلصص املستغلة عند  -
 يناير(. 31بداية كل سنة )قبل 

2000,00 

 200,00 عدم تقدمي تذكرة للمرتفق تتضمن التعريفة أو السعر الواجب أداؤه -

االتفاقية وإسقاط وإذا استمر املستغل للمرفق يف خرق بنود دفرت التحمالت، فإنه يرتتب عليه فسخ 
حقه يف االستغالل، وأداء  التعويضات عن األضرار الالحقة مبرافق املسبح االومليب و املرافق التابعة له 

 للجماعة مع حجز الضمانة النهائية، وال يرتتب أي تعويض كيف ما كان نوعه لفائدة املستغل.

  المنازعات  الفصل السادس و الثالثون:
احد بنود كناش التحمالت يعرض املشكل على أنظار جلنة التتبع   يف حالة حدوث خالف حول

 فإذا استعصى األمر يعرض موضوع النزاع  على احملاكم املختصة مبكناس.

 : موطن المتعهدالسابع و الثالثونالفصل  
جيب على املتعهد فتح حمل للمخابرة داخل تراب مجاعة مكناس ، ويشعر أطراف الشراكة بصفة  

تغيري ميكن أن يطرأ عليه ويعترب العنوان املصرح به هو حمل املخاطبة والتواصل مع نظامية بكل 
 املتعاقدين معه.

 الفصل الثامن و الثالثون:

يعهد بتطبيق مقتضيات كناش التحمالت هذا إىل مجيع املصاحل التابعة للجماعة واخلازن اإلقليمي 
 ه.ملكناس والسلطة احمللية  واألمن كل يف نطاق اختصاصات

  

 

 

 

 

 



 156 

 

 

 

 

 

 

 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 17مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة العشرون :

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح األولمبي  -20

 بوعماير.
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

الخاص  على دفتر التحمالتوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 باستغالل وتدبير المسبح األولمبي بوعماير.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  40عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 40عدد األصوات المعبر عنها 

  : 40عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -ميلودي محمد   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي   -معزوز

أحمد بن  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إدريس إاللة  إسماعيل المهداوي 

نزهة  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -حميدة 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -الصح 

أمينة  -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  –أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –ساسيوي 

يوسف  -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -حداش

 هشام القائد.  -جواد حسني -جواد الشامي -السوحي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم ا الخميس 
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على إرجاء النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص 

 باستغالل وتدبير المسبح األولمبي بوعماير.
 كــــــاتب  المجلس                                              المجلسرئيس   

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 

 بعد ذلك طرح السيد الرئيس النقطة الواحدة والعشرون للتصويت .

 

 

 

 

 *دفتر التحمالت مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخلي   ة

 والية جهة ف اس مكناس
 عمال ة مكن اس

 جماعة مكناس
 المديرية العامة للمصالح

 قسم الموارد المالية
 

 

 

 تدبري و استغالل املسبح البلدي اخلاص ببوعماير

 التابع جلماعة مكناس
 -عن طريق طلبات العروض   -

 

 التحمالتكناش 
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 2021ماي 

 

 

 : إن رئيس جماعة مكناس  

  بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز  7ل  فقاملوا 1436رمضان  20الصادر يف  1-15-85مبقتىض الظهري الرشيف رمق

 املتعلق بمجلاعات الرتابية. 14-113

  القانون  بتنفيذ ( 2006 فرباير 14) 1427من حمرم  15صادر يف  1.06.15الظهري رشيف رمق  و مبقتىض

 العامة للمرافق بلتدبري املفوض املتعلق  54.05 رمق

  املتعلق  06.47( بتنفيذ القانون رمق 2007نومفرب  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1.07.195بناء الظهري الرشيف رمق

من جامدى  16صادر يف  1.20.91املنفذ بلظهري الرشيف رمق  07/20جبباايت امجلاعات احمللية كام مت تعديهل وتمتميه. بلقانون رمق 

 (؛2020ديسمرب  31) 1442ال وىل 

  بسن  39.07( بتنفيذ القانون رمق 2007ديسمرب  27) 1428من ذي احلجة  16الصادر يف  1.07.209يف رمق بناء الظهري الرش

 املس تحقة لفائدة امجلاعات احمللية أ حاكم انتقالية فامي يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهامت وال اتوى

  ( القايض بسن نظام احملاس بة  2017نرب نو  23) 1439ربيع الاول  04الصادر يف  451-17-2بناء عىل املرسوم رمق

 للجامعات و مؤسسات التعاون بني امجلاعات.

  ( احملدد لكيفية تدبري املكل البدلي كام 1921دجنرب  30) 1340جامدى الاوىل  11وبناء عىل القرار الوزيري الصادر يف

 وقع تغيريه وتمتميه.

  ( املتعلق بالحتالل املؤقـت للمكل العمويم كام وقع  1918يونيو  30)  1337صفر  24بناء عىل الظهري الرشيف بتارخي

 تغيريه وتمتميه.

  ( املتعلق بل مالك اخلاصة بلبدلايت كام وقع  1921اكتوبر  19)  1340صفر  17بناء عىل الظهري الرشيف املؤرخ يف

 تغيريه وتمتميه.

  ملتعلق مبساطر الامالك العقارية اخلاصة للجامعات احمللية.ا 2006يوليوز  25بناء عىل قرار الس يد وزير ادلاخلية بتارخي 

  بتحديد الرشوط اليت تنفذ هبا  1980ماي  26املوافق  1400رجب  11الصادر بتارخي  02-78-157بناء عىل املرسوم رمق

 تلقائيا التذابري الرامية الس تثباب الامن وضامن سالمة املرور والصحة واحملافظة عىل الصحة العمومية.

  املتعلق بلصفقات العمومية كام  2013مارس  20املوافق  1434جامدى ال وىل  8بتارخي  2-12-349بناء عىل املرسوم عدد

 . ؛مت تغيريه و تمتميه

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53194.htm
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  ( بملصادقة عىل دفرت الرشوط االإدارية العامة املطبقة عىل 2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر يف  2.14.394رمق املرسوم بناء

 ال شغال؛  صفقات

 كام مت تعديهل و تغيريه. 2018ش تنرب  17بتارخي  11القرار اجلبايئ مجلاعة مكناس عدد بناء عىل  

 طارملقرر جملس جامعة مكناس املتخذ خالل اجامت وتبعا  .2021 ادلورة العادية لشهر ماي املنعقدة بتارخي .....ماي عه يف اإ

 .............................. و تبعا حملرض اللجنة االإدارية االإقلميية للتقيمي املنعقدة بتارخي 

 

 : يقرر ما ييل

 

  

 

 :  موضوع كناش التحمالت  الفصل األول

حتديد القواعد و الآليات العملية لتوفري الرشوط الالزمة لضامن حسن و  إن الغاية من كناش التحمالت هي تنظيم

تدبري و اس تغالل املس بح البدلي اخلاص ببوعامير جبامعة مكناس و الاكئن بلفضاء الفاصل بني بب بوعامير و منطقة 

 السالوية جبوار املس بح الاومليب. 

 :  مكونات المرفق  الفصل الثاني

 000,00 000 30 ل مرفق اتبع جلماعة مكناس ابستثمار ال يقل عن هتم عملية تدبري و استغال
جاملية على  درهم  مرت مربع موزعة اكل يت  : 4200مساحة اإ

بناء قاعة رايضية كربى عىل طول املساحة اخملصصة للمرشوع وجتهزيها بليات حديثة و تتوافق مع املعايري   -

 ادلولية.

 تأ هيل املس بح البدلي املغطى وملحقاته؛  -    

 الدعوة إلى المنافسة.:   لثالفصل الثا     
يتم حتصيل منتوج التدبري و االستغالل للمرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد يف تدبريها بعد الدعوة إىل 

عنها ابجلرائد و اليت يتم اإلعالن  عن طريق مسطرة طلب العروض املفتوح يف حصة واحدةاملنافسة 
الوطنية املأذونة على األقل واحدة ابللغة العربية و واحدة ابللغة األجنبية وكذا اإلعالن ابلبوابة 

 اإللكرتونية للصفقات العمومية طبقا للنصوص القانونية املعمول هبا.

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-14-394-CCAG-T-Ar.pdf
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 شروط المشاركة في طلب العروض.:  الرابعالفصل  
املعروفني بكفاءهتم والذين هم يف وضعية جبائية سليمة يسمح ابملشاركة يف طلب العروض لألشخاص 

وجيب أن يكون  اجتاه اجلماعة وال يوجدون يف حالة نزاع معها بسبب استغالهلم السابق مللك مجاعي.
 الشخص الذايت أو املعنوي مقيد يف السجل التجاري ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

من  27و 26و 25ء ابلواثئق املقررة يف املواد ويتعني على كل شخص يرغب يف املشاركة اإلدال  
واملتعلق  2013مارس  20املوافق  1434مجادى األوىل  8بتاريخ  2-12-349املرسوم عدد 

 ابلصفقات العمومية. 
 و يتعني على املتنافسني تقدمي عرض تقين كما هو مبني يف الفصل السادس أدانه.

 التقيد مبقتضيات املرسوم اآلنف الذكر.وفيما خيص تقدمي امللفات جيب على املشاركني 

 ويتعني على كل مرشح أن يطلع على املرفق موضوع االستغالل ليتعرف عليها معرفة حقيقية قبل
 إجراء طلب العروض.

 كيفية إيداع اظرفة المتنافسين.:   الخامسالفصل  
 : ميكن للمتنافسني إيداع اظرفتهم إما 349-12-2طبقا للمرسوم السالف الذكر عدد 

 .مبكتب الضبط اجلماعي مقابل وصل 
 .أو إرسال االظرفة عرب الربيد املضمون مع إشعار ابلتوصل 
  أو إرسال االظرفة عرب البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية

www.marchespublics.gov.ma 
  الظرفة.اأو تسليمها مباشرة إىل رئيس جلنة طلب العروض عند بداية اجللسة وقبل فتح 
 عروض .اجل استالم االظرفة يف التاريخ والساعة احملددين يف اإلعالن عن طلب ال وينتهي

 ن. اإلعاليفوال تقبل االظرفة املودعة أو اليت مت التوصل هبا بعد اليوم والساعة احملددين 
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 الفصل السادس: 

 العمل. تتكون جلنة فحص العروض من األعضاء املنصوص عليهم يف القوانني اجلاري هبا

ب ن عن طليتم فحص العروض تبعا للمسطرة املنصوص عليها بنظام االستشارة عند اإلعال و
معيار  ح نقطة عن كلا يتم منالعروض أخذا بعني االعتبار املعايري التالية لتقييم املتنافسني من خالهل

 :معتمد 

 رأمسال الشركة 
  ايض)إاتوة نتزه الر مجزء من العرض املايل اإلمجايل السنوي املقرتح ألجل تدبري و استغالل

 )االستغالل املقرتحة
 االعتمادات املالية املقرتحة لالستثمار 
  مليون درهم 2شهادات اخلربات املهنية والتقنية مرتبطة بطبيعة املشروع ال تقل عن 
 العاملون ابلشركة املوارد البشرية: املستخدمون والتقنيون 
 ت الرايضية أو ما يشاهبهااملراجع املهنية واخلربة يف تسيري الفضاءا. 
 عدد مناصب الشغل اليت سيتم توفريها 
 االعتمادات املخصصة للحراسة واملراقبة والصيانة 
 مذكرة تفصيلية عن املنشات املزمع إحداثها 
   جدول االجناز الزمين لألشغال  

العرض  ني تقدميفضال عن تقدمي امللف اإلداري و امللف التقين من طرف املتنافسني يتع
 التقين و العرض املايل مبعامل ترجيح على قدم املساواة بينهما

 

 

 م  دة االستغالل.: السابعالفصل  
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 -سنوات قابلة للتجديد ابتفاق صريح و يضمن يف ملحق لعقد 10حتدد مدة االستغالل يف 
الشراكة يصادق عليه جملس مجاعة مكناس ، و ذلك ابتفاق طريف الشراكة و تعبري الشريك عن 

العقد، يف احرتام اتم للقوانني و األنظمة اجلاري مدة أشهر من اتريخ نفاذ  6رغبته يف التجديد قبل 
 على مبلغ االستغالل عند متديد االتفاقية. %  30عن زايدة نسبة هبا العمل فضال 

مدة االستغالل  سنة واحدة من اتريخ تسليم األمر ابخلدمة بعد استيفاء اإلجراءات القانونية تبتدئ 
 و املسطرية اجلاري هبا العمل.

 :  التزامات طرفي الشراكة. الثامنالفصل         
 :التزامات مجاعة مكناس -1
 بني ابب بوعماير و املسبح البلدي اخلاص املغطى وملحقاته املوجود و الكائن ابلفضاء الفاصل  وضع

منطقة السالوية جبوار املسبح االومليب رهن إشارة املتعهد  مبقتضى بنود كناش التحمالت  و عقد 
 الشراكة لتمكينه من أتهيله و استغالله و حسن تسيريه و تدبريه.

 ن تدبري تلتزم مجاعة مكناس ابختاذ  اإلجراءات الضرورية لتتبع ومواكبة وتقدمي الدعم الالزم و تقييم حس
و أتهيل و استغالل املسبح البلدي اخلاص ببوعماير جبماعة مكناس من طرف املتعهد طيلة املراحل 

 عقد الشراكة.  اليت سيباشر فيها املتعهد ممارسة أنشطته كما هو حمدد يف
 :التزامات املتعهد -2

 لفائدة مجاعة مكناس و طيلة مدة االستغالل.إاتوة سنواي أداء 
  توفري االستثمار املايل الضروري لتأهيل املسبح البلدي اخلاص املغطي و املرافق التابعة له و بناء وجتهيز

مدة سنتان  خاللدرهم  000,00 000 30 قاعة للممارسة الرايضة  وذلك مببلغ مايل ال يقل عن  
 اجلاري هبا العمل.األوىل من الشراكة و تسلم الرتاخيص الضرورية طبقا للقوانني و األنظمة 

  إجناز مجيع مكوانت املشروع املذكورة أعاله يف اجل أقصاه هناية السنتان األوىل من اتريخ سراين تنفيذ
 العقد. 

  إنشاء نوادي للتخصصات الرايضية املختلفة: مدرسة سباحة واأللعاب املائية وكرة املاء ومدرسة لكرة
 السلة ومدرسة للمالكمة، ......إخل.

 اقتصادي من خالل الرايضة. -تكوين لشباب املكناسي مبا يعزز االندماج السوسيوتوفري ال 
  تدبري وتسيري املرافق التابعة للفضاء طبقا ملقتضيات العقد الشراكة وذلك يف احرتام اتم للمقتضيات

 القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل، 
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 املشروع وذلك إلجناز املهام وتقدمي اخلدمات الرايضية  توفري املوارد البشرية املؤهلة والضرورية حلسن تدبري
 الشراكة مع إعطاء األولوية يف التشغيل ألبناء ساكنة العاصمة اإلمساعيلية -املنصوص عليها يف عقد

 الشراكة. توفري مجيع اإلمكانيات املادية واللوجستيكية الضرورية حلسن تنفيذ وتنزيل مقتضيات 
  قرارات جلنة التتبع واملراقبة املنصوص عليها يف الفصل أدانه.احرتام توصيات واقرتاحات و 
   تغطية شاملة خالل مدة الشراكة جلميع التأمينات الضرورية املتعلقة بتحمل املسؤولية املدنية عن

األخطار اليت قد تقع أثناء استغالل الفضاء الرايضي و الرتفيهي مع تقدمي نسخ من هذه التأمينات إىل 
 .ة خالل شهر يناير من كل سنةمصاحل اجلماع

  احرتام مواقيت العمل اخلاصة بفتح وإغالق الفضاء الرايضي واملرافق التابعة له. 
  أداء واجبات االستهالك اخلاصة ابملاء والكهرابء ، وذلك ابتداء من اتريخ بداية استغالل الفضاء 
  ستفيدين داخل الفضاء والعمل على خدماته ابنتظام و ابضطراد  للم ضمان استمرارية املرفق يف تقدمي

 جتويدها و ضمان جودهتا
 من الفضاء مع توفري الصيانة  السهر على احرتام شروط حفظ الصحة العامة وأمن وسالمة املستفيدين

 الضرورية.

  يتعني على املستغل القيام على نفقته حبراسة مجيع املرافق املستغلة من طرفه وجيب عليه ضمان شروط
 وعند أبواب و حميط  تلكم املرافق املوضوعة رهن إشارته . السالمة داخل

  تقدمي الواثئق احملاسباتية واملالية ومجيع املعلومات املتعلقة ابملشروع ملصاحل اجلماعة مع تسهيل ولوج جلان
 ون.بزايرات التتبع واملراقبة اليت تباشرها هذه اللجن بقوة القان املراقبة والتتبع واالفتحاص أثناء قيامها

 

 الص  يان  ة.  : التاسع  الفصل  
يتوجب على املستغل القيام ابإلصالحات الضرورية قبل بداية االستغالل وفق التشخيص الذي 
تضعه اجلماعة ، كما يتحمل املستغل صيانة املرافق واحملافظة عليها ونظافتها، كما يتوجب عليه 

 إخضاع مياه املسابح للتحاليل الوقائية من طرف أصحاب االختصاص. 

 : التأميناتالفصل العاشر  
يلتزم املستغل ابلقيام ابلتأمينات الالزمة سواء تعلق األمر ابألشخاص أو البناية وجتهيزات املرفق على 

 أن يديل بعقد التأمني بعد إمضاء عقد التدبري و االستغالل.
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 الصفة الشخصية  :عشرحادي  الفصل ال        

اليت سيقوم ابجنازها دون يلتزم املتعهد بتسيري املرفق والتجهيزات املوضوعة حتت تصرفه  وتلك 
 تفويتها بشكل من األشكال جزئيا أو كليا ألي كان بعد إمضاء العقد.

 النظام الق انوني لألمالك و التجهيزات و المنقوالت  :  الثاني عشرالفصل        

 
ال ميكن للمستغل أن يدخل على امللك  اجلماعي الذي سيستغله أية إصالحات أو تغيريات إال بعد 

ئيس اجمللس اجلماعي ملكناس و تسلم الرتاخيص الضرورية طبقا للقوانني و األنظمة اجلاري هبا موافقة ر 
و   وتعود مجيع البناايت املقامة والتغيريات واإلصالحات. سنتانأقصاها  العمل يف مدة اجناز

ملكا خالصا للجماعة دون إمكانية  بعد هناية مدة االستغالل االستثمارات املنجزة من طرف املتعهد
 مطالبتها أبي مقابل عنها أو أي تعويض.

 : مستخدمو المرفق  الفصل الثالث عشر
يتعني على املستغل توفري العدد الكايف من املستخدمني لضمان حسن تدبري املرفق. كما يتعهد 

وصفتهم وذلك بعد إبلزام املستخدمني على ارتداء زي موحد ومحل شارة تتضمن أمسائهم وصورهم 
موافقة اجلماعة على شكل الشارة كما يوجه املستفيد الئحة أبمساء هؤالء املستخدمني مع بطائقهم 

 الوطنية وتزويد اجلماعة ابملعلومات املتعلقة هبم وذلك بشكل دوري طيلة مدة  االستغالل. 
العاملني لديه عن مجيع يف حالة اإلهناء، أو انتهاء مدة هذا العقد، سيظل املتعهد مسئوال أمام 

حقوقهم املستحقة وفًقا لقانون مدونة الشغل. ويتعهد صراحًة ابحلفاظ على ذمة اجلماعة خالية من 
أي تبعات، وال سيما املالية، جتاه هؤالء العاملني، من خالل حتمل مجيع التكاليف اليت قد تنشأ عن 

إجراءات قد يتم رفعها ضد اجلماعة يف الشراكة. كما يتعهد ابلتدخل يف أي -إهناء أو انتهاء عقد
هذا السياق واحللول حمل اجلماعة يف دفع أي مبلغ سيحكم عليها عند االقتضاء لصاحل 
املستخدمني. ويف حالة الفسخ من قبل اجلماعة سيكون للمتعهد متديدا تلقائيا الستكمال السنة من 

 تعاقدين معه.أجل الوفاء ابلتزاماته اجتاه العاملني لديه وشركائه أو امل

 

 : التزامات الشريك والعقود مع أطراف أخرىالفصل الرابع عشر
يتعهد الشريك وحتت مسؤوليته أبن مجيع العقود وااللتزامات املربمة مع خمتلف شركائه تنتهي يف 

 اتريخ االنتهاء العادي أو الغري املتوقع لعقد الشراكة مع حتديد أجل حيرتم اللتزاماته السنوية.
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 استمرارية المرفقالفصل الخامس عشر:  
تفتح مرافق املسبح البلدي اخلاص املغطي  و املرافق التابعة له  بعد أتهيله و قاعة للممارسة الرايضة بعد  

اجنازها يف وجه العموم  دون إقصاء أو متييز و ذلك يف احرتام اتم ملبدأ املساواة بني املرتفقني. و يف التزام  
مان استمرار تدبري املسابح وفق الشروط احملددة بدفرت التحمالت وجبميع االلتزامات اجتاه للمستغل بض اتم 

اجلماعة. وال ميكن أن يتذرع بنقص اإلمكانيات املادية أو البشرية أو ما شابه ذلك للحيلولة دون القيام 
 بواجباته .

 احترام القوانين الجاري بها العملالفصل السادس عشر:  
يتعني على املتعهد االمتثال طوال مدة الشراكة، للتشريعات واملقتضيات القانونية املعمول هبا، وال 
سيما قانون مدونة الشغل واألحكام املتعلقة إبدارة وتشغيل الفضاء الرايضي والرتفيهي واألحكام 

 املتعلقة ابلصحة والصرف الصحي العام، 

 شخاص.والبيئة وسالمة التجهيزات واأل         

 

 : الضمانة المؤقتةالسابع عشرالفصل  
حتدد الضمانة املؤقتة يف  مبلغ مقدر من طرف اجلماعة يعلن عنه يف اإلعالن وتودع لدى صندوق 
اخلازن اإلقليمي ملكناس وميكن أن تكون هذه الضمانة على شكل كفالة بنكية. ستعاد هذه 

ابتداء من اليوم الثالث املوايل لإلعالن النهائي عن الضمانة إىل املشاركني غري الفائزين يف املباراة 
 النتائج.

 : الضمانة النهائيةالثامن عشرالفصل  
من واجب االستغالل % 100يتعني على الفائز يف طلب العروض أداء ضمانة هنائية مقدرة يف 

الستغالل  السنوي وذلك خالل األسبوع األول املوايل  إلعالن نتائج فتح االظرفة وقبل الشروع يف ا
ويف حالة جتاوز هذه املدة فانه يفقــد حقه يف االستغالل ويتم حتويل مبلغ الضمانة املؤقتة لفائدة 

 ميزانية اجلماعة.وتبقى هذه الضمانة يف حوزة اجلماعة إىل غاية هناية مدة االستغالل.
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 : واجب االستغاللالتاسع عشرالفصل  
االستغالل سنوي حيدد طبقا لنتائج طلبات العروض املقدمة يتم االستغالل عن طريق أداء واجب 

من طرف انئل الصفقة ويؤدى بعد هناية السنة األوىل من اتريخ تسليم األمر ابخلدمة ويؤدى مباشرة 
لدى اخلازن اإلقليمي ملكناس أو شسيع املداخيل بعد التوصل ابألمر ابخلدمة وجيب أال يتعدى هذا 

ا و يف حالة جتاوز هذا األجل يعطى للجماعة احلق يف إلغاء ( يوم15األجل مخسة عشرة )
االستفادة وحجز الضمانة النهائية كما يؤدى واجب االستغالل ابلنسبة للسنوات األخرى داخل 

 ( يوما األوىل من كل سنة متعاقد عليها. 15اخلمسة عشرة ) 
 % 5وزايدة قدرها  % 10در بـ غري انه يف حالة التأخري يف األداء املسبق لكل سنة تطبق ذعرية تق

عن كل شهر أو جزء شهر إضايف من مبلغ السومة  %0.5من الشهر األول من التأخري   و
الكرائية. ويف حالة تقاعس املستغل عن األداء بعد مرور ثالثة أشهر وإذا تعذر االستخالص على 

إىل اخلازن اإلقليمي للقيام  اخلازن اإلقليمي أو شسيع املداخيل، يتعني إعداد أمر ابالستخالص يوجه
)ثالثة( أشهر تتم  3ابملتابعة وحتصيل الديون. ويف حالة عدم تسوية املستغل لوضعيته املالية يف أجل 

 أدانه. 34مباشرة إجراءات فسخ اتفاقية االستغالل وفق الفصل 

 استهالك الماء والكهرباء:الفصل العشرون
الكهرابء اخلاص مبرفق  املسبح البلدي اخلاص و ملحقاته  يتحمل املتعهد نفقات استهالك املاء و 

كما يتحمل نفقات إصالح التجهيزات واستبداهلا و صيانتها بصفة دورية مبا يتوافق و شروط 
 السالمة و الصحة و اجلودة يف أداء اخلدمة.

 : الضرائب والرسومالعشرونالفصل الواحد و  
و صوائر التسجيل والتنرب املتعلقة يتحمل املستغل مجيع الضرائب والرسوم املرتتبة عن استغالل هذا املرفق  

إببرام العقد كما يتحمل لوحده كافة املسؤوليات املدنية واجلنائية الناجتة عن هذا االستغالل مع اعتماد 
 تم اإلشارة إليها يف دفرت التحمالت.مقتضيات القوانني اجلاري هبا العمل يف مجيع احلاالت اليت مل ت

 ولوج المرفق : الفصل الثاني و العشرون

يلتزم املستغل للمسبح واملرافق التابعة هلا ابحرتام األسعار املنصوص عليها يف القرار اجلبائي املتعلق  
نفقته  ابلرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مكناس. كما يتعني عليه طبع التذاكر على
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وابمسه قصد استعماهلا يف حتصيل احلقوق والواجبات كما جيب عليه تعليق الئحة واجبات الدخول 
 ابألبواب الرئيسية للمسبح لتمكني العموم من االطالع عليها.

لقرار ح احملددة ابناء املسابمقابال الستفادة من اخلدمات املقدمة للمستفيدين من املرفق ابستث -
لى الدراسات عا بناء ضى املستغل واجبات الدخول من املرتفقني حتدد تعريفتهاجلبائي  ، يتقا

طرف جلنة  قييم منتاملقدمة من طرف املتنافس الفائز بصفقة استغالل املرفق، ويكون موضوع 
 التتبع.

ق هذا املرف من خدمات يستفيد موظفو وأعوان عمالة و جملس العمالة ومجاعة مكناس -
يدرج هذا يف و عليها،  بتخفيض يف األمثنة احملددة على أن ال يتجاوز ذلك نسبة معينة يتم االتفاق

ن رئيس جملس مر مكتوب اتفاقية االستغالل املوقعة بني رئيس اجلماعة واملستغل، وذلك بناء على أم
 مجاعة مكناس.

سية، ازيغية والفرنية واألمضمن بوضوح اسم املرفق ابلعربويكون لزاما على مستغل املرفق تعليق لوحة تت
 خري.ج إىل هذا األبل الولو ابإلضافة إىل التسعرية عند املدخل ، مع تسليم تذكرة أو بطاقة اخنراط مقا

 

 
 

 : التفتيش والمراقبةالثالث و العشرون    الفصل
 

نوان لذلك للقيام ابملهام التفتيشية املنوطة يلتزم املتعهد أن يفسح اجملال لكل أجهزة املراقبة املؤهلة قا 
هبا قصد التأكد من حسن تنفيذ عقد االستغالل كما يتعهد بتقدمي مجيع الواثئق والبياانت اليت من 

 شأهنا تسهيل مأمورية هذه األجهزة.
 يتم تشكيل جلنة للتتبع واملراقبة برائسة السلطة احمللية وتضم كل من:       

 رئيس جملس مجاعة مكناس أو من ينوب عنه،  -              
 املتعهد أو من ينوب عنه.  -
 رئيس جلنة التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والرايضية  مبجلس اجلماعة أو من ينوب عنه. -

  وميكن استدعاء أي شخص أو هيئة يكون تواجده مفيدا ألشغال هذه اللجنة.        
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 مهام اللجنة:            
 الشراكة. -تتبع حسن تنزيل مقتضيات عقد• 
دراسة العراقيل واملشاكل اليت قد تعرتض إجناز املشاريع املربجمة، واقرتاح احللول املناسبة لتجاوز • 

 العثرات.
 العمل على حسن أتويل بنود مقتضيات العقد يف حالة وجود خالف يف ذلك.• 

 
( أشهر مببادرة من أحد الطرفني. وكلما 06جنة مرة واحدة على األقل كل ستة )جتتمع هذه الل      

دعت الضرورة إىل ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضاءها. وتعقد اجتماعاهتا مبقر 
 مجاعة مكناس أو أبي مكان آخر يتفق عليه الطرفان.

 المسؤولية اتجاه الغير:  الفصل الرابع و العشرون
ة ال تتحمل أي مسؤولية كيف ما كانت نوعيتها اجتاه الغري يف ما يتعلق ابحلوادث اليت إن اجلماع 

 ممكن أن تقع داخل املرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد وتبقى املسؤولية على عاتق املستغل.

   : الخامس و العشرون  الفصل  
ال جيوز املطالبة أبي تعويض يف حالة ما إذا مت إغالق املرفق جزئيا أو كليا من طرف السلطات  

 املختصة ألسباب أمنية أو صحية.

  : الفصل السادس و العشرون  
ال يعفي عقد االستغالل املربم بني اجلماعة واملستغل احلصول على الرتاخيص والتصاريح الضرورية  

 مهين أو غريه وذلك وفق األنظمة اجلاري هبا العمل. ملمارسة نشاط جتاري أو

  : الفصل السابع و العشرون  
بعد إجناز مكوانت املشروع املشار إليها أعاله مبرفق املسبح البلدي اخلاص حتدد الئحة مفصلة تضم 

يكون مجيع مكوانته وحمتوايته يوقع عليها ممثل اجلماعة  وممثل السلطة احمللية و املستغل و الذي 
مسؤوال بصفة مباشرة عن أي إخالل أو ضياع هلاته املكوانت خالل مدة االستغالل، ويتم حتيني 

 هذه الالئحة كلما تطلب األمر ذلك.
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يعهد إىل جلنة تقنية مجاعية سنواي عند بداية كل سنة الوقوف على وضعية املرافق وحالتها ، وعند 
 نتها حتت طائلة فسخ العقدة.عدم وجودها يف حالة جيدة يطلب من املستغل صيا

  أوق ات افتتاح المرفق   : الفصل الثامن و العشرون  
 يفتح املرفق أبوابه يف وجه املرتفقني طيلة أايم األسبوع و بتنسيق اتم مع السلطة احمللية و اجلماعة .   

  : الفصل التاسع و العشرون  
مكناس أثناء تنظيم مهرجاانت رايضية يتعهد املستغل بوضع املرفق موضوع العقد رهن إشارة مجاعة 

 حملية أو وطنية دون تعويض.

 : الثالثونالفصل  
يف حالة وفاة املستغل قبل انتهاء مدة عقد االستغالل فإن ذوي حقوقه يلتزمون مبقتضيات كناش 

 التحمالت ابلنسبة  للمدة املتبقية من عقد االستغالل بعد موافقة اجلماعة على ذلك.

 :الثالثونالفصل الواحد و  

 مينع منعا كليا استغالل أي عقار خارج نطاق احملدد يف العقد.

 :الثالثونالفصل الثاني و  

تعترب العالقة اليت تربط املتعهد جبماعة مكناس عالقة استغالل فقط، حبيث لن يرتتب عنها اكتساب  أي 
تنازل أو تبادل أو إجيار للغري أو حق لألصول التجارية كما مينع منعا ابات تفويت املرفق بواسطة بيع أو 

 استعماله ألهداف أخرى غري املتفق عليها كما مينع عليه اإلجيار من الباطن.

 : إنهاء العقدالثالثونالفصل الثالث و    

 :ينتهي عقد الشراكة مع املتعهد دون املطالبة أبي تعويض يف احلاالت التالية

 تجديد يف اآلجال املشار إليها أعاله؛* ابنتهاء مدته دون أن يتقدم الشريك بطلب ال

 * ابتفاق و تراض بني طريف الشراكة قبل انتهاء مدته؛
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 *  يف حالة ثبوت قوة قاهرة حتول دون تنفيذ مقتضياته؛

 * إسقاط حق الشريك يف حالة ارتكابه خطا ابلغ اجلسامة.

 : فسخ العقدالثالثونالفصل الرابع و     

 :يفسخ عقد الشراكة بقوة القانون مع ترتيب اآلاثر القانونية يف احلاالت التالية           

  يف حالة عدم أداء املبلغ الواجب أداؤه لفائدة اجلماعة يف اآلجال احملددة سلفا مع مراعاة املقتضيات
 أعاله؛ 19الواردة يف الفقرة الثانية من الفصل 

 تعلقة إبحداث القاعة الرايضية و أتهيل املسبح  و تدبري املرفق املوضوع رهن إذا أخل الشريك ابلتزاماته امل
إشارته أو مل يتمكن من حتقيق األهداف املرجوة و امللتزم هبا حيق للجماعة و بصفة انفرادية اإلعالن عن 

 يوما املوالية لإلشعار املوجه له خبصوص ذلك 60فسخ العقد و ذلك يف غضون 
 تغل ابلقرار اجلبائي اجلماعي احملدد ألسعار الرســــوم  والواجبات وقيامه من تلقاء يف حالة إخالل املس

 .ويف هذه احلالة حيرر حمضر من طرف اجلهات املختصة .بزايدة غري     مشروعةنفسه 
  بنود هذا الكناش و عقد الشراكة.عند اإلخالل ب وبصفة عامة    

 جزاءات عدم احترام بنود العقد   :الثالثونالفصل الخامس و           
ميكن تطبيق اجلزاءات على الشريك يف حالة اإلخالل ابلتزاماته و عدم احرتامه لآلجال احملددة للوفاء مبا   

تعهد به لفائدة املرفق املوضوع رهن إشارته و ذلك بعد إنذاره من اجل التقيد بتنفيذ التزاماته التعاقدية اليت مت 
 قانون اجلاري به العمل.   اإلخالل هبا طبقا لل

إن كل خمالفة ملقتضيات دفرت التحمالت وشروطه وبنود اتفاقية االستغالل حيرر مبوجبها حمضر من    
أعاله،ويتم توجيه إنذار للمستغل للقيام ابملتعني  23طرف اللجنة املختصة املنصوص  عليها يف الفصل 

 ( يوما من اتريخ توصل املعين ابألمر ابإلنذار.15يف أجل ال يتعدى مخسة عشر )

يف حالة عدم االستجابة والقيام إبصالح املخالفة أو يف حالة العود إىل ارتكاب املخالفة و 
 تطبق عليه الغرامات املالية التالية، حسب نوع املخالفة املرتكبة:

 نوع املخالفة
مبلغ الغرامة عن كل 

 خمالفة
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عدم احرتام املعايري واملواصفات التقنية عند إصالح خمتلف التجهيزات  -
 التقنية والرقمية بعد تعرضها ألي عطب أو تلف.

تقدير الكلفة من 
طرف جلنة التتبع 

من املبلغ 25%+
 املقدر

   عدم احرتام واجبات الدخول للمرفق احملددة يف دفرت التحمالت. -
 1000,00  

عدم ارتداء بذلة خاصة من طرف مستخدمي وعمال الشركة املستغلة  -
 للمرفق.

500,00 

تقدمي نسخة من وثيقة التأمني على فضاءات احلصص املستغلة عند عدم  -
 يناير(. 31بداية كل سنة )قبل 

2000,00 

 200,00 عدم تقدمي تذكرة للمرتفق تتضمن التعريفة أو السعر الواجب أداؤه -

 

وإسقاط وإذا استمر املستغل للمرفق يف خرق بنود دفرت التحمالت، فإنه يرتتب عليه فسخ االتفاقية 
حقه يف االستغالل، وأداء  التعويضات عن األضرار الالحقة ابملرفق مع حجز الضمانة النهائية، وال 

 يرتتب أي تعويض كيف ما كان نوعه لفائدة املستغل.

  المنازعات  :الثالثونالفصل السادس و  

 يف حالة حدوث خالف حول  احد بنود كناش التحمالت يعرض املشكل بطريقة ودية حبضور
ممثلني عن اجلماعة وعن املتعهد أوال مث على أنظار جلنة التتبع فإذا استعصى األمر وقبل عرض 

 موضوع النزاع  على احملاكم املختصة مبكناس يعرض على عامل عمالة مكناس قصد التحكيم.

 : موطن المتعهدالثالثونالفصل السابع و  
مكناس ، ويشعر اجلماعة بصفة نظامية جيب على املتعهد فتح حمل للمخابرة داخل تراب مجاعة  

 بكل تغيري ميكن أن يطرأ عليه ويعترب العنوان املصرح به هو حمل املخاطبة والتواصل مع املتعاقد معه.
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 :الثالثونو   الثامنالفصل  

يعهد بتطبيق مقتضيات كناش التحمالت هذا إىل مجيع املصاحل التابعة للجماعة واخلازن اإلقليمي 
 احمللية  واألمن كل يف نطاق اختصاصاته. ملكناس والسلطة

  

 

 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 18مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الواحد والعشرون :

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص باستغالل وتدبير المسبح البلدي  -21

 الخاص بوعماير.
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

الخاص  على دفتر التحمالتوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 باستغالل وتدبير المسبح البلدي الخاص بوعماير.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  وهم  السادة :      

   :  40عدد األعضاء الحاضريــن 

    : 40عدد األصوات المعبر عنها 

    : 40عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -هللا بووانو عبد 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي   -معزوز

أحمد بن  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إدريس إاللة  إسماعيل المهداوي 

نزهة  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  –لعاطي كواح عبد ا -محمد بنعزو   -حميدة 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -الصح 

أمينة  -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  –أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –ساسيوي 

يوسف  -زكرياء بقدير –عويسي حميد ل -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -حداش

 هشام القائد  -جواد حسني -جواد الشامي -السوحي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
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، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

إرجاء النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على دفتر التحمالت الخاص 

 باستغالل وتدبير المسبح البلدي الخاص بوعماير.
 كــــــاتب  المجلس                                             المجلس رئيس 

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 بعد ذلك طرح السيد الرئيس النقطة الثانية والعشرون للتصويت .

 

 

 

 

 *دفتر التحمالت مع المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخلي   ة

 والية جهة ف اس مكناس
 عمال ة مكن اس

 جماعة مكناس
 المديرية العامة للمصالح

 قسم الموارد المالية
 

 

 تدبري و استغالل منتزه الرايض

 التابع جلماعة مكناس
 –عن طريق طلبات العروض   -

 

 كناش التحمالت
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 2021ماي 
 : مكناسإن رئيس جماعة 

  بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز  7ل  فقاملوا 1436رمضان  20الصادر يف  1-15-85مبقتىض الظهري الرشيف رمق

 ؛املتعلق بمجلاعات  14-113

  تعلق امل  06.47( بتنفيذ القانون رمق 2007نومفرب  30) 1428من ذي القعدة  19الصادر يف  1.07.195بناء عىل الظهري الرشيف رمق

من جامدى  16صادر يف  1.20.91املنفذ بلظهري الرشيف رمق  07/20جبباايت امجلاعات احمللية كام مت تعديهل وتمتميه. بلقانون رمق 

 (؛2020ديسمرب  31) 1442ال وىل 

  بسن  39.07 ( بتنفيذ القانون رمق2007ديسمرب  27) 1428من ذي احلجة  16الصادر يف  1.07.209بناء عىل الظهري الرشيف رمق

 املس تحقة لفائدة امجلاعات احمللية؛ أ حاكم انتقالية فامي يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهامت وال اتوى

 بلتدبري  املتعلق  54.05 القانون رمق بتنفيذ ( 2006 فرباير 14) 1427من حمرم  15صادر يف  1.06.15الظهري رشيف رمق  و مبقتىض

 ؛العامة للمرافق املفوض

  ( القايض بسن نظام احملاس بة  2017نونرب  23) 1439ربيع الاول  04الصادر يف  451-17-2بناء عىل املرسوم رمق

 ؛و مؤسسات التعاون بني امجلاعاتللجامعات 

   ؛قانون الالزتامات والعقود املغريب كام مت تغيريه وتمتميه 

 الترشيع اخلاص حبوادث الشغل وال مراض املهنية والضامن الاجامتعي والتأ مني الصحي االإجباري؛ 

 القانون التجاري املغريب؛ 

 قانون التأ مني املغريب؛ 

 ؛2021 املدونة العامة للرضائب 

 

  املتعلق مبدونة  65.99( بتنفيذ القانون رمق 2003سبمترب  11) 1424رجب  14الصادر يف  1.03.194بناء عىل الظهري الرشيف رمق

 ؛الشغل

  ( احملدد لكيفية تدبري املكل البدلي كام 1921دجنرب  30) 1340جامدى الاوىل  11وبناء عىل القرار الوزيري الصادر يف

 ؛وقع تغيريه وتمتميه

https://adala.justice.gov.ma/production/html/ar/53194.htm
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  ( املتعلق بالحتالل املؤقـت للمكل العمويم كام وقع  1918يونيو  30)  1337صفر  24عىل الظهري الرشيف بتارخي بناء

 ؛تغيريه وتمتميه

  ( املتعلق بل مالك اخلاصة بلبدلايت كام وقع  1921اكتوبر  19)  1340صفر  17بناء عىل الظهري الرشيف املؤرخ يف

 ؛تغيريه وتمتميه

 ؛املتعلق مبساطر الامالك العقارية اخلاصة للجامعات احمللية 2006يوليوز  25لس يد وزير ادلاخلية بتارخي بناء عىل قرار ا 

  بتحديد الرشوط اليت تنفذ هبا  1980ماي  26املوافق  1400رجب  11الصادر بتارخي  02-78-157بناء عىل املرسوم رمق

 ؛ملرور والصحة واحملافظة عىل الصحة العموميةتلقائيا التذابري الرامية الس تثباب الامن وضامن سالمة ا

  املتعلق بلصفقات العمومية كام  2013مارس  20املوافق  1434جامدى ال وىل  8بتارخي  2-12-349بناء عىل املرسوم عدد

 ؛مت تغيريه و تمتميه

  ( بملصادقة عىل دفرت الرشوط االإدارية العامة املطبقة عىل 2016ماي  13) 1437شعبان  6الصادر يف  2.14.394املرسوم رمق بناء

 ال شغال؛  صفقات

  

  لكام مت تعديهل و تغيريه؛ 2018ش تنرب  17بتارخي  11القرار اجلبايئ مجلاعة مكناس عدد بناء عىل 

 طار وتبعا  ؛2021 ..مايادلورة العادية لشهر ماي  ملنعقدة بتارخي ........... ملقرر جملس جامعة مكناس املتخذ خالل اجامتعه يف اإ

 .............................. حمرض اللجنة االإدارية االإقلميية للتقيمي املنعقدة بتارخي 

 

 : يقرر ما ييل

 

 

 

 :  موضوع كناش التحمالت  الفصل األول

حتديد القواعد و اآلليات العملية لتوفري الشروط الالزمة لضمان حسن و  إن الغاية من كناش التحمالت هي تنظيم
، و كذا ألجل إحداث مرافق رايضية جلماعة مكناستدبري و استغالل الفضاءات املتواجدة مبنتزه الرايض التابع 

 مجاعة مكناس وزوارها.وترفيهية وتدبريها لفائدة سكان 

 :  مكونات المرفق  الفصل الثاني

هتم عملية تدبري و استغالل مرفق اتبع جلماعة مكناس على املساحة املقتطعة من  منتزه الرايض  واليت ستيم 
 هكتارات موزعة كاأليت: 4ختصيصها إلحداث منشات رايضية و ترفيهية  تقدر ب 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Decret-n2-14-394-CCAG-T-Ar.pdf
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 : ملحقاته و اليت تضمهتيئة املسبح املتواجد ابملنتزه و  -
   للكبار 1مسبح رقم 
   للصغار 2مسبح رقم 
   للصغار 3مسبح رقم 
  ملعبني رايضيني 
  مقهى ومطعم 
  مكتب وقاعة 
 بنايتان للتجهيزات التقنية 
 بئر 
 ثباثة رشاشات مجاعية 
 6 مصفات 
 7مضخات كهرابئية 
 خزانتان كهرابئيتان 
 أدوات وجتهيزات خمتلفة لتسيري وصيانة املسبح  

 : كما يتعلق األمر إبقامة على األقل املنشات التالية          
 إحداث قاعة كربى للرايضة و جتهيزها؛  -     

 إحداث مسبح مغطى ؛ -        
 إحداث مالعب لكرة القدم املصغرة و مالعب لكرة السلة ،  -        

 هتيئة حديقة أللعاب األطفال؛ -     
 إعداد فضاء للتنشيط الثقايف و الرتبوي؛ -     

 وحائط التسلق؛ إحداث فضاء التزجل  -         
 إحداث مطعم. -   

مدارات  –املمرات  -أشغال اإلانرة داخل املنتزه -التهيئة اخلارجية )هتيئة املساحات اخلضراء -            
 رايضية....( ؛ 

 مليون درهم يف مدة أقصاها ثالث سنوات من االجناز. 50يقل عن  و ذلك ابجناز استثمار مايل ال       

   الدعوة إلى المنافسة:   لثالفصل الثا     
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يتم حتصيل منتوج التدبري و االستغالل للمرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد يف تدبريها بعد الدعوة 
اليت يتم اإلعالن عنها و عن طريق مسطرة طلب العروض املفتوح يف حصة واحدة إىل املنافسة 

ابجلرائد الوطنية املأذونة على األقل واحدة ابللغة العربية و واحدة ابللغة األجنبية وكذا اإلعالن 
 ابلبوابة اإللكرتونية للصفقات العمومية طبقا للنصوص القانونية املعمول هبا.

 شروط المشاركة في طلب العروض:  الرابعالفصل  
عروض لألشخاص املعروفني بكفاءهتم والذين هم يف وضعية جبائية سليمة يسمح ابملشاركة يف طلب ال

وجيب أن يكون  اجتاه اجلماعة وال يوجدون يف حالة نزاع معها بسبب استغالهلم السابق مللك مجاعي.
 الشخص الذايت أو املعنوي مقيد يف السجل التجاري ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

من  27و 26و 25ويتعني على كل شخص يرغب يف املشاركة اإلدالء ابلواثئق املقررة يف املواد   
املتعلق  2013مارس  20املوافق  1434مجادى األوىل  8بتاريخ  2-12-349املرسوم عدد 

 ابلصفقات العمومية. 
 و يتعني على املتنافسني تقدمي عرض تقين كما هو مبني يف الفصل السادس أدانه. 

 وفيما خيص تقدمي امللفات جيب على املشاركني التقيد مبقتضيات املرسوم اآلنف الذكر.

 ويتعني على كل مرشح أن يطلع على املرفق موضوع االستغالل ليتعرف عليه معرفة حقيقية قبل
 إجراء طلب العروض.

 كيفية إيداع اظرفة المتنافسين:   الخامسالفصل  
 ميكن للمتنافسني إيداع اظرفتهم إما :   349-12-2عدد  طبقا للمرسوم السالف الذكر

 .مبكتب الضبط اجلماعي مقابل وصل 
 .أو إرسال االظرفة عرب الربيد املضمون مع إشعار ابلتوصل 
  أو إرسال االظرفة عرب البوابة االلكرتونية للصفقات العمومية

www.marchespublics.gov.ma 
  وض عند بداية اجللسة وقبل فتح االظرفة.أو تسليمها مباشرة إىل رئيس جلنة طلب العر 

 وينتهي اجل استالم االظرفة يف التاريخ والساعة احملددين يف اإلعالن عن طلب العروض .

 وال تقبل االظرفة املودعة أو اليت مت التوصل هبا بعد اليوم والساعة احملددين يف اإلعالن.
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 الفصل السادس: 

 العمل. ملنصوص عليهم يف القوانني اجلاري هباتتكون جلنة فحص العروض من األعضاء ا

ب ن عن طلو يتم فحص العروض تبعا للمسطرة املنصوص عليها بنظام االستشارة عند اإلعال
معيار  ح نقطة عن كلا يتم منالعروض أخذا بعني االعتبار املعايري التالية لتقييم املتنافسني من خالهل

 :معتمد 

 رأمسال الشركة 
  رايض)إاتوة منتزه ال اإلمجايل السنوي املقرتح ألجل تدبري و استغالل جزء منالعرض املايل

 )االستغالل املقرتحة
 االعتمادات املالية املقرتحة لالستثمار 
  مليون درهم 2شهادات اخلربات املهنية والتقنية مرتبطة بطبيعة املشروع ال تقل عن 
 ابلشركةالعاملون  املوارد البشرية: املستخدمون والتقنيون 
 املراجع املهنية واخلربة يف تسيري الفضاءات الرايضية أو ما يشاهبها. 
 عدد مناصب الشغل اليت سيتم توفريها 
 االعتمادات املخصصة للحراسة واملراقبة والصيانة 
 مذكرة تفصيلية عن املنشات املزمع إحداثها 
   جدول االجناز الزمين لألشغال  

مللف التقين من طرف املتنافسني يتعني تقدمي العرض التقين و فضال عن تقدمي امللف اإلداري و ا
العرض املايل 
مبعامل ترجيح 
على قدم 
 املساواة بينهما.

 م  دة االستغالل: السابعالفصل  
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 -سنوات قابلة للتجديد ابتفاق صريح و يضمن يف ملحق لعقد 10حتدد مدة االستغالل يف 
الشراكة يصادق عليه جملس مجاعة مكناس، و ذلك ابتفاق طريف الشراكة و تعبري الشريك عن رغبته 

العقد، يف احرتام اتم للقوانني و األنظمة اجلاري هبا مدة أشهر من اتريخ نفاذ  6يف التجديد قبل 
 على مبلغ االستغالل عند متديد االتفاقية. % 30عن زايدة نسبةالعمل فضال 

االستغالل سنة واحدة من اتريخ تسليم األمر ابخلدمة بعد استيفاء اإلجراءات القانونية  تبتدئ مدة
 و املسطرية اجلاري هبا العمل.

 .:  التزامات طرفي الشراكةالفصل  الثامن      
 :التزامات مجاعة مكناس -1
 الشريك ألجل  تضع اجلماعة جزء من فضاء منتزه الرايض احملدد مساحته يف التصميم املرفق، رهن إشارة

هتيئة املنشات املتواجدة به و استغالهلا وكذا  إحداث وتدبري مرافق رايضية وترفيهية مستجدة و املشار 
 إليها أعاله و ذلك  وفقا لبنود كناش التحمالت و عقد الشراكة.

 بري و تلتزم اجلماعة ابختاذ اإلجراءات الضرورية لتتبع ومواكبة وتقدمي الدعم الالزم و تقييم حسن تد
من طرف الشريك طيلة    املنشات و املرافق الرايضية و الرتفيهية بفضاء املنتزه التابع هلااستغالل 

 هذا الكناش . املراحل اليت سيباشر فيها ممارسة أنشطته كما هو حمدد يف
 التزامات املتعهد: -2
  لفائدة مجاعة مكناس و طيلة مدة االستغالل.إاتوة سنواي أداء 
  أعاله يف تناسق اتم مع اجملاالت احمليطة ابملنتزه يف مدة أقصاها  2انت املشروع يف الفصل إجناز مجيع مكو

 ثالث سنوات. 
 .املسامهة يف جعل املشروع املندمج عامل جذب للساكنة خمصص للرايضة والرتفيه 
 لكرة  إنشاء نوادي للتخصصات الرايضية املختلفة: مدرسة سباحة وألعاب مائية والكرة املائية ومدرسة

 السلة ومدرسة للمالكمة، ... إخل.
 اقتصادي من خالل الرايضة. -توفري التكوين للشباب املكناسي والعمل على االندماج السوسيو 
 مليون درهم خالل الثالث سنوات األوىل من الشراكة. 50 توفري استثمار مايل ال يقل عن 
  املتعهد طبقا ملقتضيات كناش التحمالت و عقد تدبري وتسيري املرافق التابعة للفضاء املوضوع رهن إشارة

 الشراكة وذلك يف احرتام اتم للمقتضيات القانونية والتنظيمية اجلاري هبا العمل.
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  توفري املوارد البشرية املؤهلة والضرورية حلسن تدبري املنتزه وذلك إلجناز املهام وتقدمي اخلدمات الرايضية و
شراكة مع إعطاء األولوية يف التشغيل ألبناء ساكنة العاصمة ال -الرتفيهية املنصوص عليها يف عقد

 اإلمساعيلية.
  .توفري مجيع اإلمكانيات املادية واللوجستيكية الالزمة لألداء السليم للخدمات املقدمة يف املنتزه 
  تنفيذ  أسفله لتتبع تنزيل و 23احرتام توصيات واقرتاحات وقرارات جلنة التتبع واملراقبة احملدثة يف الفصل

 مقتضيات الشراكة.
  الشراكة جلميع التأمينات الضرورية املتعلقة بتحمل املسؤولية املدنية عن -تغطية شاملة خالل مدة عقد

األخطار اليت قد تقع أثناء استغالل فضاء املنتزه و مرافقه مع تقدمي نسخ من هذه التأمينات إىل مصاحل 
 .اجلماعة خالل شهر يناير من كل سنة

 جبات االستهالك اخلاصة ابملاء والكهرابء، وذلك ابتداء من اتريخ بداية استغالل الفضاء.أداء وا 
  خدماته ابنتظام و ابضطراد  للمستفيدين داخل الفضاء والعمل على  ضمان استمرارية املرفق يف تقدمي

 جتويدها و ضمان جودهتا.
 من الفضاء مع توفري الصيانة  دينالسهر على احرتام شروط حفظ الصحة العامة وأمن وسالمة املستفي

 الضرورية و الدورية.

  يتعني على املستغل القيام على نفقته حبراسة مجيع املرافق املستغلة من طرفه وجيب عليه ضمان شروط
 السالمة داخل وعند أبواب و حميط  تلكم املرافق املوضوعة رهن إشارته .

  املعلومات املتعلقة بتنفيذ العقد ملصاحل اجلماعة مع تسهيل ولوج تقدمي الواثئق احملاسباتية واملالية ومجيع
 بزايرات التتبع واملراقبة اليت تباشرها هذه اللجن بقوة القانون. جلان املراقبة والتتبع واالفتحاص أثناء قيامها

 الص  يان  ة.  : الفصل  التاسع
يف وجه العموم وفق التشخيص  يتوجب على املستغل القيام ابإلصالحات الضرورية قبل فتح املرفق

الذي تضعه اجلماعة ، كما يتحمل املستغل صيانة املرافق واحملافظة عليها ونظافتها، كما يتوجب 
 عليه إخضاع مياه املسابح للتحاليل الوقائية من طرف أصحاب االختصاص. 

 : التأميناتالفصل  العاشر
األمر ابألشخاص أو البناية وجتهيزات املرفق على  يلتزم املستغل ابلقيام ابلتأمينات الالزمة سواء تعلق

 أن يديل بعقد التأمني بعد إمضاء عقد التدبري و االستغالل.
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 الصفة الشخصية  الفصل الحادي عشر:        

يلتزم املتعهد بتسيري املرفق والتجهيزات املوضوعة حتت تصرفه  وتلك اليت سيقوم ابجنازها دون 
 جزئيا أو كليا ألي كان بعد إمضاء العقد.تفويتها بشكل من األشكال 

 النظام الق انوني لألمالك و التجهيزات و المنقوالت  :  الفصل  الثاني عشر

ال ميكن للمستغل أن يدخل على امللك  اجلماعي الذي سيستغله أية إصالحات أو تغيريات إال بعد 
قا للقوانني و األنظمة اجلاري هبا موافقة رئيس اجمللس اجلماعي ملكناس و تسلم الرتاخيص الضرورية طب

و   وتعود مجيع البناايت املقامة والتغيريات واإلصالحاتالعمل يف مدة اجناز أقصاها ثالث سنوات. 
 يف وضعية سليمة وجاهزة لالستعمال و االستثمارات املنجزة من طرف املتعهد بعد هناية مدة االستغالل

 ملكا خالصا للجماعة دون إمكانية مطالبتها أبي مقابل عنها أو أي تعويض.

 : مستخدمو المرفقالفصل الثالث عشر
يتعني على املستغل توفري العدد الكايف من املستخدمني لضمان حسن تدبري املرفق. كما 

صفتهم وذلك يتعهد إبلزام املستخدمني على ارتداء زي موحد ومحل شارة تتضمن أمسائهم وصورهم و 
بعد موافقة اجلماعة على شكل الشارة كما يوجه املستفيد الئحة أبمساء هؤالء املستخدمني مع 
بطائقهم الوطنية وتزويد اجلماعة ابملعلومات املتعلقة هبم وذلك بشكل دوري طيلة مدة  االستغالل. 

كما جيب   وخيضع املستخدمون للمراقبة الصحية من طرف مصلحة حفظ الصحة جبماعة مكناس،
على املستغل إبرام عقد التأمني ضد حوادث الشغل ملستخدمي املرفق طبقا ملقتضيات القوانني 

 اجلاري هبا العمل.

يف حالة اإلهناء، أو انتهاء مدة هذا العقد، سيظل املتعهد مسئوال أمام العاملني لديه عن مجيع 
ابحلفاظ على ذمة اجلماعة خالية من حقوقهم املستحقة وفًقا لقانون مدونة الشغل. ويتعهد صراحًة 

أي تبعات، وال سيما املالية، جتاه هؤالء العاملني، من خالل حتمل مجيع التكاليف اليت قد تنشأ عن 
الشراكة. كما يتعهد ابلتدخل يف أي إجراءات قد يتم رفعها ضد اجلماعة يف -إهناء أو انتهاء عقد

لغ سيحكم عليها عند االقتضاء لصاحل هذا السياق واحللول حمل اجلماعة يف دفع أي مب
املستخدمني. ويف حالة الفسخ من قبل اجلماعة سيكون للمتعهد متديدا تلقائيا الستكمال السنة من 

 أجل الوفاء ابلتزاماته اجتاه العاملني لديه وشركائه أو املتعاقدين معه.

 : التزامات الشريك والعقود مع أطراف أخرىالفصل الرابع عشر



 184 

الشريك وحتت مسؤوليته أبن مجيع العقود وااللتزامات املربمة مع خمتلف شركائه تنتهي يف يتعهد 
 اتريخ االنتهاء العادي أو الغري املتوقع لعقد الشراكة مع حتديد أجل حيرتم اللتزاماته السنوية.

 استمرارية المرفقالفصل الخامس عشر:  
نشات اجلديدة يف وجه العموم  دون إقصاء أو تفتح مرافق منتزه الرايض بعد أتهيلها و اجناز امل  

للمستغل بضمان استمرار  متييز و ذلك يف احرتام اتم ملبدأ املساواة بني املرتفقني. و يف التزام  اتم 
تدبريها وفق الشروط احملددة بدفرت التحمالت وجبميع االلتزامات اجتاه اجلماعة. وال ميكن أن يتذرع 

 و البشرية أو ما شابه ذلك للحيلولة دون القيام بواجباته .بنقص اإلمكانيات املادية أ

 احترام القوانين الجاري بها العملالفصل السادس عشر:  
يتعني على املتعهد االمتثال طوال مدة الشراكة، للتشريعات واملقتضيات القانونية املعمول هبا، وال 

لفضاء الرايضي والرتفيهي واألحكام سيما قانون مدونة الشغل واألحكام املتعلقة إبدارة وتشغيل ا
 املتعلقة ابلصحة والصرف الصحي العام، 

 والبيئة وسالمة التجهيزات واألشخاص.         

 

 : الضمانة المؤقتة  الفصل السابع عشر

حتدد الضمانة املؤقتة يف  مبلغ مقدر من طرف اجلماعة يعلن عنه يف اإلعالن وتودع لدى صندوق 
ملكناس وميكن أن تكون هذه الضمانة على شكل كفالة بنكية. ستعاد هذه اخلازن اإلقليمي 

الضمانة إىل املشاركني غري الفائزين يف املباراة ابتداء من اليوم الثالث املوايل لإلعالن النهائي عن 
 النتائج.

 : الضمانة النهائية  الفصل الثامن عشر
من واجب االستغالل % 100قدرة يف يتعني على الفائز يف طلب العروض أداء ضمانة هنائية م

السنوي وذلك خالل األسبوع األول املوايل  إلعالن نتائج فتح االظرفة وقبل الشروع يف االستغالل  
ويف حالة جتاوز هذه املدة فانه يفقــد حقه يف االستغالل ويتم حتويل مبلغ الضمانة املؤقتة لفائدة 

 اجلماعة إىل غاية هناية مدة االستغالل. ميزانية اجلماعة.وتبقى هذه الضمانة يف حوزة



 185 

 : واجب االستغالل  عشر  التاسعالفصل  
يتم االستغالل عن طريق أداء واجب االستغالل سنوي حيدد طبقا لنتائج طلبات العروض املقدمة 
من طرف انئل الصفقة ويؤدى بعد هناية السنة األوىل من اتريخ تسليم األمر ابخلدمة و ذلك مباشرة 

( يوما و يف 15اخلازن اإلقليمي ملكناس أو شسيع املداخيل يف اجل أال يتعدى مخسة عشرة )لدى 
حالة جتاوز هذا األجل يعطى للجماعة احلق يف إلغاء االستفادة وحجز الضمانة النهائية كما يؤدى 

( يوما األوىل من كل سنة  15واجب االستغالل ابلنسبة للسنوات األخرى داخل اخلمسة عشرة ) 
 تعاقد عليها.م

 % 5وزايدة قدرها  % 10غري انه يف حالة التأخري يف األداء املسبق لكل سنة تطبق ذعرية تقدر بـ 
عن كل شهر أو جزء شهر إضايف من مبلغ إاتوة  %0.5من الشهر األول من التأخري   و

االستغالل. ويف حالة تقاعس املستغل عن األداء بعد مرور ثالثة أشهر وإذا تعذر االستخالص على 
اخلازن اإلقليمي أو شسيع املداخيل، يتعني إعداد أمر ابالستخالص يوجه إىل اخلازن اإلقليمي للقيام 

)ثالثة( أشهر تتم  3عدم تسوية املستغل لوضعيته املالية يف أجل  ابملتابعة وحتصيل الديون. ويف حالة
 أدانه. 34مباشرة إجراءات فسخ اتفاقية االستغالل وفق الفصل 

 استهالك الماء والكهرباء:  الفصل العشرون
يتحمل املتعهد نفقات استهالك املاء و الكهرابء اخلاص ابملرافق التابعة ملنتزه الرايض و املوضوعة 

ارته كما يتحمل نفقات إصالح التجهيزات واستبداهلا و صيانتها بصفة دورية مبا يتوافق و رهن إش
 شروط السالمة و الصحة و اجلودة يف أداء اخلدمة.

 : الضرائب والرسومالعشرونالفصل الواحد و  
والتنرب املتعلقة و صوائر التسجيل يتحمل املستغل مجيع الضرائب والرسوم املرتتبة عن استغالل هذا املرفق  

إببرام العقد كما يتحمل لوحده كافة املسؤوليات املدنية واجلنائية الناجتة عن هذا االستغالل مع اعتماد 
 مقتضيات القوانني اجلاري هبا العمل يف مجيع احلاالت اليت مل تتم اإلشارة إليها يف دفرت التحمالت.

 الفصل الثاني و العشرون : ولوج المرفق
ستغل للمسابح واملرافق التابعة هلا ابحرتام األسعار املنصوص عليها يف القرار اجلبائي املتعلق يلتزم امل 

ابلرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مكناس. كما يتعني عليه طبع التذاكر على نفقته 
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جبات الدخول وابمسه قصد استعماهلا يف حتصيل احلقوق والواجبات كما جيب عليه تعليق الئحة وا
 ابألبواب الرئيسية للمسبح لتمكني العموم من االطالع عليها.

مقابال الستفادة من اخلدمات املقدمة للمستفيدين من املنتزه ابستثناء املسابح احملددة ابلقرار  -
اجلبائي  ، يتقاضى املستغل واجبات الدخول من املرتفقني حتدد تعريفتها بناء على الدراسات 

طرف املتنافس الفائز بصفقة استغالل املنتزه، ويكون موضوع تقييم من طرف جلنة  املقدمة من
 التتبع.

من خدمات هذا املرفق  يستفيد موظفو وأعوان عمالة و جملس العمالة ومجاعة مكناس -
بتخفيض يف األمثنة احملددة على أن ال يتجاوز ذلك نسبة معينة يتم االتفاق عليها، ويدرج هذا يف 
اتفاقية االستغالل املوقعة بني رئيس اجلماعة واملستغل، وذلك بناء على أمر مكتوب من رئيس جملس 

 مجاعة مكناس.

تضمن بوضوح اسم املرفق ابلعربية واألمازيغية والفرنسية، ويكون لزاما على مستغل املنتزه تعليق لوحة ت
ابإلضافة إىل التسعرية عند مدخل املنتزه، مع تسليم تذكرة أو بطاقة اخنراط مقابل الولوج إىل هذا 

 األخري.

 

 

 :  التفتيش والمراقبةالثالث و العشرون    الفصل
قانوان لذلك للقيام ابملهام التفتيشية املنوطة  يلتزم املتعهد أن يفسح اجملال لكل أجهزة املراقبة املؤهلة

هبا قصد التأكد من حسن تنفيذ عقد االستغالل كما يتعهد بتقدمي مجيع الواثئق والبياانت اليت من 
 شأهنا تسهيل مأمورية هذه األجهزة.

 يتم تشكيل جلنة للتتبع واملراقبة برائسة السلطة احمللية وتضم كل من:       
 رئيس جملس مجاعة مكناس أو من ينوب عنه،  -              
 املتعهد أو من ينوب عنه.  -
 رئيس جلنة املرافق العمومية  و اخلدمات مبجلس اجلماعة أو من ينوب عنه.-
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 رئيس جلنة التنمية االقتصادية و االجتماعية والثقافية والرايضية  مبجلس اجلماعة أو من ينوب عنه. -
  وميكن استدعاء أي شخص أو هيئة يكون تواجده مفيدا ألشغال هذه اللجنة.        

 مهام اللجنة:            
 الشراكة. -تتبع حسن تنزيل مقتضيات عقد• 
دراسة العراقيل واملشاكل اليت قد تعرتض إجناز املشاريع املربجمة، واقرتاح احللول املناسبة لتجاوز • 

 العثرات.
 حسن أتويل بنود مقتضيات العقد يف حالة وجود خالف يف ذلك.العمل على • 

 
( أشهر مببادرة من أحد الطرفني. وكلما 06جتتمع هذه اللجنة مرة واحدة على األقل كل ستة )      

دعت الضرورة إىل ذلك بدعوة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضاءها. وتعقد اجتماعاهتا مبقر 
 يتفق عليه الطرفان.مجاعة مكناس أو أبي مكان آخر 

 المسؤولية اتجاه الغير:  الرابع و العشرونالفصل       
إن اجلماعة ال تتحمل أي مسؤولية كيف ما كانت نوعيتها اجتاه الغري يف ما يتعلق ابحلوادث اليت  

 ممكن أن تقع داخل املرافق املوضوعة رهن إشارة املتعهد وتبقى املسؤولية على عاتق املستغل.

 : الخامس و العشرونالفصل  

ال جيوز املطالبة أبي تعويض يف حالة ما إذا  مت إغالق املرفق جزئيا او كليا من طرف السلطات  
 املختصة ألسباب أمنية او صحية.

         :السادس و العشرونالفصل  

رية ال يعفي عقد االستغالل املربم بني اجلماعة واملستغل احلصول على الرتاخيص والتصاريح الضرو  
 ملمارسة نشاط جتاري أو مهين أو غريه وذلك وفق األنظمة اجلاري هبا العمل.

  :السابع و العشرونالفصل     
بعد إجناز مكوانت املشروع املشار إليها أعاله مبنتزه الرايض حتدد الئحة مفصلة تضم مجيع مكوانته 

املستغل و الذي يكون مسؤوال بصفة وحمتوايته يوقع عليها ممثل اجلماعة  وممثل السلطة احمللية و 
مباشرة عن أي إخالل أو ضياع هلاته املكوانت خالل مدة االستغالل، ويتم حتيني هذه الالئحة  

 كلما تطلب األمر ذلك.
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يعهد إىل جلنة التتبع و املصاحل املعنية ابجلماعة سنواي عند بداية كل سنة الوقوف على وضعية املرافق 
 .دها يف حالة جيدة يطلب من املستغل صيانتها حتت طائلة فسخ العقدةوحالتها ، وعند عدم وجو 

  أوق ات افتتاح المرفق   الثامن و العشرون:الفصل  
تفتح أبواب منتزه الرايض يف وجه املرتفقني خاصة املسابح طيلة أايم األسبوع و بتنسيق اتم مع   

 السلطة احمللية

 و اجلماعة. 

  :التاسع و العشرونالفصل  

املستغل بوضع املرفق موضوع العقد رهن إشارة مجاعة مكناس أثناء تنظيم مهرجاانت رايضية  يتعهد
 حملية أو وطنية دون تعويض.

 الفصل الثالثون: 

يف حالة وفاة املستغل قبل انتهاء مدة عقد االستغالل فإن ذوي حقوقه يلتزمون مبقتضيات كناش 
 تغالل بعد موافقة اجلماعة على ذلك.التحمالت ابلنسبة  للمدة املتبقية من عقد االس

 الفصل الواحد والثالثون:
 مينع منعا كليا استغالل أي عقار خارج نطاق احملدد يف العقد.

 الفصل الثاني والثالثون:

تعترب العالقة اليت تربط املتعهد جبماعة مكناس عالقة استغالل فقط، حبيث لن يرتتب عنها اكتساب  أي 
مينع منعا ابات تفويت املرفق بواسطة بيع أو تنازل أو تبادل أو إجيار للغري أو  حق لألصول التجارية كما

 استعماله ألهداف أخرى غري املتفق عليها كما مينع عليه اإلجيار من الباطن.

 : إنهاء العقدالفصل الثالث والثالثون  

 :ينتهي عقد الشراكة مع املتعهد دون املطالبة أبي تعويض يف احلاالت التالية

 * ابنتهاء مدته دون أن يتقدم الشريك بطلب التجديد يف اآلجال املشار إليها أعاله؛
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 * ابتفاق و تراض بني طريف الشراكة قبل انتهاء مدته؛

 *  يف حالة ثبوت قوة قاهرة حتول دون تنفيذ مقتضياته؛

 * إسقاط حق الشريك يف حالة ارتكابه خطا ابلغ اجلسامة.

 فسخ العقد: الفصل الرابع والثالثون

 :يفسخ هذا العقد بقوة القانون مع ترتيب اآلاثر القانونية يف احلاالت التالية           

  يف حالة عدم أداء املبلغ الواجب أداؤه لفائدة اجلماعة يف اآلجال احملددة سلفا مع مراعاة املقتضيات
 أعاله؛ 19الواردة يف الفقرة الثانية من الفصل 

 ماته املتعلقة إبحداث و تدبري مرافق رايضية و ترفيهية مبنتزه الرايض أو مل يتمكن من إذا أخل الشريك ابلتزا
حتقيق األهداف املرجوة و امللتزم هبا حيق للجماعة و بصفة انفرادية اإلعالن عن فسخ العقد و ذلك يف 

 يوما املوالية لإلشعار املوجه له خبصوص ذلك؛ 60غضون 
  اجلبائي اجلماعي احملدد ألسعار الرســــوم  والواجبات وقيامه من تلقاء يف حالة إخالل املستغل ابلقرار

 .ويف هذه احلالة حيرر حمضر من طرف اجلهات املختصة؛بزايدة غري     مشروعةنفسه 
  بنود هذا الكناش.   عند اإلخالل ب وبصفة عامة 

  : جزاءات عدم احترام بنود العقدالفصل الخامس والثالثون

ميكن تطبيق اجلزاءات على الشريك يف حالة اإلخالل ابلتزاماته و عدم احرتامه لآلجال احملددة للوفاء مبا تعهد 
به لفائدة املرفق املوضوع رهن إشارته و ذلك بعد إنذاره من اجل التقيد بتنفيذ التزاماته التعاقدية اليت مت 

 اإلخالل هبا طبقا للقانون اجلاري به العمل.   
كل خمالفة ملقتضيات دفرت التحمالت وشروطه وبنود اتفاقية االستغالل حيرر مبوجبها حمضر من إن     

أعاله، ويتم توجيه إنذار  23طرف اللجنة املختصة                       املنصوص  عليها يف الفصل 
ابألمر  ( يوما من اتريخ توصل املعين15للمستغل للقيام ابملتعني يف أجل ال يتعدى مخسة عشر )

 ابإلنذار.

ويف حالة عدم االستجابة والقيام إبصالح املخالفة أو يف حالة العود إىل ارتكاب املخالفة 
 تطبق عليه الغرامات املالية التالية، حسب نوع املخالفة املرتكبة:
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 نوع املخالفة
مبلغ الغرامة عن كل 

 خمالفة

خمتلف التجهيزات عدم احرتام املعايري واملواصفات التقنية عند إصالح  -
 التقنية والرقمية بعد تعرضها ألي عطب أو تلف.

تقدير الكلفة من طرف 
من %25جلنة التتبع +

 املبلغ املقدر

  1000,00 عدم احرتام واجبات الدخول ملرافق املنتزه احملددة يف دفرت التحمالت. -

عدم ارتداء بذلة خاصة من طرف مستخدمي وعمال املتعهد املستغل  -
 للمنتزه.

500,00 

عدم تقدمي نسخة من وثيقة التأمني على فضاءات احلصص املستغلة عند  -
 يناير(. 31بداية كل سنة )قبل 

2000,00 

 200,00 عدم تقدمي تذكرة للمرتفق تتضمن التعريفة أو السعر الواجب أداؤه -

 

عليه فسخ االتفاقية وإسقاط وإذا استمر املستغل للمنتزه يف خرق بنود دفرت التحمالت، فإنه يرتتب 
حقه يف االستغالل، وأداء  التعويضات عن األضرار الالحقة مبرافق املنتزه للجماعة مع حجز الضمانة 

 النهائية، وال يرتتب أي تعويض كيف ما كان نوعه لفائدة املستغل.

  المنازعات  الفصل السادس والثالثون:
التحمالت يعرض املشكل بطريقة ودية حبضور يف حالة حدوث خالف حول  احد بنود كناش 

ممثلني عن اجلماعة وعن املتعهد أوال مث على أنظار جلنة التتبع فإذا استعصى األمر وقبل عرض 
 موضوع النزاع  على احملاكم املختصة مبكناس يعرض على عامل عمالة مكناس قصد التحكيم.

 : موطن المتعهدالفصل السابع والثالثون
املتعهد فتح حمل للمخابرة داخل تراب مجاعة مكناس ، ويشعر اجلماعة بصفة نظامية جيب على  

 بكل تغيري ميكن أن يطرأ عليه ويعترب العنوان املصرح به هو حمل املخاطبة والتواصل مع املتعاقد معه.
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 الفصل الثامن والثالثون:

للجماعة واخلازن اإلقليمي  يعهد بتطبيق مقتضيات كناش التحمالت هذا إىل مجيع املصاحل التابعة
 ملكناس والسلطة احمللية  واألمن كل يف نطاق اختصاصاته.

 

 

 

 

 المملكة المغربية   0
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 19 مقرر رقـــــــــــم :                 عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                                   مصلحة شؤون المجلس واللجان                 
 

 النقطة الثانية والعشرون :

الدراسة والموافقة على دفتر التحمالت ألجل إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية  -22

 بجزء من منتزه الرياض. 
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

ألجل إحداث  على دفتر التحمالتوبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

 وتدبير مرافق رياضية وترفيهية بجزء من منتزه الرياض. 
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  40عدد األعضاء الحاضريــن 

    : 40عدد األصوات المعبر عنها 

    : 40عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  - عبد هللا بووانو

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي   -معزوز

أحمد بن  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إدريس إاللة  إسماعيل المهداوي 

نزهة  -نور الدين عامر  -عبد العزيز بلخيري  –عبد العاطي كواح  -محمد بنعزو   -حميدة 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -الصح 

أمينة  -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  –أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –ساسيوي 

يوسف  -ياء بقديرزكر –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل   -حداش

 هشام القائد  -جواد حسني -جواد الشامي -السوحي

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
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، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم ا الخميس 

على إرجاء النقطة المتعلقة بالدراسة والموفقة على دفتر التحمالت ألجل 

 لرياض. إحداث وتدبير مرافق رياضية وترفيهية بجزء من منتزه ا
 كــــــاتب  المجلس                                             رئيس المجلس  

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 

 

 : النقطة الثالثة

عرض حول تقييم اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة مكناس وجامعة المولى  -3

 إسماعيل . 

 

 

 : ) رئيس المجلس ( د. عبد هللا بووانو السيد

نمر لدراسة النقطة المتعلقة بعرض تقييم اتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة 

 مكناس وجامعة المولى إسماعيل . 

 

 مسؤولة على الشراكة والتعاون بجامعة موالي إسماعيل (:)  السيدة نسيمة بوزوبع

ئيس المنطقة الحضرية لحمرية ، شكرا السيد رئيس الجماعة ، السيد الباشا ر

السيدات والسادة المستشارون ، الحضور الكريم . باسم رئيس الجامعة يشرفني 

أن أأقدم لكم حصيلة االتفاقية الشراكة المبرمة بين جماعة مكناس وجامعة 

 .على الشكل التالي :2016ماي  13المولى إسماعيل . والتي وقعت بتاري  
 

 

 

 العرض
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

 :شكرا السيدة ممثلة الجامعة على تدخلها ونفتح باب المناقشة حول هذا العرض

 

 :المناقشة 

 : ) عضو المجلس( السيد جواد حسني

في بداية هذه الشراكة وأثناء اجتماع لجنة مصغرة ، كنا قد طالبنا بأن تمدنا 

معة وذلك إلغناء خزانة الجامعة ببحوث الدكتوراة التي تتم مناقشتها في الجا

 وشكرا.الجماعة 

 

 : ) عضو المجلس( السيد إبراهيم  عقيل

ما جاء ن صعب عني تدوين كل شكرا السيد الرئيس، تتبعت مداخلة األستاذة ولك

 وشكرا. لذلك نتمنى التوصل بالعرض كامال ،في العرض وباألخص األرقام

 

 : ) عضو المجلس(السيد عبد هللا مشكور

شكرا السيد الرئيس، في رأيي قيمة االتفاقيات تأتي من تطبيقها، ونريد رؤية 

لهذه االتفاقيات تطبيق االتفاقية بشكل موثق. ويجب أن يكون الوقع االيجابي 

لذلك يجب تقييم كل االتفاقيات. اآلن قدمت األستاذة العرض  ،ملموسا وواضحا

فالسيد الرئيس يمثل  ،ولكن نظرا للضجيج لم نستمع إلى الكثير من األشياء

المجلس ولنا فيه الثقة الكاملة، فهل يمكن تمكيننا من التقارير المتعلقة بالوقع 

خل الجامعة وعلى األستاذة والمحيط الجامعي. إذن الحقيقي لهذه االتفاقيات دا

كذلك نطلب من األستاذة أن تمدنا بكل الوثائق  ،نريد تقرير مفصل بشكل موثق

 الضرورية وشكرا . 

 

 : ) عضو المجلس( السيد هشام القائد

فقد بدلت مجهودا كبيرا لكي  ،أريد في البداية أن اشكر األستاذة على عرضها

المعلومات، ولكن لألسف نظرا للضجيج داخل القاعة لم تمدنا بمجموعة من 

 ،نتمكن من االستماع لما قالت. إذن أشكر األستاذة والجامعة على مجهوداتها

 وكان بودنا أن نتوصل 

م كوقد جاء في مداخلتكم أن. بالعرض حتى نتمكن من تتبع المعطيات واألرقام

ي الجامعة إلى أرض  اآلن تطالبون بتنزيل خالصات األبحاث التي أنجزت ف

الواقع ، وأتذكر أن االتفاقية األولى كانت تنص على إعطائنا الحق في اختيار 

ولكن مع األسف هذا  ،مجموعة من المواضيع في عدة ميادين لتكون مادة للبحث
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لم يحدث. فالجامعة اجتهدت واختارت مواضيع بعضها يمس الجوانب التي تهم 

ش في عدة إشكاليات على مستوى التدبير ونعلم أن الجماعة تعي ،الجماعة

السياحي والثقافي، وعلى المستوى المالي و والتسيير وعلى المستوى البيئي

ونحن لدينا نقص في اإلحاطة بكل هذه  ومجموعة أخرى من المواضيع.

اإلشكاالت، لذلك طالبنا من الجامعة تخصيص جزء من البحوث لهذه اإلشكاالت 

ماليين درهم مبلغ االتفاقية هو مجرد  3ومبلغ  .صمن النقفيها عاني نالتي 

. لذلك نرجو جد مرتفعة مساعدة رمزية ألننا نعرف اآلن تكاليف البحث العلمي

وإذا عدنا إلى محاضر الدورات  ،أن يكون هناك تنسيق على هذا المستوى

السابقة، سنجد هناك اقتراحات لبعض المواضيع ولكن لألسف لم نجدها اآلن 

الجامعة، كما هو الحال ببعض المواضيع المتعلقة بالبيئة وتدبير ضمن بحوث 

 مالية الجامعة. ونتمنى التوصل بالعرض المقدم حتى تتم مناقشته بشكل أفضل.

 

 :  ) عضو المجلس( السيد فريد بوحي

شكرا السيد الرئيس، أنا بدوري لم أستطع متابعة عرض السيدة بشكل جيد. 

فهناك االلتزام  ،العرض التزامات الطرفينوشخصيا كنت انتظر أن يتضمن 

المالي من طرف الجماعة وقد تم الوفاء به، وهناك التزامات الجامعة، على 

أن يتم توضيح هذه االلتزامات  ن بودنامستوى مختلف الكليات التابعة لها. وقد كا

بشكل مفصل حول نوعية المشاريع وأصحابها والمؤطرين الذين عملوا بها 

وكذلك أن يتضمن التقرير نسبة اإلنجاز حتى يتم التقييم  ،ل كليةوذلك حسب ك

بشكل عملي من خالل هذا اللقاء. وما سمعناه اآلن يدخل في إطار العموميات وال 

نقصد أن هناك  ال يعطي صورة واضحة حول تنفيذ التزامات الجامعة. نحن

شياء كثيرة. مليون ال يكفي إلنجاز أ 150ألن مبلغ  ،تقصير من إدارة الجامعة

وهذه مبادرة يجب  ،ولكن ما يحسب حقا لهذا المجلس هو االنفتاح على الجامعة

مليون سنويا  150أن تستمر وتقوم المجالس القادمة بتعزيز هذا االنفتاح. فمبلغ 

، وكنا 2021. واآلن نقوم بهذا التقييم سنة 2017و2016تم منحها عن سنوات 

ين الجماعة والجامعة من خالل المشاريع نتمنى أن نرى اآلن ثمار التعاون ب

المرتبطة بالتدبير الحضري، في ميادين كالبيئة والتراث وكذلك األبحاث 

المرتبطة بنظام المعلومات الجغرافية. وهذه المشاريع كانت ستشكل قيمة مضافة 

يمكن للجماعة االعتماد عليها في بنك المعلومات. فمثال اآلن الجماعة بصدد 

التنقل الحضري المستدام، فقد كان من الممكن االعتماد على مخطط  دادإع

دراسات الجامعة لتطعيم هذا المخطط . لذلك أنا أتمنى كما قال السيد رشيد طالبي 

تشكيل لجينة تقوم بالتقييم مشروع بمشروع وتكون هناك مخرجات عن عمل 

 إلى آخره وشكرا.  هل باإلمكان االستمرار أم ال  أو الزيادة في الميزانية  ،اللجينة

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

قبل إعطاء  ،شكرا على تدخالتكم ، سنقوم بإرسال العرض للسادة المستشارين

أريد أن أوضح بعض ، الكلمة للسيدة بوزوبع للرد على تدخالت السادة األعضاء

أوال حول ما أثاره بعض السادة المستشارين في تدخالتهم حول ما تم  :األمور

تنفيذه من هذه االتفاقية ، فأنا شخصيا توصلت بعدد من البحوث ويجب أن يتم 

 أنكما  ،تعميمها، وقد همت هذه البحوث مجاالت كانت الجماعة  قد اقترحتها

 هناك بحوث أخرى في طور اإلعداد . 
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لذلك  ،كان هناك إشكال في تحويل الميزانية، 2017و2016ثانيا : خالل سنتي 

 ،فقط تم تدبير المساطر الالزمة لذلك ،الميزانية هذه لم يتم تنفيذ أي شيء من

وبقيت الميزانية لدى الجماعة. وقد أعلنت خالل إحدى الدورات أن هناك مشاكل 

ال وتنفيذ شتغولم تتم العملية سوى في السنة الموالية. بدأ بعدها اال ،في التحويل

بنود االتفاقية. وليس لدي مانع حول ما تم اقتراحه بخصوص تشكيل لجنة لتتبع 

وأنا منفتح على كل االقتراحات حول هذا الموضوع.  ،اآلثار المتعلقة باالتفاقية

اآلن أعطي الكلمة لألستاذة بوزوبع لتقديم توضيحات حول ما جاء في مداخالت 

 السادة األعضاء. 

 

: ) مسؤولة على الشراكة والتعاون بجامعة موالي  مة بوزوبعالسيدة نسي

 إسماعيل ( 

لقد هيئنا عرض لتقديمه أمامكم على الشاشة،  ،شكرا على تدخالتكم وتساؤالتكم

يتم التواصل بشكل أفضل ،ولكن هذا لم يتم لألسف، مما جعل متابعته  حتى

صعبا بعض الشيء. وكان من الصعب أكثر متابعة الشق المالي ألن التقديم عبر 

الشاشة كان سيسهل األمر. ولكن هذا التقديم قد وضعته رهن إشارة المصلحة 

جرد كامل لستة خص المشاريع هناك ي االمختصة إلرساله للسادة األعضاء  فيم

عشرة مشروعا مع العناوين ووضعية المشروع . وقد تم إيداع التقرير النهائي 

 %20حول المشاريع لدى مصالح الجماعة. فقط هناك مشروع واحد تم تنفيذ 

منه نظرا ألن األستاذ المشرف لم يشتغل عليه كما يجب. بالنسبة لمواضيع هذه 

مواضيع تهم األكروبوليس  واالقتصاد البحوث فإنها تهم مدينة مكناس، فهناك 

وتقييم فعالية العمل الجمعوي. وتجدون في العرض كل مشروع باسمه ووضعيته 

نتائج هذه المشاريع الستة  تجميع ونسبة اإلنجاز، تبقى فقط النتائج. وسنحاول

يمكن للجان المشتركة بين و ،عشرة من خالل تلخيص واقتراح توصيات

مع العلم أن مجموعة من المشاريع تم  ،غال عليهاالجماعة والجامعة االشت

 االنتهاء منها مؤخرا  وشكرا. 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

شكرا إذن سيتم  تشكيل لجنة حول هذا الموضوع وكذلك تمكين السادة أعضاء 

ونجدد الشكر للسيدة نسيمة  ،المجلس من كل الوثائق المتعلقة بهذه الشراكة

 بوزوبع، هذا اإلسم يذكرنا بهذه العائلة وبالسيد وزير العدل السابق رحمه هللا . 
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 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو
 بعضهما ببعض  نناقشهم دفعة واحدة . 24و 23نظرا الرتباط النقطتين 

 

 النقطة الثالثة والعشرون :

بالبزازين  14ورقم -12الدراسة والموافقة على نزع ملكية المحلين التجاريين رقم   -23

 .ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين وشارع السكاكين
 النقطة الرابعة والعشرون :

المتواجدين بشارع المالح  بريمة  65و63البث في شأن المحلين التجاريين رقم  -24

مكناس ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين وشارع  المدينة القديمة

 السكاكين

 

 مــذكــــرة عـــــرض
لقد سبق لمجلس جماعة مكناس أن اتخذ خالل الدورة االستثنائية لشهر      

مقررا  يقضي بالتزامه إنجاز أشغال تهيئة المداخل الخارجية   2018دجنبر

للسوق القار بحي السكاكين في إطار تأهيل الباعة المتجولين على صعيد جماعة 

 مكناس .

بمراسلة للسيد عامل عمالة توصلت  مصالح الجماعة   2020مارس  6وبتاري  

المؤرخة ألجل اتخاذ التدابير الضرورية من أجل  1385مكناس تحت عدد  

اإلعالن عن الصفقة المتعلقة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية والطرقات 

والمداخل من جهة أخرى مباشرة لنزع ملكية المحالت التجارية التي يتوجب 

ل من شارع البزازين وشارع السكاكين . لذا هدمها لفتح المدخلين المؤديين إلى ك

 أدرجها مجلس جماعة مكناس خالل:

قصد نزع ملكية المحالت التجارية  2020*  دورته االستثنائية لشهر يوليوز

التي يتوجب هدمها ألجل تنفيذ هذا المشروع وقد اتخذ المجلس مقررا يقضي 

 بتأجيلها. 

ة بتعرض من جمعيات توصلت مصالح الجماع 2020يوليوز 15*بتاري  

وتجار المدينة العتيقة بمكناس على إدراج هذه النقطة بالدورة االستثنائية المشار 

 إليها أعاله . 
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توصلت مصالح الجماعة أيضا بمراسلة من الجمعية  2020يوليوز 16* بتاري  

التصحيحية لتجار ومهنيين مكناس يستفسرون من خاللها سبب تأجيل هذه النقطة 

 ن خاللها على حرصهم على تنفيذ هذا المشروع.ويعبرون م

 18، توصل المجلس بملتمس إلرجاء البث في النقطة  2020أكتوبر  5* بتاري  

من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات  2020من جدول أعمال دورة أكتوبر

من طرف  2020م ت / 208بعد توصلها بمراسلة عدد -مكناس–من جهة فاس 

 لمهنية لتجار المدينة العتيقة مكناس شبيبة الجمعية ا

: أدرج المجلس النقطة المتعلقة بنزع ملكية دكانين 2020*الدورة العادية أكتوبر

بالبزازين قرب الجميلية ألجل تنفيذ هذا المشروع ونظرا لعدم توفر المعطيات 

 الدقيقة حولهما تم إرجاء هذه النقطة .

صادي واالجتماعي المنجز في إطار إن فتح سوق لالجميلية، هذا المرفق االقت

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الباعة المتجولين في وجه المستفيدين يبقى 

مرتبط بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية، وكذا فتح الطرق المؤدية إليه، لذا 

 .24و23نعرض على أنظار المجلس الموقر النقطتين 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر .                                                    

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أعطي الكلمة للسيد عبد هللا مشكور رئيس لجنة التعمير والمآثر التاريخية 

 وسياسة المدينة لقراءة توصية اللجنة .

 

 : ) رئيس اللجنة(السيد عبد هللا مشكور

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة رشيطة التحديد بدقة لعناوين  أ وصت اللجنة بإ

 احملالت التجارية املس هتدفة لزنع ملكيهتا.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ما هو الجديد اآلن : الجديد  ،ا ثالث مرات في دورات سابقةمالنقطتين ناقشناه ينهات

هو إصرار السيد العامل والسلطة المحلية على فتح األبواب لسوق لالجميلية الذي 

 على ولكن اعترضت جمعية التجار ،تم اختيار محلين إلنجاز البابوقد أصبح جاهزا. 

محله فتم التراجع عن األمر.  التخلي علىذلك ألن صاحب المحالت المقترحة ال يريد 

لفتح  هماتوصلنا بطلب من صاحب محلين بشارع البزازين يعرض علينا اقتناءوقد 

 انأ: 65و 63لجماعة وهم الدكانين رقم لتوفر أيضا بالمالح على ملك تابع نا مك ،الباب

أعتذر ألصحاب هذه الدكاكين ألنهما بقيا ينتظران قرار الجماعة وأوقفوا أشغال 

وقد قمت بسحب هذه  ،لى رخصة اإلصالحع ناإلصالح بمحالتهم رغم أنهما يتوفرا

رجاء هذه إليبق هناك مبرر ولم لدينا نقطة تتعلق بنزع الملكية  واآلن .الرخصة

ة لملكية الجماعة، بعألن واحدة سوف تتم بالتراضي والثانية تا ،النقطتين مرة أخرى

فهي لديها مسطرة خاصة وسوف تتم مراضاة أصحابها عن طريق تقويم القيمة 

 التجارية ، وسيتم احترام حقوق الجميع . 
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 : المناقشة

 : مالحظة 

المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتهما لذلك  أنظارفور عرض النقطتين  على 

 طرحهما السيد  الرئيس للتصويت . 

 

 

 

 *لمتخذ من طرف المجلسالمقرر ا*
 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 20مقرر رقـــــــــــم :                        عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                       مصلحة شؤون المجلس واللجان                             
 

 النقطة الثالثة والعشرون :

بالبزازين  14ورقم -12الدراسة والموافقة على نزع ملكية المحلين التجاريين رقم   -23

 .ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين وشارع السكاكين
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

حلين التجاريين على نزع ملكية الموبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة  

بالبزازين ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع البزازين  14ورقم -12رقم  

 .وشارع السكاكين
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  36عدد األعضاء الحاضريــن 

    : 36عدد األصوات المعبر عنها 

  : 36  عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إدريس إاللة  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي    -معزوز

بد العاطي ع -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح  –عبد العزيز بلخيري –كواح 

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي    -عثماني 

زكرياء  –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش  -مشكور

 هشام القائد . . -جواد حسني  -جواد الشامي -لسوحييوسف ا -بقدير

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 

بالبزازين الالزمين ألجل فتح  14ورقم  12نزع ملكية المحلين التجاريين رقم 
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المنجز في إطار المبادرة  المدخلين المؤديين إلى السوق القار  لالجميلية

 الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الباعة المتجولين.
 كــــــاتب  المجلس                                                رئيس المجلس  

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 . الرابعة والعشرين للتصويتبعد ذلك طرح السيد الرئيس النقطة 

 

 

 

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 21مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   
 

 النقطة الرابعة والعشرون :

المتواجدين بشارع المالح  بريمة  65و63البث في شأن المحلين التجاريين رقم  -24

البزازين وشارع  المدينة القديمة مكناس ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع

 السكاكين
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

المتواجدين  65و63شأن المحلين التجاريين رقم البث في وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب 

بشارع المالح  بريمة المدينة القديمة مكناس ألجل فتح المدخلين المؤديين لكل من شارع 

 البزازين وشارع السكاكين

 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  36عدد األعضاء الحاضريــن 

 36عنها :  عدد األصوات المعبر 

  : 36عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

حسن  -إدريس إاللة  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي    -معزوز

عبد العاطي  -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -تميمي 

عبد النبي  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح  –عبد العزيز بلخيري –كواح 

عبد هللا  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -امحمد بن عالل  –الحاج ساسيوي    -عثماني 

زكرياء  –حميد لعويسي  - عبد الحق الحمداني –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش  -مشكور

 هشام القائد . . -جواد حسني  -جواد الشامي -يوسف السوحي -بقدير

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي

، 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06خالل جلسته الفريدة ليوم الخميس 
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المتواجدين بشارع  65و63البث في شأن تخصيا المحلين التجاريين رقم 

لمدخلين المؤديين إلى المالح  بريمة المدينة القديمة مكناس وذلك  ألجل فتح ا

السوق القار لالجميلية المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 

 إليواء الباعة المتجولين مع األخذ بعين االعتبار حقوق المستغل.
 كــــــاتب  المجلس                                              رئيس المجلس  

 إمضاء : محمد عكي                  إمضاء: د.عبد هللا بووانو  

 

 

 
 

 النقطة الخامسة والعشرون :

انطالقا من ساحة زين العابدين  1الدراسة والموافقة على تحويل مسار الخط رقم   -25

مرورا بطريق الحزام األخضر، شارع الحسن الثاني، شارع عالل بن عبد هللا، شارع 

ابن سيناء ، شارع خالد ابن الوليد ، إلى الجيش الملكي، شارع عالل الفاسي، شارع 

 محطة العمارات بويسالن .

 

 العرض :                                           

 مـــذكرة عـــرض

 05على اثر ، االجتماعات التي عقدت بباشوية ويسالن بتاري  

بخصص دراسة مقترحات تمديد وإحداث خطوط للنقل 2020نونبر 

من خاللها تشكيل لجنة تقنية برأسة السيد باشا مدينة  الحضري ،والتي تم

ويسالن والسيد رشيد طالبة النائب األول لرئيس جماعة مكناس و السيد عبد 

السالم الخالدي رئيس مجلس جماعة ويسالن التي قامت بزيارة ميدانية 

لحي المجد، ودلك ألجل إحداث خط يربط بين هذا الحي ومدينة مكناس، 

يناير  27اع الذي انعقد بمقر عمالة مكناس يوم األربعاء وأيضا االجتم

 والذي تم من خالله مناقشة ربط الحي المذكور بجماعة مكناس. 2021

قامت مصلحة التدبير المفوض وشركة التنمية )مكتب النقل 

الحضري( بإعداد ورقة تقنية حدد من خاللها المسار ورقم الخط الذي يمكن 

ر وجماعة مكناس، حيث أوصت لجنة السير أن يربط بين الحي المذكو

والجوالن في اجتماعها األول المنعقد بتاري  .......................بالموفقة 

مكرر ، انطالقا من السوق المركزي )حمرية(  5على تغيير مسار رقم  

إلى حب البستان ويسالن، إال أنه خالل االجتماع الثاني للجنة والمنعقد 

إلى الخط  5تم الخروج بتوصية بتغيير رقم الخط  2021أبريل  29بتاري  

الذي كان غير مشغال وتقترح له مسارا جديدا وهو المبين في الورقة  1رقم

 التقنية رفقته.

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر.                                    
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أحمد بنحميدة رئيس لجنة التنقل الحضري والسير أعطي الكلمة للسيد 

 والجوالن لقراءة توصية اللجنة .

 
 : )رئيس اللجنة(  السيد أحمد بنحميدة
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 :  توصية اللجنة

 1أوصت اللجنة بإجماع  أعضائها الحاضرين على تحويل مسار الخط رقم  -

سن انطالقا من ساحة زين العابدين مرورا بطريق الحزام األخضر ، شارع الح

الثاني ، شارع عالل بن عبد هللا ، شارع الجيش الملكي ، شارع عالل الفاسي ، 

 شارع ابن سيناء ، شارع خالد ابن الوليد ، إلى محطة العمارات بويسالن . 

إلى توصية  اللجنة أريد أن أضيف مالحظة فالوثائق التي توصل بها  باإلضافة

 20يوم الثالثاء تم م توصيات االجتماع األول الذي هالسادة أعضاء المجلس ت

. إال أنه بعد ذلك، تم التشاور 5، وآنذاك تم االتفاق على الخط رقم 2021أبريل 

وتم خالله االتفاق  ،أبريل 29مع الشركة، وتم عقد اجتماع آخر يوم الخميس 

 ألنه أفضل بالنسبة لسكان هذه المناطق .  1على اعتماد الخط رقم 

 

 : )عضو المجلس( يد حسن تميميالس

لجنة مشتركة بين أعضاء لجنة السير والسلطة وممثلي الشركة.  انعقدت باألمس

وقد قرروا أال تكون االنطالقة من زين العابدين ولكن من محطة المجد ويصل 

إلى السوق المركزي عبر شارع عالل بن عبد هللا ، الجيش الملكي ، شارع ابن 

الوليد والعودة إلى محطة ويسالن، وغير موجود فيه ساحة  سينا ، شارع خالد بن

هذا ما قررته هذه اللجنة. إذن هذا الخط مهم جدا بالنسبة للسكان  ،زين العابدين

البرج  ألنه لم يكن من قبل أي خط للمواصالت المباشرة بين  سكان وباألخص

 البرج وويسالن.

 

 : )رئيس اللجنة(  السيد أحمد بنحميدة

 تفيما قاله السيد حسن تميمي، لجنة األمس كانت لجنة تقنية وليس هناك خلط

لجنة السير والجوالن. وهذه اللجنة التقنية تم تكلفها بدراسة نقطتين فقط، خط 

فقد تم حسمه في اجتماع  1أما موضوع الخط رقم  11سيدي بابا وخط رقم 

 أبريل. 29اللجنة بتاري  

 

 (: ) عضوة المجلس السيدة أمينة حداش

ألن اللجنة  ،السير والجوالن لجنةمنبثقة عن أمس لجنة  للتصحيح السيد الرئيس،

التقنية تتكون من موظفين وخالل االجتماع األول للسير والجوالن تم االتفاق 

ألنه  1ولكن أثناء االجتماع الثاني تم االتفاق على الخط رقم  5على الخط رقم 

وتم االتفاق على مسار هذا الخط إلى غاية حي المجد مرورا  ،غير مستعمل

بالحزام الخضر، شارع الحسن الثاني، عالل بن عبد هللا، شارع الجيش الملكي، 

عالل الفاسي، ابن سيناء، خالد ابن الوليد، إلى غاية محطة العمارات بوسالن. 

. وقد تم وكما ترون فهذا خط جد مهم وسيفك العزلة عن مجموعة من األحياء

االتفاق على أن تكون االنطالقة من السوق المركزي وليس من ساحة الهديم، 

 كتعويض عن الزيادة في المسار إلى غاية العمارات بوسالن  وشكرا.

 

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الحسني

شكرا السيد الرئيس، سوف لن أتحدث عن مسار هذا الخط، وإنما سوف أتحدث 

والذي يتضمن ضرورة تهيئ محطات مغطاة مجهزة بشاشة عن دفتر التحمالت 
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تشير إلى الخطوط والتوقيت بينما في مدينة مكناس لم يتم إحداث هذه التجهيزات 

 وشكرا.

 

 : ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو

وفي عهد الوالي السابق، وشخصيا لم  2011هذا موضوع ورثناه منذ سنة 

   أستطع مواجهة هذا المشكل.

 

 : ) عضو المجلس( السيد رشيد الغاشي

فمنذ خمس سنوات ونحن  ،إنك تعلم السيد الرئيس المشاكل التي نعاني منها

نطالب بإحداث خط للحافلة بسيدي بابا. فكيف ال تستطيع الجماعة وهذه الوالية 

أليس من حق سكان هذه  ،حدث خط ألطفال هذا الحيتعلى وشك االنتهاء، أن 

فادة من خدمات النقل العمومي من أجل التنقل للمؤسسات التعليمية المنطقة االست

المختلفة. وقد تحدثنا عدة مرات أمام هذا المجلس الموقر، وقد كانت هناك 

 فأين يكمن المشكل .  ،، ولكن لحدود اليوم لم يتم إحداث الخطتزاماتال

 

 : ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو

 ك كنت عضو في اللجنة التي تم إحداثها لهذا الموضوع.إنك تعرف المشكل ألن

 

 : ) عضو المجلس( السيد رشيد الغاشي

 واأعلم ذلك، ولكن أنتم بصفتكم رئيسا للمجلس، من المفروض أن تتحمل

المسؤولية. ألنه إذا كان السوق العشوائي الذي يغلق الطريق هو السبب، فيجب 

خلف حتى تستطيع الحافلة المرور. ألنه أن تقوموا إلى جانب السلطة بإرجاعهم لل

ونعلك  ،ال يمكن أن يقوم مجموعة صغيرة من الناس برهن مصير حي بأكمله

 الكثافة السكانية بهذه المنطقة وشكرا.

 

 : )عضوة اللجنة ( السيدة أمينة حداش

 ألنه ال يصل إلى مرجان السكني.  11نرجو إضافة الخط 

 

 : )عضو المجلس( السيد عبد الحق الحمداني

كنت عضوا في اللجنة التي قامت بزيارة لعدة مناطق التي تعرف بعض العراقيل 

خطوط الحافالت. فحي سيدي بابا الذي كان يستفيد من خدمة النقل  اتفي مسار

في  06في اتجاه حمرية ورقم  15العمومي عبر خطين في الماضي وهما الخط 

خط في اتجاه هذا الحي ، والمشكل هو السوق اتجاه الهديم ، اآلن لم يعد هناك أي 

مسؤوليتكم إلى جانب  ه منالعشوائي الذي يقطع الطريق. والمفروض أن

لتدخل لفتح هذا الطريق. بالنسبة لهذا الحي فالسوق جاهز فقط يجب ا ،السلطات

الذي تم إلغاؤه بداعي قطع  11إدخال التجار إليه. نفس األمر بالنسبة للخط رقم 

وتعلمون الكثافة السكانية بهذه المنطقة.  ،طرف البائعين المتجولين الطريق من

وإذا لم يتم التعامل بحزم مع  ،لذلك يجب أيضا فتح الطريق ولو من جانب واحد

هذه الظاهرة فسنجد في المستقبل مشاكل في مناطق أخرى  لذلك نرجو تدخل 

 الجماعة والسلطة لحل المشكل. 

 

 ) رئيس المجلس( :السيد د. عبد هللا بووانو
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أعتقد أنه تم االتفاق على  5و1بالنسبة لهذه النقطة هناك أربع خطوط، الخط 

. بغض النظر عن مكان االنطالق هل هو ساحة الهديم أو السوق 1الخط رقم 

األساس هو أنه سيمر عبر حي البرج إلى حدود عمارات المجد  ،المركزي

ية الخطوط كانت موضوع زيارة لجنة إذن تم االتفاق على هذا األمر. بق ،بوسالن

تم تشكيلها لهذا الغرض مكونة من السيدة أمينة حداش، والسادة عبد الحق 

الحمداني ورشيد الغاشي ومحمد المشاطي وحسن تميمي باإلضافة إلى ممثل 

والية األمن وممثل عن شركة النقل وموظفي الجماعة. وبعد معاينة ومناقشة 

ي بابا، تبين للجنة صعوبة تمديد هذا الخط نظرا إلى حي سيد 19تمديد الخط 

لتواجد سوق عشوائي للباعة المتجولين بمسار الخط، حيث استقر رأي اللجنة 

 على مراسلة السيد عامل عمالة مكناس من أجل تدخل السلطات المحلية لتحرير

العمومي لتمكين حافالت النقل الحضري من المرور بحي سيدي بابا. نفس  الملك

فقد انتقلت اللجنة لحي مرجان السكني وتبين صعوبة  11ر بالنسبة للخط األم

الرابط بين ساحة زين العابدين وحي مرجان السكنى لتواجد  11تفعيل  الخط 

سوق عشوائي للباعة المتجولين بها حيث استقر رأي اللجنة على مراسلة السيد 

لملك العمومي، عامل عمالة مكناس من أجل تدخل السلطات المحلية لتحرير ا

لتمكين حافالت  النقل العمومي من الولوج إلى حي مرجان السكني . لذلك سوف 

ثانيا عقد اللجنة بحضور السيد العامل لتفعيل هذه  ،أقوم بشيئين: أوال المراسالت

الذي تحدث عنه السيد عبد هللا مشكور، فقد سجلته  9ة للخط نسبالتوصيات . بال

كما  1تهم الخط  25قبل إجابتي. إذن النقطة وسوف أطلب توضيحات بشأنه 

فهناك توصية اللجنة  19و11صادقت على ذلك اللجنة، وبالنسبة للخطين 

بمراسلة السيد العامل وعقد لجان من أجل إزالة احتالل الملك العمومي لفتح 

  ،المجال لهذه الخطوط. إذن اعرض النقطة للتصويت مع التوصيات الثالث

 بعض المستشارين . هناك طلب توضيح من

 

 : ) عضو المجلس( السيد ادريس العلمي

ورا. فمنذ شهرين لم يعد يصل يبين الهديم إلى غاية  23أريد الحديث عن الخط 

خلة بالمنصور عكس ما نويتوقف فقط بجانب مسجد ال ،ورايإلى حدود معمل 

 صوتنا عليه بدفتر التحمالت . 

 يت .بعد ذلك عرض السيد الرئيس النقطة للتصو

 

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس*
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 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 22مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ مصلحة شؤون المجلس واللجان                                                   

 النقطة الخامسة والعشرون :

انطالقا من ساحة زين العابدين مرورا بطريق  1الدراسة والموافقة على تحويل مسار الخط رقم   -25

عبد هللا، شارع الجيش الملكي، شارع عالل  الحزام األخضر، شارع الحسن الثاني، شارع عالل بن

 الفاسي، شارع ابن سيناء ، شارع خالد ابن الوليد ، إلى محطة العمارات بويسالن .

 

، في جلسته الفريدة،  2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14لقانون التنظيمي رقم وطبقا لمقتضيات ا -

انطالقا من  1الدراسة والموافقة على تحويل مسار الخط رقم وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب 

ساحة زين العابدين مرورا بطريق الحزام األخضر ، شارع الحسن الثاني ، شارع عالل بن عبد هللا ، 

الفاسي ، شارع ابن سيناء ، شارع خالد ابن الوليد ، إلى محطة  شارع الجيش الملكي ، شارع عالل

 العمارات بويسالن .

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  34عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 34عدد األصوات المعبر عنها 

  : 34عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

أمال  -محمد عكي   -سميرة قصيور  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -بووانو  عبد هللا

إسماعيل  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة   -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -  -فريقش

عبد العزيز  –أحمد بن حميدة  -محمد المشاطي  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -المهداوي 

الحسن   -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -اري العباس الومغ -نزهة الصح  –بلخيري

 -أمينة حداش -عبد هللا مشكور -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي –الحاج ساسيوي  -بوكدور

جواد  -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني  –إبراهيم عقيل 

 هشام القائد.   -جواد حسني  -الشامي

 00يــــــن  : عدد األعضاء الرافض  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  
 : يقرر ما يلي

، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

 على ما يلي :، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06جلسته الفريدة ليوم الخميس

وفق المسار الذي حددته اللجنة التقنية المختلطة بعد  1تحويل مسار الخط رقم   -1

 دراستها للورقة التقنية الخاصة بهذا المسار وذلك بتغيير االنطالقة كما يلي :

 

 المسار اياباعدد  المسار ذهابا العدد
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 أجمع السادة أعضاء المجلس على ما يلي  : 11و19الخطين وفي ما يخا مسار   -2

مراسلة السيد عامل عمالة مكناس من أجل تدخل السلطات المحلية لتحرير الملك  -أ 

العمومي لتمكين حافالت النقل الحضري التابعة لشركة سيتي باص  للمرور بحي سيدي 

ختلطة بعد الزيارة الميدانية بابا وحي مرجان السكني كما أوصت بذلك اللجنة التقنية الم

 التي قامت بها لعين المكان .

دعوة لعقد اجتماع لجنة السير والمرور والجوالن بحضور ممثل السيد عامل عمالة ال -ب 

 مكناس في   هذا الشأن . 

 كــــــاتب  المجلس                                                       رئيس المجلس

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    
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 : ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو

إلى نهاية الجلسة ونطرح النقطة المتعلقة  26سوف أقوم بتأخير مناقشة  النقطة  

مع شركة الدراسة والموافقة على مراجعة أو إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة ب

 كونيفا

 
 النقطة السابعة والعشرون :

 الدراسة والموافقة على مراجعة أو إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة كونيفا. -27

 

 : ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو

سوف أعطي الكلمة للسيدين لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية 

والخدمات والسيد إدريس العلمي نائب رئيس لجنة التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية والرياضية لقراءة توصية اللجنة . 

 

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا رجاء هذه النقطة ملناقش هتا يف ادلورة  . أ وصت اللجنة بإ  احلارضين بإ

 

 : ) نائب رئيس اللجنة( السيد إدريس العلمي

 : توصية اللجنة

رجاء هذه النقطة ملناقش هتا يف ادلورة  . جامع أ عضاهئا احلارضين بإ  أ وصت اللجنة بإ

 

 : ) رئيس المجلس(السيد د. عبد هللا بووانو
بائع جائل ، وبمبادرة من السيد  3000حوالي تم القيام بإحصاء  2004سنة 

 2005الوالي موالي المهدي آنذاك، وبمساهمة المجلس، تم استقدام نموذج سنة 

كان بدأ العمل به في مدينة آسفي، يحمل اسم كونيفا. تقوم الشركة  2006-

ر ألخيا ثتستفيد من الثلث وتقوم بتدبير الثل ،باالستفادة من األرض، وتقوم بالبناء

بائع  2400بناء على هذه العملية، تم توطين  .بالطريقة التي يحددها المجلس

ووجه عروس، سيدي سعيد، سيفيطا، سهب مبروكة،  ،جائل بكل من الزرهونية

سوق مليلية بشارع الجيش الملكي. ثم بعض الباعة الجائلين ببعض األحياء 

ألول وأزيد من بالنسبة ل 600بحمرية: تم خلق سوقين كبيرين بسعة أزيد من 

بالنسبة للثاني. بكل من البساتين أمام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  400

بائع  2400سواق تم خلقها إليواء هذه األكل والكهرباء وبجانب إقامة الريحان. 
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درهم كل  60جائل. وينص دفتر التحمالت على أن يؤدي أصحاب هذه المحالت 

 كما ،مقابل قيام الشركة بأشغال اإلنارة والخدمات والحراسة والنظافة أشهرثالثة 

تتكلف بجمع ثمن الكراء وتحويله للجماعة. في البداية تم توفير العقار في 

األمالك الخاصة وأمالك الجماعة وأراضي األحباس. وقد تم في وقت الحق 

ي أن السوق درهم. الوضعية الحالية ه 15درهم إلى  60تخفيض التعريفة من 

 300الموجود في وجه عروس والزرهونية هو اآلن مغلق ويتوفر على أزيد من 

وق سيدي سعيد فهو مفتوح والتجار يشتغلون. ولكن هذا سمحل. فيما يخص 

 ،السوق يعاني من اإلهمال من طرف الشركة التي ال تقوم بالمهام الموكولة لها

ة فهذه الشركة تحولت سنة نفس األمر بشكل أقل حدة بسوق مبروكة. لإلشار

المساهمين.  فيمن شركة كونيفا إلى شركة كونفا مع تغيير  2008أو  2007

فيما يخص وضعية سوق وادي الجديدة بطريق البساتين، فالواجهة فقط مفتوحة 

وتشتغل وباقي سوق فارغ. نفس الوضعية بالنسبة لسوق الريحان، الواجهة 

هذه الوضعية تضع و ،خلية فارغةمفتوحة وتعرف النشاط والمحالت الدا

مسؤولية على الجماعة وعلى الشركة. وقد عقدنا عدة لقاءات مع جمعيات 

نها، كجمعية سهب مبروكة وسيدي سعيد وهي مالتجار، خصوصا النشيطة 

األسواق األكثر تضررا. وقد عقدنا لقاءات أيضا ترأسها السيد العامل أو السيد 

المسؤولين الحاليين. نظرا لهذه الوضعية نطرح  عم الكاتب العام، سواء سابقا أو

هل اإللغاء وفس  العقدة والبحث عن  ،التفكير في كيفية التعامل مع هذه الشركة

. لدي خالصتين سوف أدلي بهما بعد أن أستمع لتدخالت  رطرق جديدة للتدبي

 إذن نفتح باب النقاش . ،السيدات والسادة األعضاء

 

 : المناقشة

 

 : )عضو المجلس( س الومغاريالسيد العبا

نيفا والتي تدخل السيد الرئيس وضح عدة أمور وقام بجرد تاريخي  التفاقية كو

ثم  2004. هذه االتفاقية التي تمت المصادقة عليها سنة أصبحت فيما بعد كونفا

تغيير االسم من بعد  2005بعد ذلك قام المجلس بالمصادقة على ملحق سنة 

حول  ن طرف المستفيدينوبعد أن وردت شكايات عديدة م. كونيفا إلى كونفا

المصادقة على ملحق ثاني سنة  ت، تمتسيير والتدبير والسومة الكرائيةسوء ال

درهم  80، وحدد السومة الكرائية للمحالت الخاصة بالمستفيدين في 2015

. وهذا القرار اتخذه المجلس درهم 150خرى التابعة للشركة في والمحالت األ

. أنا أريد أن أركز على ي تؤديها الشركة للجماعةأن خفض من الواجبات  التبعد 

، واالتفاقية تنص على 2005الجوانب القانونية، فالشركة شرعت في العمل سنة 

ثالث سنوات لالستغالل قابلة للتجديد بعد موافقة المجلس. ولكن ما حدث هو أنه 

شركة في االستغالل شروع ال سنة على 16إلى اآلن مرت  2005ة منذ سن

واالستفادة من الوضعية. فالشركة أصبحت اليوم في وضعية غير قانونية وقد 

جاءت هذه النقطة باقتراح من فريق االتحاد الدستوري، ألننا انتبهنا إلى أن هذه 

لمرافق من الناحية القانونية. الشركة ال يمكن أن تستمر في تسيير هذه ا

. الجماعة االتفاقية لذلك طلبنا إلغاء هذه ،سليس في صالح المجل استمرارهاو

. مداخيلها كل من  سواق التي هي في ملكيتها وتستفيديجب أن تسترجع األ

 تبذيروهذا يمكن اعتباره  ،ستخلص الواجبات بشكل غير قانونيفالشركة اليوم ت

فمن ضمن الشروط التي تحددها االتفاقية، هو قيام الشركة  للمال العام . لإلشارة
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تسيير هذه األسواق. ولكن اآلن هم ال يسيرون أي شيء، فقط يقومون ب

باستخالص المال بدون مقابل. والقسم الذي تأخذه الشركة يتجاوز ما تأخذه 

جدا. لهذا أعتقد أنه يجب تسوية هذه الوضعية ألنها مخالفة  ةكبير بنسبةالجماعة 

ات واجب تستخلصأسواقها و كلالجماعة  تتسلمو ،إلغاء االتفاقيةب وذلك للقانون

كان لديكم  . ويمكننا النقاش حول طريقة  التسيير إذاالكراء من المستفيدين

 . مقترحات في هذا الشأن

 

 : ) عضو المجلس ( السيد يوسف السوحي

كما قلتم السيد الرئيس، فمجموعة من األسواق النموذجية الموجودة في عدة 

،  ولكن لألسف فإن هذا الحل هو فاشل أحياء يتم تدبيرها من قبل شركة كونفا

نظرا ألن ظاهرة  البائعين الجائلين ال زالت موجودة، بل إن المشكل تفاقم بشكل 

أكبر، وهذا يطرح علينا السؤال حول أسباب فشل هذه األسواق، ألنها تطلبت 

استثمارات كبيرة وجلها بقي مغلقا. وكان من الالزم طرح هذا الموضوع سنتين 

، وكان بودنا الحصول على نص االتفاقية ألنه ال يمكننا مناقشة 2016و2015

هذا الموضوع بدون اتفاقية. وكما أشار إلى ذلك السيد العباس الومغاري، فقد تم 

تجاوز مدة االتفاقية وهذا خرق قانوني واضح لم تنتبه إليه مختلف المجالس، 

ت عليه األسواق هناك مشكلة أخرى تتعلق بتصفية الوعاء العقاري الذي أقيم

 لألسواق باألخص اتجاه األوقاف. ةفهل لدينا الوثائق التي تثبت ملكية الجماع

 

 : ) رئيس المجلس ( السيد د. عبد هللا بووانو

 لقد تمت تسوية الوضعية العقارية لهذه األسواق . 

  

 : ) عضو المجلس ( السيد يوسف السوحي

األسواق، فالمجلس ال يقوم بتحصيل سؤال جوهري آخر هو أين هي مداخيل هذه 

تعمل  المداخيل سواء تلك التي تسيرها الشركة أو تلك التي تدبرها الجماعة و

بشكل متدبدب. واآلن هناك سؤال  يطرح من طرف الشارع المكناسي حول هذه 

المداخيل. واليوم هناك جرأة لدى هذا المجلس لطرح هذه النقطة من أجل وقف 

، وهذا سوف يدفع الشركة للذهاب للقضاء، وتوقيف هذه النزيف وفس  العقدة

االتفاقية سيمنح الفرصة للمجلس القادم للقيام باتفاقية أخرى بمواصفات جديدة. 

وكانت هناك بعض االقتراحات داخل اللجان بأن يتم منح هذه الدكاكين الموجودة 

اب بعض داخل األحياء، والتي يرفض البائعين الجائلين العمل بها  إلى أصح

في رأيي يجب  إذنالمهن األخرى لالشتغال بها كالميكانيك واللحام إلى آخره، 

ب عن غياب المداخيل خصوصا وأن هناك ما بين فس  االتفاقية أوال، ثم الجوا

 محل ال تدر أي مدخول على الجماعة . 3000إلى  2000

 

 : ) عضو المجلس( السيد الحسن بوكدور

فإذا كنا قضينا على  ،فرصة طرح هذه النقطةشكرا السيد الرئيس، أغتنم 

فشارع وادي الرحى تم احتالله  ،"الحفرة" فهناك " حفرة" أخرى جديدة ظهرت
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بأكمله. والسور الذي تمت تهيئته في إطار تثمين المدينة العتيقة، بمجرد االنتهاء 

من العمل سيتعرض لإلتالف وسيفقد رونقه نتيجة الوضعية الموجودة في هذا 

ان. إذن ال يجب االنتظار حتى تتكون النقط السوداء ويتم البحث بعد ذلك عن المك

الحلول. فإذا وجدنا الحل لمنطقة السكاكين والمالح عن طريق فتح سوق 

ونعلم أن هذه الوضعية  ،الجميلية، فاآلن يجب التفكير في شارع  وادي الرحى

إلى المالح  التوجه من الهديم منخص من أصل يهودي تحرم السياح وباأل

 الجديد  وشكرا.

 

 : )عضو المجلس(  السيد فريد بوحي

ا لم يتم القيام باإلجراءات رغم أنكم تعرفون ذالسؤال الذي يمكن طرحه هو لما

وفي  ،المستحقة عليها اإلتاواتوشركة كونفا ال تؤدي  ،أن االتفاقية انتهت

أم نتساءل هل الجماعة قادرة على تدبير هذه األسواق  أنناتقديري السبب هو 

والبساتين. ولكن إذا  2البرج  1نسقط في المشاكل التي تعرفها أسواق البرج س

عن طريقة التدبير الذي  اقمنا بوضع مخطط عمل لكيفية تدبير هذا المرافق، بعيد

دققنا في  اشتغلنا به لحد اآلن، يمكن وضع حد لهذه االتفاقية خصوصا وأنه إذا

نجد أن الجماعة حصلت على  2019بيان التنفيذ لسنة في األرقام التي جاءت 

للجماعة. إذن  بذمتهاما م %15مالين من الشركة. وهذا مبلغ ال يشكل سوى  10

يبقى اإلجراءات  التي علينا القيام بها  ،االتفاقية مفسوخة من الناحية القانونية

التي وقعنا فيها في تدبير  من األخطاء نستفيدأن  ، علىلتدبير هذه المرافق

 سواق التي أشرت إليها والبحث عن آليات جديدة للتدبيروشكرا.األ

 

 : )كاتب المجلس( السيد محمد عكي

لقد ذكرتم السيد الرئيس بكرونولوجيا االتفاقية والبؤر التي كانت تشكلها بعض 

سواق  النموذجية سواق. وقد كانت مكناس سباقة لفكرة تأسيس هذه األاأل

واستطاعت الجماعة امتصاص المئات من البائعين الجائلين. والهدف في البداية 

جعل مكناس هو لم يكن هو تحقيق األرباح ولكن كان هناك هاجس تنظيمي و

وطرحت أسئلة  ،صحي نقاش مدينة نظيفة. وأرى أن النقاش الذي فتحناه هو

 ،ن اآلن نحن نقوم بمحاسبة طرف معينحول التزام األطراف ببنود االتفاقية. ولك

يمكننا أن نطرح السؤال عن ما هو البديل ؟  ،وحتى إذا سلمنا بسالمة كل ما قيل

هل سنقوم نحن كجماعة بتسيير هذه المرافق، ونعلم أننا لم ننجح في األسواق 

يمكننا مقارنة المداخيل لنتساءل هل بإمكاننا تحقيق الحكامة و ،التي ندبرها اآلن

ويمكننا استدعاء المسؤولين  ،التدبير. إذن في رأيي أقترح إرجاء هذه النقطةفي 

 بعد تكوينوبعد ذلك يمكننا اتخاذ القرار  ،على الشركة لالستماع لوجهة نظرهم

رؤية واضحة حول األمور. وفي هذا اإلطار يمكن أن نتحدث عن معاناة حي 

وهذا مشكل. إذا  ،حل مغلقم 300ولدينا أزيد من  ،الوفاق مع الباعة المتجولين

في البداية المجلس لم تكن لديه مقاربة ربحية، ولكن كان هاجس إعطاء قيمة 

للبائع وكذلك الزبون الذي يتوجه للتسوق في ظروف الئقة وتحترم أدمية الجميع. 

والمبادرة اآلن تسير في نفس االتجاه من  ،إذن كان هناك استثمار في اإلنسان

 م يتم تجهيزها وشكرا.خالل األسواق التي ل

 

 : )عضو المجلس( السيد عبد هللا مشكور
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نحن أوال نتساءل لماذا  الشاذ،أنا أتساءل عن من هم المستفيدون من هذا الوضع 

استفحال الباقي  ذا يسببال تؤدي هذه الشركة للجماعة مستحقاتها؟ وه

ال ولكن  ،ما جاء في تدخل السيد محمد عكي جزئيا أشاطر أنااستخالصه. 

ما تبقى ألننا يجب أوال الدفاع عن مصالح الجماعة، وعن تحصيل فيأشاطره 

 أموالها، وإال سنكون بصدد تشجيع الفساد وشكرا.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

عدد الدكاكين الموجودة  :سأحاول اإلجابة عما جاء في تدخالت السادة األعضاء

 مستغلة واألخرى فارغة .  300منها  340في سهب مبروكة هو 

تزاول نشاطها  10من المحالت مغلقة،  %80ولكن  483سوق السعديين: 

 شاغرة وال تتوفر على األبواب. %10وهناك 

محالت . وباستثناء  7دكان باالضافة إلى مقهى و 257سوق وجه عروس : 

 جودة في الواجهة ، باقي الدكاكين مغلقة .بعض المحالت المو

 شاغرة والباقي يمارس أنشطة  137منها  192: عدد الدكاكين 1سيدي سعيد 

 شاغرة.  235دكان منها  315: 2سيدي سعيد 

وقد اجتمعت  ،أنا اعرف جيدا وضعية هذه السواق ،إذن هذه بعض اإلحصائيات

س لدي مانعا في التعامل مع اإلخوان المسؤولين عن الجمعية عدة مرات ولي

 معهم .

طرح السيد فريد بوحي سؤال حول المداخيل، فحين استلمت الرئاسة وجدت أن 

. سنة 2011 ذالجماعة لم تحقق أية مداخيل في األسواق التي تدبرها الشركة من

تم تحصيل  2019و2018مليون سنتيم سنتي  100أرغمناهم على أداء  2017

يعطينا الحق  16والبند  ،لم تحصل على مستحقاتهامليون سنتيم . الجماعة  30

في فس  االتفاقية في أي وقت بناء على عدم التزام الشركة ببنود العقد. ونعلم أن 

مشاكل كغياب  ةالتجار الذين ال زالت دكاكينهم مفتوحة يعانون بسبب عد

برفع  من ذلك فالشركة تقوم كثرالكهرباء والنظافة ألن الشركة ال تقوم بواجبها. أ

دعاوى قضائية في حالة عدم األداء. إذن الشركة ال تقوم بواجباتها ال اتجاه 

الجماعة من خالل عدم األداء وال اتجاه التجار. أمام هذه الوضعية يمكننا فس  

من  % 30خصوصا وان هناك  ،ولكن كيف سندبر هذه المرافق ،االتفاقية

ب البحث عن حل يناسبها. الدكاكين قامت الشركة ببيع أصلها التجاري، ويج

وهناك وضعية باقي الدكاكين والعالقة مع جمعيات التجار. بالنسبة للمسألة 

األولى فقد عبرت عن رأيي منذ ثالث سنوات، وهو أنني مستعد لفس  االتفاقية 

مع الشركة، ولكن بالمقابل يجب عقد اتفاقية جديدة مع التجار. اآلن هم مستعدون 

لم يعبروا عن ذلك . المشكل هو  2019و2018ولكن سنوات  ،لعقد هذه االتفاقية

ألنه إذا فسخت االتفاقية ستتوقف المداخيل   ،كرئيس أحاسب على المال العام أنني

وعلى إيجاد جهة أخرى لضمان تعويض هذه المداخيل. ثم إن الجماعة غير 

 .شرمن اقترح التدبير المبا على وأنا أجيب هنا ،قادرة على التدبير المباشر

فأسباب الفشل كثيرة، ولكن أهمها هو ما عبر عنه السادة المستشارين الحسن 

ن انتشار الباعة الجائلين أل ،بوكدور ومحمد عكي وبعض اإلخوان اآلخرين

يصعب من مهمتنا في توطين الباعة داخل السواق ما دام البيع في الشارع العام 

هذا طبعا إلى جانب الوضعية االقتصادية العامة. للتذكير  ،أفضل وبدون مقابل

، ومع السيد الكاتب العام للعمالة السابق، كنا قد وصلنا لقرار الفس  2017فسنة 
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 ،وتم تشكيل لجنة أعدت تقرير مفصل حول خرق بنود االتفاقية داخل كل سوق

 ولكن آنذاك لم نجد طرفا لتعويض الشركة. 

المقترح األول هو أن يتم فس  العقد مع الشركة، ولكن  اآلن لدينا اقتراحين :

 بشرط أن يتم عقد اتفاقية مع الجمعيات التي تدبر هذه األسواق. 

المقترح الثاني الذي تداولته باألمس مع السيد العامل هو التعاقد مع مكتب 

دراسات لتقييم الوضعية وتقديم الحلول. ألننا فكرنا كثيرا سواء داخل المجلس أو 

دكان منها ما هو مستغل ومنها ما  5000وتعلمون أن هناك أزيد من  ،مع السلطة

لذلك فمكتب الدراسات سيعطينا الحلول الممكنة.  ،هو فارغ، وبوضعيات مختلفة

الحل الذي أميل إليه شخصيا هو التفويت لتجنب كل هذه المشاكل. ولكن اآلن و

فاقية مع الجمعيات المعنية  ثم نتفق على فس  العقدة مع توصيتين: إبرام عقود ات

 تكليف مكتب دراسات القتراح الحلول الممكنة . 

 

 : ) عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

إذا هناك  ،شكرا السيد الرئيس أنا جد مطمئن ألن كل اآلراء تريد فس  العقدة

ه تفاهم على الجانب القانوني . قلتم السيد الرئيس بأن هناك صعوبة في تسيير هذ

ونعلم أن هناك أسواق أخرى عديدة كسوق الهديم  وحمرية والجماعة  ،األسواق

 .  اقوم بتسييرهمن

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

أسواق  ،وباب الجديد والبساتين 2والبرج  1أنا ال أريد تكرير تجربة البرج 

 ال تدر أي مدخول .  واآلنماليير  5صرفنا عليها 

 

 : ) عضو المجلس( لعباس الومغاريالسيد ا

سواق ال يجب أن نربط ما يحصل بهذه السواق مع ما سيحصل مستقبال مع األ

ألن المشكل متعلق بالجماعة وليس باألطراف األخرى.  ،التي تدبرها الشركة

وقد وجهت الكالم للسيد محمد عكي، لماذا األحباس ال تعاني من هذه المشاكل، 

 ،فالمشكل يكمن في طريقة تحصيل األكرية ،مداخيل مهمة وممتلكاتها تدر عليها

 وهذا مشكل تعاني منه الجماعة .

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

هل تريدون  إدخال الناس  الغد، من يمكن أن أطلب من الخازن تطبيق المسطرة

في هذه  ناهاأنا ال أتفق مع هذا الحل فكل األسواق التي ذكر ،إلى السجن

 الوضعية.

 

 : ) عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

سنة. لذلك  20إنها تعود إلى أزيد من  ،إن مشكل التحصيل ليس وليد هذا اليوم

لذلك أؤكد أن طريقة التحصيل بها خلل، أكثر من هذا  ،فالكالم ليس موجها لكم

وصاحب المحل يطالبنا بتحصيل ثمن الكراء، وهذا ما  ،هناك محالت مكترية

نجحت فيه األحباس، فهي تذهب إلى المكتري لتحصيل المداخيل. فمثال سوق 

الهديم هناك من هو مستعد لألداء ولكن يجب أن نذهب الستخالص األموال في 

 كان التحصيل في البداية ، ألنعين المكان. لذلك يجب مراجعة طريقة التحصيل

مر إلى الجماعة مؤخرا، ألن المعنيين ال يؤدون وتم تحويل األ ،بالخزينةتم ي
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سواق لتحصيل الكراء كما هو بالخزينة. اآلن علينا تعيين موظفين للذهاب إلى األ

معمول به في األوقاف ونعلم أنه في الماضي كان موظفين بالخزينة يحثون 

صيل تخصنا نحن كجماعة الكراء للجماعة. إذن مشاكل التح أداء الناس على عدم

ويجب أن نجد لها حلوال. ولكن المشاكل مع الشركة لها طبيعة قانونية لذلك يجب 

خيرة لن تقوم فهذه األ ،تطبيق القانون. ثم فيما يخص عقد التدبير مع الجمعية

بالتحصيل ولكن الجماعة يلزمها القيام بذلك. الجمعية ستقوم فقط بتسيير 

وهذه  ،المستفيد والجماعة بيناء سيتم تغييرها لتصبح سواق. ولكن عقود الكراأل

ح في سوقي سهب مبروكة وسيدي سعيد. ولكن على كل حال يجب نجالعملية ست

الكها وتقوم بتحصيل الكراء. فيما يخص أسلوب مأن تسترجع الجماعة أ

المسطرة القضائية فليس هناك أي مستشار يقوم بالتدبير سيقوم بإدخال تاجر 

ثم المحالت الغير مستغلة ستقوم  ،هذا غير ممكن ،عدم األداءللسجن حول 

 ونعلم أن رقم المعامالت  مرتفع جدا. االجماعة باستغالله

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

ولكننا ال زلنا مختلفين في شيء واحد، هو في طريقة  ،إن الصورة واضحة

 ،لدينا حق القيام بذلك نحن كجماعةاالستخالص التي تقوم بها األوقاف. فليس 

 ألنه يحكمنا قانون تدبير الممتلكات الجماعية وال يمكنني تغييره.

 

 : ) عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

أذكركم السيد الرئيس أنه حين كانت األوقاف تقوم بالغبطة، كان الجميع يقول أن 

نقوم  أصبحنا ضعية؟ إنناواآلن ما هي الو ،الجماعة ليس من حقها القيام بذلك

 فالمجلس سيد أمره. ،بذلك

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

الموافقة على فس  العقدة مع توصيتين : إبرام عقود اتفاقية مع الجمعيات للتسيير 

سواق والحلول لمدة معينة، ثم تكليف مكتب دراسات خاص لدراسة وضعية األ

اسات: ألنه يقوم باستعراض التجارب العالمية لماذا مكتب الدر ،الممكنة

 والوطنية وتقديم حلول عملية يمكن للجماعة االستفادة منها في المستقبل.

 

 : ) عضو المجلس( السيد العباس الومغاري

سواق علينا تغيير ولكن مباشرة وبمجرد تسلم األ ،القيام بالدراسة من ال بأس

ضم موظفين أكفاء قادرين تومصلحة الجبايات  ،العقود والشروع في التحصيل

على القيام بهذه العملية. ومن جهة أخرى على الجمعيات أن تعلم أنه بمجرد 

 توقف التجار عن أداء ثمن الكراء سيتم توقيف االتفاقية . 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

اءات القانونية والتدبيرية إذن الموافقة على فس  العقدة بعد اتخاذ جميع اإلجر

اتجاه الشركة والمحالت التجارية  ثم إبرام عقود اتفاقية للتسيير مع الجمعيات 

 المعنية والقيام بدراسة للوضعية والحلول الممكنة لجميع األسواق الجماعية. 

 بعد ذلك طرح السيد الرئيس النقطة للتصويت .
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 * المقرر المتخذ من طرف المجلس*

 

 

 

 

 

 

 

 
 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 23مقرر رقـــــــــــم :                           عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                       مصلحة شؤون المجلس واللجان                             
 

 النقطة السابعة والعشرون :

 الدراسة والموافقة على مراجعة أو إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة كونيفا. -27
 

، في جلسته الفريدة،  2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

إلغاء اتفاقية الشراكة على مراجعة أو الدراسة والموافقة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب 

 المبرمة مع شركة كونيفا.
 

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

    :  39عدد األعضاء الحاضريــن  

    : 39عدد األصوات المعبر عنها 

    : 39عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي    -معزوز

محمد  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

 –عبد العزيز بلخيري –كواح عبد العاطي  -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة  -المشاطي 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح 

 –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -ساسيوي 

جواد  -لشاميجواد ا -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني 

 هشام القائد.   -حسني 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

 على ما يلي :، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021 ماي 06الخميس جلسته الفريدة ليوم 
فسخ العقدة المبرمة  مع شركة كونيفا  وذلك بعد اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية  -1

 والتدبيرية اتجاه شركة كونيفا .
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 .إبرام عقود اتفاقية للتسيير مع الجمعيات المعنية وذلك لمدة معينة -2

تكليف مكتب دراسات خاص لدراسة  الوضعية الحالية لألسواق واقتراح الحلول  -3

  الممكنة.

 كــــــاتب  المجلس                                                             رئيس المجلس            

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 

 النقطة الثامنة والعشرون :

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص   -28

 اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمركز الثقافي فندق الحنة. 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

جنة اإلدارية للتقييم بخصوص اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمركز الثقافي الل

 فندق الحنة. 

 

 العرض

 مــذكــــرة عـــــرض

 

 2021لقد سبق لمجلس جماعة مكناس أن اتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير     

، مقررا يقضي بالموافقة على اقتناء القطعة األرضية 2021فبراير  04المنعقدة بتاري  

، وقد اجتمعت اللجنة اإلدارية 2م587المحتضنة للمركز الثقافي فندق الحنة، مساحتها 

درهم للمتر المربع، أي بقيمة إجمالية  1000، وحددت 2021أبريل  15للتقييم بتاري  

 قدرها كما يلي :

 درهم. 587000.00درهم =  1000*  2م587

ألجله أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على الثمن الذي حددته اللجنة اإلدارية     

 للتقييم.

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر.

 ) رئيس المجلس(:  السيد د. عبد هللا بووانو         

أعطي الكلمة للسيد لحسن خربوش رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات لقراءة 

 توصية اللجنة .

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة

جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .         أ وصت اللجنة بإ

 :المناقشة 

 : مالحظة
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على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحها السيد فور عرض النقطة 

 الرئيس للتصويت .

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 

 

 

 
 المملكة المغربية   

      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 24مقرر رقـــــــــــم :                  عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ ة شؤون المجلس واللجان                                                  مصلح 
 

 النقطة الثامنة والعشرون :

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بخصوص   -28

 اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمركز الثقافي فندق الحنة. 
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

من طرف اللجنة على الثمن المحدد الدراسة والموافقة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب 

اإلدارية للتقييم بخصوص اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمركز الثقافي فندق 

 الحنة.

 : وبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت العملية على ما يلي

  :  39عدد األعضاء الحاضريــن 

  : 39عدد األصوات المعبر عنها 

  : 39عدد األعضاء الموافقيــــن 

  السادة :وهم        

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -محمد بُحاميدي  -أمال فريقش  -محمد عكي    -معزوز

محمد  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

 –عبد العزيز بلخيري –عبد العاطي كواح  -عبد الرحمان أفلك  -بن حميدة  أحمد -المشاطي 

الحاج  -الحسن بوكدور  -عبد النبي عثماني  –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح 

 –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -ساسيوي 

جواد  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –لعويسي حميد  -عبد الحق الحمداني 

 هشام القائد.   -حسني 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  :00عدد األعضـــاء الـمـمـتـنـعين  

 : يقرر ما يلي
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، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على الثمن ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06جلسته الفريدة ليوم الخميس 

درهم للمتر المربع  1000,00المحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم في 

ز الثقافي فندق الحنة أي بخصوص اقتناء القطعة األرضية المحتضنة للمرك

 .درهم 587.000,00  درهم =  x 1000,00  2م587بإجمالي قدره كما يلي : 
 كــــــاتب  المجلس                                                رئيس المجلس 

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 

 والعشرون :النقطة التاسعة 

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية لتقييم القيمة   -29

الكرائية للمحل الكائن بالمركز التجاري زين العابدين موضوع طلب الوكالة المستقلة 

 لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ألجل إحداث وكالة منطقة اإلسماعيلية.

 

 : ) رئيس المجلس( والسيد د. عبد هللا بووان

على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية نمر لدراسة النقطة المتعلقة بالدراسة 

لتقييم القيمة الكرائية للمحل الكائن بالمركز التجاري زين العابدين موضوع طلب 

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ألجل إحداث وكالة منطقة 

 اإلسماعيلية.

 

 العرض

 مــذكــــرة عـــــرض

 

بناء علي املراسلة الواردة من الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرابء     
واليت تلتمس  602واملسجلة حتت عدد  2019يونيو  11مبكناس بتاريخ 

من خالهلا املوافقة هلا على استغالل حمل ابملركب التجاري زين العابدين 
 قصد إحداث وكالة ملحقة خاصة مبنطقة اإلمساعلية.
 نعرض على جملسكم هذه النقطة ولكم واسع النظر.

 
 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

رافق العمومية والخدمات لقراءة أعطي الكلمة للسيد لحسن خربوش رئيس لجنة الم

 توصية اللجنة .

 : ) رئيس اللجنة( السيد لحسن خربوش

 : توصية اللجنة
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جامع أ عضاهئا احلارضين بملوافقة عىل هذه النقطة .         أ وصت اللجنة بإ

 :المناقشة 

 : مالحظة

السيد فور عرض النقطة على أنظار المجلس لم يتدخل أي عضو لمناقشتها لذلك طرحها 

 الرئيس للتصويت .

 *المقرر المتخذ من طرف المجلس* 

 

 

 المملكة المغربية   
      وزارة الداخلية          
 والية جهة فاس مكناس      

 25مقرر رقـــــــــــم :                           عمالة مكناس                                               

  جلسة فريدة  جماعة مكناس                                                                           

        2021دورة عادية لشهر  ماي المديرية العامة للمصالح                                                      

 2021ماي  6بتاريخ                       مصلحة شؤون المجلس واللجان                             
 

 النقطة التاسعة والعشرون :

الدراسة والموافقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة اإلدارية لتقييم القيمة   -29

الكرائية للمحل الكائن بالمركز التجاري زين العابدين موضوع طلب الوكالة المستقلة 

 إحداث وكالة منطقة اإلسماعيلية. لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ألجل
 

، في جلسته 2021إن مجلس جماعة مكناس المجتمع في إطار الدورة العادية  لشهر ماي 

 . 2021ماي  06الفريدة،  المنعقدة يوم  الخميس 

 المتعلق بالجماعات. 113-14وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  -

على الثمن المحدد من طرف اللجنة الدراسة والموافقة وبعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة ب 

اإلدارية لتقييم القيمة الكرائية للمحل الكائن بالمركز التجاري زين العابدين موضوع 

طلب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ألجل إحداث وكالة منطقة 

 اإلسماعيلية.
 : العملية على ما يليوبعد اللجوء إلى  التصويت العلني  أسفرت 

    :  39عدد األعضاء الحاضريــن 

    : 39عدد األصوات المعبر عنها 

    : 39عدد األعضاء الموافقيــــن 

  وهم  السادة :      

ليلى  -سميرة قصيور -خالد بودالي  -محمد ميلودي   -رشيد طالبي  -عبد هللا بووانو 

 -عزيز يعقوبي  -محمد أشكود  -بُحاميدي محمد  -أمال فريقش  -محمد عكي    -معزوز

محمد  -محمد فاللي  -حسن تميمي  -إسماعيل المهداوي  -إدريس العلمي  -إدريس إاللة 

 –عبد العزيز بلخيري –عبد العاطي كواح  -عبد الرحمان أفلك  -أحمد بن حميدة  -المشاطي 

الحاج  -الحسن بوكدور  - عبد النبي عثماني –فريد بوحي  -العباس الومغاري  -نزهة الصح 

 –إبراهيم عقيل  -أمينة حداش -عبد هللا مشكور  -رشيد الغاشي  -أحمد مسغاتي  -ساسيوي 

جواد  -جواد الشامي -يوسف السوحي -زكرياء بقدير –حميد لعويسي  -عبد الحق الحمداني 

 هشام القائد.   -حسني 

  :  00عدد األعضاء الرافضيــــــن  

  00الـمـمـتـنـعين: عدد األعضـــاء  
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 : يقرر ما يلي

، خالل 2021يوافق مجلس جماعة مكناس، المجتمع في إطار الدورة العادية لشهر ماي 

على الثمن ، بإجماع أعضائه الحاضرين 2021ماي  06جلسته الفريدة ليوم الخميس 

التجاري زين المحدد من طرف اللجنة اإلدارية لتقييم القيمة الكرائية للمحل الكائن بالمركز 

العابدين موضوع طلب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس ألجل إحداث 

درهم ) ثالثون ألف درهم ( كسومة  30.000,00وكالة منطقة اإلسماعيلية والبالغ قيمته 

 كرائية شهرية مقابل االستغالل.
 كــــــاتب  المجلس                                                  رئيس المجلس 

 إمضاء : محمد عكي                إمضاء: د.عبد هللا بووانو    

 

 

 

 : النقطة السادسة والعشرون

المستقلة الوكالة  لفائدة  حول جدولة ديون جماعة مكناس المستحقةعرض  -26

 لتوزيع الماء والكهرباء.

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

    لفائدة  حول جدولة ديون جماعة مكناس المستحقةنمر للنقطة المتعلقة بعرض     

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.الوكالة 

لتوزيع الماء والكهرباء سأقوم وقبل إعطاء الكلمة للسيد بنعدو عن الوكالة المستقلة 

حريص على حضر شخصيا للمجلس اإلداري للوكالة وأبتوطئة حول الموضوع. فأنا 

ومعي اإلخوان الذين يمثلون المجلس وهم السادة إسماعيل الصنهاجي وحسن  ،ذلك

تميمي وجواد مهال ومحمد لحلول ومحمد الفاللي. فالوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

وتبعا لالتفاقية  ،وحين تسلمت مقاليد الرئاسة وجدت الديون ،والكهرباء أنشأتها الجماعة

وهذه االتفاقية ال تعرض أمام الدورة ألنها شأن تدبيري.  ،ه الديونفنحن نقوم بتسديد هذ

 32فنحن نستهلك ما بين  ،الديون الكبيرة هناك مصاريف استهالك الكهرباء ينومن ب

مليون درهم في استهالك الماء. وهذا ال  2، باإلضافة إلى مليون درهم سنويا 34إلى 

ذا االستهالك يتم تسديده عبر دفعات يخص مصاريف االستهالك بالمرافق اإلدارية. ه

ورغم  ،السنة في السنة الموالية في الخاصة تم دفع أربعة أشهريعلى أربعة أشهر. 

وبقيت أربعة  %50مليون أي  34مليون درهم من أصل  17أزمة كوفيد فقد أدينا 

مليون زائد ديون سابقة. هناك بعض اإلشكاالت  17زائد  2019أشهر عن سنة 

المجلس أو من فهناك أشغال تم القيام بها بطلب  ،األخرى أريد أن يطلع عليها المجلس

وكذلك الوالة أو رجال  ،من الرئيس وأقصد الرؤساء السابقون حتى سنوات التسعينات

وثائق وهناك أخرى من دون  عنهاكمت ديونا هناك من يوجد السلطة. وهذه األشغال را

 وثائق. هذه الوضعية العامة  وأعطي الكلمة للسيد بنعدو لتقديم صورة عن الوضعية. 

 

 :) ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء( بنعدومحمد السيد 

بخصوص وضعية الجماعة اتجاه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  ،شكرا السيد الرئيس

هناك اختالف ما بين الغالف المالي وفهذه المبالغ السنوية المستحقة.  ،والكهرباء

ادرة بعبر سنين. وبم تراكم المرصود لألداء والحجم الحقيقي لالستهالك. وهذا المشكل

لمبالغ، وتم إمضاء اتفاقيات على ، فقد تم حصر هذه ا 2007من وزارة الداخلية سنة 

مليون درهم، وبقيت  50مستوى الوزارة. وكان المبلغ المحصور آنذاك قد وصل إلى 

مليون درهم تمت جدولتها. وهذه االتفاقيات تم توقيعها مع مدن فاس ومكناس  35



 249 

ومراكش والقنيطرة والجديدة. ومدينة مكناس هي المجلس الوحيد الذي التزم بأداء هذه 

مبالغ، وهذه المسألة يشهد بها الجميع بما فيهم وزارة الداخلية. مع العلم أنه في الوقت ال

الذي كانت فيه الجماعة تؤدي األقساط، كان عليها أيضا أداء ثمن االستهالك. لذلك كان 

مليون درهم سنويا.  3هناك فرق بين االعتمادات واالستهالك. وهذا الفرق كان يبلغ 

مليون درهم. هناك مشكل آخر يتمثل  29لوصول إلى لا أدى بالمبلغ وهذا التراكم هو م

 %80ففي تخصيص الشيات لهذه السنة من أجل أداء استهالك السنة الفارطة. لذلك 

قساط المستحقة. إذن بتوصية من المجلس من االستهالك ال يؤدى إذا أضفنا إليه األ

اتفقنا على تخصيص شيات وقا اإلداري قررنا عقد اتفاقية على غرار ما قمنا به ساب

مليون درهم المتراكم تتم برمجته على  29. بينما مبلغ 2021ألداء استهالك  2021

تسديد هذا الدين من وهذه الطريقة ستمكننا  ،سنوات ابتداء من هذه السنة 5أقساط 

 المتراكم . 

فمدينة وكما أشار إلى ذلك السيد الرئيس  ،هذا فيما يخص استهالك الماء والكهرباء

مليون درهم، مبلغ اإلتاوة العمومية لوحده يصل إلى  34مكناس تستهلك سنويا حوالي 

مليون درهم. فيما يخص األشغال، فتقارير المدقق الخارجي لحسابات الوكالة أشار  32

مليون  60 إلى جماعة مكناس فيإلى مشكلة تراكم الديون المتعلقة باألشغال. ويصل 

انت هناك نقاشات حول إيجاد حلول لهذه المشكلة، وشكل درهم غير مؤداة. وقد ك

الوكالة  تتوفر هلو المجلس اإلداري للوكالة لجينة لدراسة هذا المبلغ، هل هو حقيقي،

مع  نوقد اشتغلنا على هذا الملف لمدة شهري ،ية ومحاسباتية إلثباتهنانوقات دعلى سن

السلطة المحلية ممثلة في قسم الحسابات للعمالة بتوجيه من السيد العامل، وتم جرد 

توفر على وثائق ثبوتية. وبعد عرض األمر على السيد العامل تمليون درهم  20مبلغ 

أما  ،كاملة هامليون درهم التي نتوفر على ملفات 20أمر بان يتم إعداد اتفاقية حول مبلغ 

هم المتبقية فقد اقترح أن نجتمع مع مسؤولي الجماعة بحضور عين مليون درباألر

وإال   ،شغال وهل من الممكن إيجاد الوسائل ألدائهاالسلطة المحلية لمعرفة طبيعة األ

يتم اتخاذ اإلجراءات الجاري بها العمل في المحاسبة. إذا قدمنا للسيد الرئيس باستشارة 

 ،مليون درهم 28,9الستهالك وتبلغ قيمتها مع السيد العامل اتفاقيتين : األولى حول ا

 مليون درهم  وشكرا لكم . 20والثانية حول األشغال المثبتة بوثائق وتبلغ 

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

معطيات في هذه النقطة هو فقط قصد  منشكرا جزيال السيد مدير الوكالة ما ورد اآلن 

هو لماذا هذا األمر اآلن؟ الجواب هو أننا توصلنا  :هوهناك سؤال يمكن طرح ،االطالع

مدة ست سنوات كعضو في المجلس اإلداري لم تتم خالل به فقط في هذه الفترة. و

لذلك بمجرد ما تم إبالغي بهذه المعطيات، وأنا هنا أتحدث  ،اإلشارة إلى هذا الموضوع

 . يهاعلفقد قررت إطالع المجلس  ،حول األشغال وليس االستهالك اأساس

 

 : المناقشة

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الشامي

كنا ننتظر من السيد مدير الوكالة أن يبلغنا أيضا حول الخسائر التي تسببت فيها الوكالة 

للبنية التحتية بالمدينة. إذ بمجرد ما يتم االنتهاء من إصالح الطرقات حتى يتم تخريبها 

 إذن من سيؤدي هذه الخسائر.وكالة، نتيجة األشغال التي تقوم بها ال

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الحسني
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شكرا السيد الرئيس، نحن اآلن في نهاية هذه الوالية وقد أشرتم في تدخلكم أن بعض 

التزامات الشركاء لم يتم الوفاء بها. ونحن خالل هذه المدة االنتدابية اتخذنا العديد من 

إذا حبذا لو تم تنظيم يوم دراسي حول  ،هناك ما لم ينجزالمقررات. هناك ما تم إنجازه و

 جميع مقررات الجماعة وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه  وشكرا. 

 

 : )عضو المجلس( السيد جواد الشامي

وإذا كان ممكنا أن يتم برمجة جدول أعمال الدورة  ،رح عقد دورة استثنائيةفلقد تلقينا ب

ألن هذه مشاكل تهم ساكنة المدينة. وإذا لم يكن من  ،سنقطة حول تدبير نظارة األحبا

 حقنا اتخاذ مقرر يمكن اإلعالن عن بالغ حول هذا األمر. 

 

 : )عضو المجلس(السيد الحسن بوكدور

حول نقطة تخص زيارة عدد كبير من اليهود المغاربة إلى مدينة  سابقا كنت قد تحدثت

م من الجنسية المغربية. وهناك عدد مكناس من أجل الحصول على الوثائق التي تمكنه

ال  اأنه المصحة تقول كبير منهم وجد مشكلة بمصحة زرهون ) كورنيط سابقا( ألن

وهذا طرح مشكال كبيرا. في دورات سابقة كان هناك طلب إضافة  ،على أرشيف تتوفر

أي االسم الحالي  ،المالح الجديد بجانب األسماء الحالية أزقةأسماء يهودية على 

وقد أرسلت للسيد المدير  سابقا،في  ارعوبجانبه االسم اليهودي الذي كان يحمله الش

ألن هناك من يأتي للبحث عن مسكن جده في العنوان  ،العام نموذجا بهذا الخصوص

نحن نريد إرسال ف ،ولدي الئحة كاملة باألسماء السابقة ،القديم ويصعب عليه إيجاده

 وشكرا.  بهذا الشأن وأن تستفيد مدينة مكناس سياحيا من هذا األمر إشارة إيجابية

 

 : ) رئيس المجلس( السيد د. عبد هللا بووانو

السيد بنعدو الذي بقي معنا  ،قبل تالوة برقية الوالء اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر للجميع

وأعتذر إن كان  ،وكل السيدات والسادة أعضاء المجلس على مساهمتهم ،إلى النهاية

عقد دورة  وأحبذهذا المجلس نريد أن ننهيه.  بدأنا العمل داخلهناك نقص ما. وكما 

استثنائية إن شاء هللا لطرح بعض النقط المهمة للمدينة  لنختم بها عمل هذا المجلس . 

ونتمنى التوفيق للجميع  ونعطي الكلمة للسيد محمد كاتب المجلس لتالوة البرقية 

 القصر الملكي العامر بالرباط هذا نصها : الموجهة إلى
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 من رئيس  مجلس جماعة مكنـــــــــــــــاس                        

 إلـــــــــى                             

 السيـد مستشـار صـاحب الجاللــــــــــــــــة                                

 الربـاط –الـقصر العـامر  –الديـوان الملكــي      

 سيدي المستشار، تحية وسالما الئقين بمقامكم الكريم.

يشرفني أن ألتمس من سيادتكم رفع نا البرقية التالية إلى الحضرة 

 العالية باهلل صاحب الجاللة الملك محمد السادس أدام هللا ملكه.

 وبعــد،    

 نين وسبط الرسول األمين. موالي أمير المؤم      

السالم على مقامكم العالي باهلل ورحمته تعالى وبركاته، يتشرف خدام 

األعتاب الشريفة رئيس وأعضاء مجلس جماعة العاصمة اإلسماعيلية مكناس، 

 6المنعقدة يوم الخميس  2021المجتمعين في إطار الدورة العادية  لشهر ماي

م أشغال هذه الدورة، والتي تفصلها أيام ،  أن يغتنموا فرصة اختتا2021ماي 

معدودات عن عيد الفطر السعيد أعاده هللا عليكم باليمن والبركات، ليعبروا 

لموالنا أمير المؤمنين أعز هللا أمره عن أسمى آيات والئهم وإخالصهم، ومتين 

تعلقهم الدائم بأهداب عرشكم الخالد، مقتدين بسنة سلفكم من اآلباء واألجداد، 

يبغون عنها حوال، معاهدين جاللتكم  يا موالي، بأن نظل منخرطين في كل ال 

المبادرات الملكية اإلصالحية الطموحة من أجل إنجاح مسار التنمية الشاملة 

لتحقيق أقصى طموحات رعاياكم األوفياء بمملكتكم السعيدة. إذ نتمن عاليا 

الجتماعية لفئات إطالق الورش اإلصالحي الكبير المتعلق بتعميم التغطية ا

 واسعة من المواطنين وتوقيعكم لالتفاقيات األولى المتعلقة بها.  

حفظكم هللا يا موالي ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه خير هذه البالد، 

وجعل النجاح حليفكم لصالح األمة اإلسالمية واإلنسانية جمعاء وأقر عينكم 

ي الحسن وصاحبة بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي األمير موال

السمو الملكي األميرة لال خديجة وشد أزركم بشقيقكم المولى الرشيد وكافة 
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األسرة العلوية المجيدة إنه سميع الدعاء مجيب وباالستجابة جدير. والسالم 

 على مقامكم العالي باهلل بدءا ونهاية.

 1442رمضان   23حرر بمكناس بتاريخ                       

 2021ماي  6الموافق ل              

 خديم األعتاب الشريفة              

 رئيس جماعة مكناس                        

 إمضاء : د. عبد هللا بووانو                                                                                                    

 

 

رفع  2020جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي بعد نفاذ النقط المدرجة في 

 السيد الرئيس الجلسة معلنا بذلك عن انتهاء أشغال هذه الدورة.
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 :الفهرست 

 الصفحــــــــــة ::                                             النقطــــــــــــــة 

  04إلى 01من                               الورقة الحافظة :              

  06النقطة األولى :                                                     

 16إلى  07النقطة الثانية :                                               من 

  34إلى  17من                            النقطة الرابعة :                   

 48إلى  35من      النقطة الخامسة :                                       

  56إلى  49النقطة السادسة :                                          من  

 68إلى  57النقطة السابعة:                                             من 

 82إلى  69النقطة الثامنة:                                             من  

 88إلى  83النقطة التاسعة :                                           من  

 90إلى  89النقطة العاشرة :                                            من 

 92إلى  91من                                النقطة الحادية عشر :        

 94إلى  93النقطة الثانية عشر :                                        من 

 96إلى  95من      النقطة الثالثة عشر:                                     

 101إلى  98النقطة الرابعة عشر :                                       من 

 112إلى  102النقطة الخامسة عشر :                                      من 

 115إلى  113النقطة السادسة عشر :                                      من 

 122إلى  116النقطة السابعة عشر :                                      من 

 129إلى  123من                                النقطة الثامنة عشر :         

 133إلى  130من       النقطة التاسعة عشر :                                 

 155إلى  134من          النقطة العشرون     :                              

 172إلى  156من        النقطة الواحد العشرون :                             

 190إلى  173النقطة الثانية والعشرون :                                   من 
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 223إلى  191من        النقطة الثالثة :                                         

 226إلى  224من          النقطة الثالثة والعشرون :                           

 228إلى  227النقطة الرابعة والعشرون :                                   من 

 234إلى  229النقطة الخامسة والعشرون :                                 من 

 242إلى  235النقطة السابعة والعشرون :                                   من 

 244إلى  243من                             النقطة الثامنة والعشرون :        

 246إلى  245النقطة التاسعة والعشرون :                                   من 

 249إلى  247من             النقطة السادسة والعشرون :                       

 250               البرقيـــــــــــــــــــــــــــة :                           

 
 

 

 

 

 

 

 


