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 2021ماي  احملضر العام للدورة العادية لشهر

 فهرست جللسيت الدورة
 

 جمللس جامعة مراكش 2021من ادلورة العادية لشهر ماي   2021/ 05/ 06فهرست حمرض اجللسة الأوىل بتارخي  
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ 
 

 الصفحات 

 

 
 حافظة الجلسة األولى   •

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 احاطة علما  •

 
 

 

 

05 - 07 

08 – 11 

12 

 

 

1 
اطالع مجلس جماعة مراكش عىل التقرير االخباري لرئيس املجلس يف شأن االعمال التي تم القيام بها يف إطار الصالحيات  

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات.  106ملقتضيات املادة املخولة اليه طبقا 

 

  تم إطالع المجلس 
13 – 32 

 

 

2 
املصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش واالتحاد الوطني لنساء املغرب لتخصيص مقر املكتب الصحي دار 

 البارود سابقا كفضاء حاضن للمقاوالت الناشئة النسوية. 

 
 المصادقة باإلجماع 

 
 

33 – 45 

 

 

3 
دعم   حول  الدويل  مراكش  ماراطون  وجمعية  مراكش  جماعة  مجلس  بني  رشاكة  اتفاقية  تعديل  عىل  واملصادقة  الدراسة 

 املاراطون الدويل ملراكش. )يف إطار تجديد االتفاقية(.  

 
 مقرر التأجيل

 
 

46 – 51 

 

4 
الريايض املراكيش لكرة السلة يف شأن  الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة بني مجلس جماعة مراكش وجمعية الكوكب  

 تدبري وتسيري القاعة املغطاة الزرقطوني.

 

مقرر التأجيل واحالته  
 على المقاطعة 

 
 

52 – 66 

 

5 

 
 

 الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي. 

 

المصادقة باإلجماع دون 
الحصول على األغلبية  

المطلقة لألعضاء  
المزاولين مهامهم،  

وعرضت النقطة في  
 الجلسة الثانية 

 

 

 
 
 

67 – 79 

 

6 
الحرضية  للرياضات  املغربية  امللكية  والجامعة  مراكش  جماعة  مجلس  بني  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة  الدراسة 

 موضوع تدبري وتنشيط مالعب القرب الخاصة بالتزلج. والرياضات املشابهة يف 

 

مقرر التأجيل واحالته  
 على مقاطعة النخيل

 

 

80 – 88 

7 
يف موضوع احداث بنية )مركز( استقبال   2021يناير  22التداول يف شأن عريضة مقدمة من طرف جمعية "أفروميد" بتاريخ 

 لفائدة املهاجرات واملهاجرين وتعنى بالتوجيه القانوني واملساعدة االجتماعية. للخدمات النهارية يراعي النوع االجتماعي 

 
 المصادقة باإلجماع 

 

 

89 – 119 

 تم إطالع المجلس  .2020اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  8
 

120 –  169 

 .2020يتم تحقيق اعتماداتها برسم السنة املالية الغاء املشاريع التي لم  9
 

 المصادقة باألغلبية 
 

170 –  192 

 

10 

لتغطية عجز ميزانية   2020تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش موضوع فائض نهاية السنة املالية  

 وذلك من خالل:  2020التسيري لسنة 

 .(Chutes des marchés)الغاء بعض االعتمادات املتبقية من الصفقات املربمة من طرف الجماعة والتي تم انجازها  -10.1

 الغاء بعض املشاريع التي لم تعد ذات أولوية وغري مضمنة يف برنامج عمل الجماعة او أي برنامج موضوع اتفاقيات.  -10.2

 أرايض مبنية تابعة لجماعة مراكش.برمجة املداخيل املتأتية من بيع  -10.3

 اسقاط وبرمجة فائض حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات والتي لم يتم رصفها ملدة ثالث سنوات.  -10.4

 
 
 
 

 المصادقة باألغلبية 

 
 
 
 

170 –  203 

 211  – 204 المصادقة باألغلبية  .  (Ex RATMA)تحويل اعتماد من ميزانية التجهيز تتعلق بحل الوكالة الحرضية للنقل الحرضي  11

12 

رقم   واملصادقة عىل ملحق  النارية   2الدراسة  والدراجات  السيارات  استغالل مواقف  بكراء منتوج  املتعلق  التحمالت  لكناش 

  17بتاريخ  517/12/2020مراكش )يف ظل حالة الطوارئ الصحية وتبعا ملقرر املجلس الجماعي عدد والعادية برتاب جماعة 

 (. 2020دجنرب 

 
 

 المصادقة باألغلبية 

 
 

212 –  226 

13 
إطالق تسمية الكركرات عىل الساحة املحاذية لشارع الداخلة املتواجدة بامللحقة االدارية الحي الحسني تبعا ملقرتح مجلس  

 .2021مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 
 المصادقة باإلجماع  

 

227 –  240 

 241  – 227 المصادقة باإلجماع   إطالق اسم محمد بوستة عىل الطريق العمومي من مدارة الريموك )باب اغيل( اىل ملتقى الطرق الرشيفية.  14

15 
الوفا عىل   االدارية  إطالق اسم محمد  امللحقة  الواقعة برتاب  الحديدية  السكة  الفنية عىل  املنشاة  العمومي من مدارة  الطريق 

 رياض السالم اىل شارع الرشف امتداد مرورا بمسجد السعادة. 

 
 المصادقة باإلجماع  

227 –  242 

16 

 املصادقة عىل تنظيم وتحديد اختصاصات ادارات مجالس املقاطعات الخمس: 

 مراكش املدينة،   - 16.1

 املنارة،    - 16.2

 جليز،   - 16.3

 سيدي يوسف بن عيل،  - 16.4

 النخيل. -16.5

 
 
 

 المصادقة باإلجماع 

 
 
 

227 –  256 
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 جمللس جامعة مراكش 2021ادلورة العادية لشهر ماي  من  2021/ 05/ 20فهرست حمرض اجللسة الثانية بتارخي  
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة
 حافظة الجلسة الثانية • 

 الكلمة االفتتاحية والجدولة الزمنية  •

 
 

4 – 6   
7 – 8   

المصادقة   الذهبي. الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج املنصور  05
 باإلجماع 

 

 

09 – 12 

17 

املسافرين   لنقل  الطرقية  املحطة  مرفق  لتدبري  املحلية  التنمية  رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

 الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل: 

 التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. الدراسة واملصادقة عىل كناش  - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك. - 17.2

 الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة  -17.3

 
 
 

مقرر  
 التأجيل 

 

 
 
 

13 – 19    

18 
املصادقة عىل اتفاقية رشاكة إلنجاز برنامج مشاريع التطهري السائل بمدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطني للتطهري السائل 

  )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(املندمج وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة.                                         

 

المصادقة  
 باإلجماع 

 

 

20 – 32 

19 
تأهيل  برنامج  إطار  يف  املنجز  العزوزية  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت  استغالل  بتنظيم  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  البث 

 الباعة الجائلني. 

 

المصادقة  
 باألغلبية 

 

33 – 60     

21 
استغالل   بتنظيم  املتعلق  التحمالت  كناش  يف  برنامج البث  إطار  يف  املنجز  بالداوديات  الخري  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت 

 تأهيل الباعة الجائلني. 

 

المصادقة  
 باألغلبية 

 

33 – 65     

المصادقة   البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل. 25
 باألغلبية 

33 – 71     

مقرر   البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل. 23
 التأجيل 

 
 

72 – 73    

مقرر   يوسف بن عيل.املصادقة عىل السومة الكرائية املتعلقة باستغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي بولرباح بسيدي  24
 التأجيل 

 

72 – 74    

20 
تأهيل  برنامج  إطار  يف  املنجز  العزوزية  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلقة  الكرائية  السومة  عىل  املصادقة 

 الباعة الجائلني. 

مقرر  
باإلجماع  
 على التأجيل

 
 
 

75 – 78    

22 
الكرائية   السومة  برنامج  املصادقة عىل  إطار  املنجز يف  بالداوديات  الخري  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلقة 

 تأهيل الباعة الجائلني. 

مقرر  
باإلجماع  
 على التأجيل

 
 

75 – 80    

المصادقة   عيل.املصادقة عىل السومة الكرائية املتعلقة باستغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن  26
 باألغلبية 

 

81 – 85    

المصادقة   البث يف عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ازيل مع البث يف القيمة اإليجارية. 27
 باألغلبية 

 

86 – 92    

28 
لفائدة   ازيل  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت  تفويت  إمكانية  قرارات دراسة  بأصل  أسماؤهم  املحددة  املستغلني 

 االستغالل املتعلقة بهذا السوق. 

 

المصادقة  
 باألغلبية 

 
 

 

86 – 94    

29 
/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها 9371املصادقة عىل تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  

 الداوديات. املتواجدة بجوار املسبح البلدي 

 

مقرر  
 التأجيل 

 
 

 

95 – 100    

30 
يف  الجماعي  للمجلس  املمثلني  املترصفني  بني  من  متجددة"  سيتي  "باص  املحلية  التنمية  لرشكة  اإلداري  املجلس  رئيس  تعيني 

 .2020يوليوز   02بتاريخ  487/5/2020الرشكة املذكورة موضوع املقرر عدد  

 

مقرر  
 التأجيل 

 
 

101 –  102    

31 
للقانون   الخاضعة  االعتبارية  لألشخاص  التداولية  الهيئات  لدى  املنتدبني  الجماعي  املجلس  ممثيل  بتقارير  علما  املجلس  احاطة 

 العام وبالهيئات االستشارية وكذا بالقرارات املتخذة يف اجهزة رشكات التنمية املحلية.  

 

تم إطالع  
 المجلس

 
 

 

103 –  152    

تم تالوة   السدة العالية بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادسالربقية املرفوعة اىل 
 البرقية

 

153 –  155   
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  2021 مايالدورة العادية لشهر                         مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                       

 2019ماي حمضر الدورة العادية لشهر 

 20/05/2021بتاريخ اجللسة الثانية 
 

، واصل المجلس الجماعــي لمراكش دورته المذكورة بجلسة ثانية  2021  مايللجدولة الزمنية للدورة العادية لشهر    تبعا

بشارع محمد    للمجلس الجماعي  الجلسات الرسميةبقاعة    الثانية عشر زواالعلى    2021  ماي  20  الخميسعقدها يــوم  

العربي    السادس السيد محمد  رئاسة  السيد    ةرئيس مجلس جماع  بلقائدتحت  رئيس    عبد هللا سلمانمراكش وبمحضر 

المذكور الموطاعي رئيس قسم الجماعات  ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد    المنطقة الحضرية جامع الفنا

 المحلية بالوالية. 

 مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة: من اطـرحضـر  - 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :   عبد الكريم الخطيب 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيـس  :       محمد المحير          

 رئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية  :   عباس شتوان 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :    خليل مولح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :     سعد نجاي 

 

 عضوا 86 : لمراكش عيالعدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجما  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 41 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 
 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقايد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب الثالث  حممد توفلة 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادسة لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائب الثامنة  لرئيس جملس مجاعة مراكش   ميصرةامال   8

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 10

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11

 "          "          " توفيق بلوجور 12

 "          "          " ويسالتعبد اهلادي  13

 "          "          " عادل املتصدق 14

 "          "          " عبد اهلادي فاري 15

 "          "          " حممد الزراف 16
 "          "          " عبد االله الغلف 17
 "          "          " امحد حمفوظ 18

 "          "          " بوحلسنخليل  19

 "          "          " محيد خورزك 20
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 "          "          " حممد بن بال 21

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 22

 "          "          " حسن بباوي 23

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 24

 "          "         "  حممد احلر 25

 "          "          " حممد االدريسي 26

 "          "          " حممد بنلعروسي 27
 "          "          " حممد باقة 28
 "          "          " ابراهيم بوحنش 29
 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 30

 "          "          " احلفيظ املغراويموالي عبد  31

 "          "          " احلسني نوار 32
 "          "          " حسن اهلواري 33

 "          "          " موالي البشري طوبا 34
 "          "          " عبد الغين دريوش 35

 "          "          " خليفة الشحيمي 36
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 37

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 38
 "          "          " حفيظة جمدار 39
 "          "          " حممد ايت الزاوي 40
 "          "          " حممد بوغربال 41

 

 

 عضو واحد 01 :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء  -
  

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 

 

 عضـوا    44 :   الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 2
 عضو اجمللس اجلماعي اجمليد ايت القاضيعبد  3
 "          "          " امينة العمراني االدريسي 4
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 5
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 6
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 7
"          ""           عبد الرمحان وافا 8  
 "          "          " سفيان بنخاليت 9
 "          "          " حياة املشفوع 10
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 11
 "          "          " عبد الصمد العمراني 12
 "          "          " حممد ايت بويدو 13
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"          "    "       أمحد عبيلة 14  

 "          "          " إشراق البويسفي 15
 "          "          " مريم خاي 16
 "          "          " حممد لكبار 17
 "          "          " زكية املريين 18
 "          "          " عبد العزيز مروان 19
"          "          " عبد اجمليد بناني 20  
 "          "          " حبيبة الكرشال 21
 "          "          " عبد العزيز البنني 22
 "          "          " رشيد التمادلي 23
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 24
 "          "          " محيد الشهواني 25
"          "       "    خالد اجديري 26  
 "          "          " عفيفة الزجناري 27
 "          "          " املصطفى الوجداني 28
 "          "          " عبد الصمد العكاري 29
 "          "          " جنيب رفوش 30
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 31
 "          "          " الزاهريوسف بن  32
 "          "          " سعيدة ساللة 33
 "          "          " حممد نكيل 34
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 35
 "          "          " ثورية بوعباد 36
 "          "          " امساعيل امغاري 37
 "          "          " الكريم ملشومعبد  38
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 39
 "          "          " حليمة باحممد 40
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 41
 "          "          " فاطمة ملكهون 42
 "          "          " امحاد أطرحي 43
 "          "          " جويدة العويدي 44

 

 ال أحـــــد       :  غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
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 مراكشلرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 والسيدات أطر االدارةالسادة 

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 والتي ستكون جدولتها الزمنية كاالتي:  ،2021 ماي  أشغال هذه الدورة العادية لشهر نواصل
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 جلسة هذهوالنقط املتداول يف شانها خالل  جمللس مجاعة مراكش 2021لدورة العادية لشهر ماي للجلسة الثانية من ا اجلدولة الزمنية
 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت
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 الداخلي 

 
 
 
 
 

 

 

 إعادة التصويت  املنصور الذهبي. الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة من اجل تسيري مركز التكوين بالتدرج  5

17 

 بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل: الجديدة املتواجدة املحطة الطرقية لنقل املسافرينمرفق التنمية املحلية لتدبري   القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس رشكةاستكمال االجراءات 

 لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت   - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.  - 17.2

 املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل  -17.3

 

18 
 .السائل املندمج وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة مشاريع التطهري السائل بمدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطني للتطهرياملصادقة عىل اتفاقية رشاكة إلنجاز برنامج 

   )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                 
 

  . املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلنيالجماعي العزوزية  السوقكناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالبث يف  19

  . املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلني الجماعي العزوزية السوقباستغالل املحالت التجارية ب  عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 20
 

  . املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلنيالجماعي الخري بالداوديات  السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 21

  . املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلني الجماعي الخري بالداوديات السوقباستغالل املحالت التجارية ب  عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 22

  الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل.  السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 23

  الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن عيل.  السوقباستغالل املحالت التجارية ب  عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 24

  الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل.  السوقالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية ب 25

  الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن عيل.  السوقباستغالل املحالت التجارية ب  عىل السومة الكرائية املتعلقة املصادقة 26

  اإليجارية. البث يف عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ازيل مع البث يف القيمة  27

  لقة بهذا السوق. دراسة إمكانية تفويت املحالت التجارية الكائنة بالسوق الجماعي ازيل لفائدة املستغلني املحددة أسماؤهم بأصل قرارات االستغالل املتع 28

  البلدي الداوديات.  لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة بجوار املسبح/م وذلك 9371املصادقة عىل تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  29

30 
املترصفني   بني  من  متجددة"  سيتي  "باص  املحلية  التنمية  لرشكة  اإلداري  املجلس  رئيس  عدد  تعيني  املقرر  موضوع  املذكورة  الرشكة  يف  الجماعي  للمجلس  املمثلني 

 .2020 يوليوز 02بتاريخ  487/5/2020
 

31 
املنتدبني لدى الهيئات التداولية لألشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون العام وبالهيئات االستشارية وكذا بالقرارات   احاطة املجلس علما بتقارير ممثيل املجلس الجماعي

    املتخذة يف اجهزة رشكات التنمية املحلية.
 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس             
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 :   ( 20/05/2021بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الخامسة النقطة 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل تسيير مركز التكوين بالتدرج املنصور الذهبي.

                                            

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

هذه النقطة سبق أن ناقشناها وصوتنا عليها خالل الجلسة األولى من هذه الدورة، لكن اتضح أنها لم تحض  

 بموافقة أغلبية األعضاء المزاولين مهامهم. 

حس النقطة  هذه  على  التصويت  إعادة  منكم  أطلب  المطلقة    بوعليه  األغلبية  أي  قانونيا  المتبعة  المسطرة 

 لألصوات المعبر عنها لالعضاء الحاضرين تبعا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. 
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 واألكادميية اجلهوية للرتبية والتكوينبني مجاعة مراكش ومجعية نادي الليونس كلوب الزيتون واملندوبية اجلهوية للتعاون الوطين اتفاقية الشراكة 
 مدخل عام

 يطرح موضوع اإلقصاء االجتماعي إشكالية ذات طابع عام تستوجب تدخال فعاال للمؤسسات الحكومية

اإلشكاليات الخاصة املتعلقة بالفئات  والجماعات املحلية وهيئات املجتمع املدني من اجل وضع وتنفيذ برنامج يمكن من تحسين ظروف العيش داخل املجتمع، وكذا 

 التي تعاني من اإلقصاء االجتماعي ويستدعي وضعها معالجة تالئم خصوصية حاجياتها. 

إدماج  ابعة تهدف إلى إعادة إن الهدف األساس ي من معالجة اإلقصاء االجتماعي بحي املالح يكمن في تامين الظروف الالزمة للعيش الكريم لساكنة هذا الحي مع توفير مت

 مختلف الشرائح املجتمعية التي تعيش وضعية صعبة داخل الدورة السوسيو اقتصادية. 

 ديبــــاجـــــة
 

 املتعلق ابمجلاعات؛  113.14( بتنفيذ القانون التنظميي رمق 2015يوليوز  7)  1436رمضان  20صادر يف  1.15.85بناء الظهري الرشيف رمق   ✓

يضبط مبوجبه حق تأأسيس امجلعيات كام مت تعديهل مبوجب القانون عدد   1958نونرب  15املوافق  1378جامدى الأوىل   03الصادر يف  1.58.376بناء عىل الظهري الرشيف عدد  ✓

 . 07.09قانون بتنفيذ ال 2009فرباير  18الصادر يف   1.09.39، والظهري الرشيف رمق  2002يوليوز  05بتارخي    1.02.206الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق  75.00

 بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات.  2017نونرب  23املوافق ) 1439ربيع الاول  4الصادر يف  2.17.451بناء عىل املرسوم عدد   ✓

املتعلقة   2003يونيو    27املوافق    1422ربيع الثاين    26، الصادرة بتارخي  املتعلقة ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات  7.2003وبناء عىل دورية الوزير الأول عدد   ✓

 ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات. 

 املتعلق مبدونة احملامك املالية؛ 62.99املغري واملمتم مبوجبه القانون رمق  52.06وبناء عىل القانون رمق   ✓

رمق   ✓ الرشاكة  اتفاقية  عىل  اجلهوية    3-2-1واملالحق    2008نونرب    25بتارخي  U/2008/ 144وبناء  والأاكدميية  الزيتون،  لكوب  الليونس  اندي  ومجعية  مراكش  جامعة  جملس  بني 

 للرتبية والتكوين ـ واملندوبية اجلهوية للتعاون الوطين ووالية هجة مراكش أأسفي يف ا طار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية.

 . (  2021-05-06)اجللسة الافتتاحية بتارخي  2021عة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي  وتبعا ملداوالت جملس جام ✓

 متت صياغة اتفاقية الشراكة هذه اخلاصة بوضع آليات تنظيمية وإدارية تهم صرف منحة سنوية لفائدة مجعية مجعية ليونس كلوب
 املادة األوىل: موضوع االتفاقية

 املتعدد االختصاصات املنصور الذهبي بهدف اإلدماج السوسيو منهي للشباب وزيادة عدد املستفيدين ومحاربة الهشاشة بحي املالح. دعم وتشجيع املركز  

 املادة الثانية: أهداف االتفاقيـــة

 تسعي هذه االتفاقية إلى تحقيق األهداف التالية: 

o  تلقين تكوين منهي مالئم يساعد على اإلدماج في سوق الشغل 

o بة الشباب في خلق فرص شغل ودعم التشغيل الذاتي وخلق املقاوالت والبحث عن التمويلمواك 

o توطيد التعامل والشراكة مع املؤسسات العمومية والقطاع الخاص 

o  .تتبع ومواكبة الفئات املستهدفة وتوسيع قاعدة املستفيدين باستقطاب فئات أكثر هشاشة من الشباب ببرمجة تكاوين تساير سوق الشغل 

o املوسيقى وخلق مركز االستماع...(.  ورشة الخبازة–)ورشة البستنة  فتح ورشات جديدة تستجيب لتطلعات املستفيدين امللحة 

o  .الرفع من عدد املستفيدين 

o  .ضمان تكوين جيد عبر استقطاب اطر محترفة ومتخصصة 

o .تسهيل ادماج خريجي املركز في سوق الشغل 

o نسيق بين مختلف األطراف. انفتاح املركز على كافة الشركاء والت 

o  الحرص على توفير فضاء يضمن تكوينا ذو معايير أخالقية واجتماعية عالية 

o مستلزمات الدراسة والتكوين(–خدمات طبية -ضمان مجانية كافة الخدمات املقدمة لرواد املركز )النقل 

o  .تنفيذ توصيات وقرارات لجنة التتبع 

o  عمل املركز عبر استهداف الفئات األكثر هشاشة.   اعتماد مقاربة النوع اثناء تسطير برنامج 

 املادة الثالثة: االلتزامــــات

 جملس مجاعة مراكش: 

بتقديم   مراكش  جماعة  مجلس  بـ  يلتزم  تقدر  سنوية  درهم(  200.000,00منحة  ألف  )مائتا  الجمعية    درهم  بحساب  الزيتون  كلوب  الليونس  نادي  جمعية  لفائدة 

 املفتوح لدى إحدى الوكاالت البنكية. 
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 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانيةالجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    السابعة عشرالنقطة 

التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة  

 املسافرين الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: 
 الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.   - 17.1 

 همني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املسا  - 17.2

 املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  -17.3

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

رئيس   بوحنش  إبراهيم  للسيد  الكلمة  أعطي  والخدمات بداية،  العمومية  بالمرافق  المكلفة  تقرير    اللجنة  لتالوة 

 االجتماع المشترك حول النقطة. 

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيس إبراهيم بوحنش  السيد 
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التنمية احمللية لتدبري مرفق احملطة الطرقية لنقل استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة  :17النقطة رقم 
 املسافرين اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. - 17.1

 املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.املصادقة عىل بروتوكول اتفاق  - 17.2

املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة  -17.3

 بمنطقة العزوزية.

 

 

 

 
 

  

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعماال الادورة العادياة 

للحضاور  للساادة أعضااء المجلاسالموجهاة   21/04/2021بتااريخ    5403لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  
بالميزانية والشؤون المالياة والبرمجاة واللجناة المكلفاة باالمرافق العمومياة اللجنة المكلفة   اجتماع مشترك بين  والمشاركة في أشغال

علاى السااعة الثانياة عشار زواال بقاعاة االجتماعاات الكبارر بالقصار   2021  مااي  11  الثالثااءياوم    المذكور، انعقد اجتماع  والخدمات

المكلفاة باالمرافق العمومياة والخادمات والسايد   رئيس اللجناةنائبة    حفيظة مجدار  ةالسيدكل من  محمد الخامس برئاسة    البلدي شارع
 :تيناالتي  تين، وذلك لتدارس النقطعبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

ة االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية احمللية لتدبري مرفق احملطة الطرقية لنقل املسافرين اجلديدة املتواجداستكمال : 17النقطة رقم  
 مبنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 املتواجدة بمنطقة العزوزية. الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين   - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.  - 17.2

 . املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية -17.3

عادة استعمال املصادقة على اتفاقية شراكة الجناز برنامج مشاريع التطهري السائل مبدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطين للتطهري السائل املندمج وإ: 18رقم  النقطة
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           املياه العادمة املعاجلة.

 
 

   : السيدان اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، عادل المتصدق.

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   كما حضر -
    . لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   الرابعالنائب  :  أحمد المتصدق 

 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 محمد بنلعروسي، محمد االدريسي. عبد الهادي فاري، 

 
 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 قسم الشؤون اإلدارية والقانونية.  رئيس  :  زين الدين الزرهوني 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  بوزيتي رشيد 

 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  
 

 ممثلي المصالح الخارجية السادة: من  واكب االجتماع -
 

 .SNTLك الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيعن  :    رشيد بازي 

 . « Relma Conseil »مدير مكتب الدراسات  :  عبد االله بلمحجوب
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية.  :  لوكيدي سعيدة 

 . عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :   مريم كعية 
 
 

، مذكرا  في مستهل هذا االجتماع، قدم السيد رئيس الجلسة كلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة
بتاريخ   المقررة  الثانية  جلسته  في  الجماعي  للمجلس  التداولي  للجمع  لتحضيرها  االعمال  جدول  في  المدرجة  ، 2021/ 20/05بالنقط 

 واللتان تم تدارسهما على النحو االتي: 

 جملس مجاعة مراكش

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة  مشرتك بني تقرير اجتماع

 واللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 
2021 مايالدورة العادية لشهر   

  18و 17النقطتان رقمي: 
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مرفق احملطة الطرقية لنقل املسافرين اجلديدة استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية احمللية لتدبري  :17النقطة رقم 
 املتواجدة مبنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. - 17.1

 املصادقة عىل بروتوكول اتفاق املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.  - 17.2

 املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. -17.3

النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بها، ذكر السيد رئيس الجلسة في بداية مناقشة هذه  
 انه قد سبق عرض هذه النقطة المركبة في جدول اعمال الدورة السابقة، وتم تأجليها لدورة الحقة لعدم الجاهزية. 

رئيس المجلس الجماعي الذي سلط الضوء على  ولتقديم دواعي إدراجها من جديد، أعطيت الكلمة للسيد النائب الرابع ل
الموضوع، وذلك في العادية لشهر    حيثيات طرح  الدورة  المتخذ خالل  الجماعي لمراكش  المجلس  مقرر  تنزيل مقتضيات  إطار 

ير  تدب والمتعلق ب،  2021يناير    8والتوصل به بتاريخ     بعد التأشير عليه من لدن لسيد الوالي عامل عمالة مراكش   2020أكتوبر  

العزوزية بمنطقة  المتواجدة  الجديدة  المسافرين  لنقل  الطرقية  التفويض    المحطة  مع  المحلية  التنمية  شركة  احداث  طريق  عن 
لمقتضيات   الالزمة طبقا  الوثائق  للشركة واعداد  التأسيسية  واالدارية  القانونية  الجماعي باستكمال االجراءات  المجلس  لرئيس 

 ار المجلس الجماعي في دورة الحقة.كات المساهمة لعرضها على أنظالمتعلق بشر 17.95القانون رقم 

الجديد، التدبير  نمط  ان  دكالة،   مشيرا  باب  الطريقية  المحطة  تدبير  طريقة  عن  والتسيير  الهيكلة  حيث  من  المختلف 
الداخلية   وزارة  مصالح  من  كل  مع  مدة  منذ  المحلية  التنمية  شركة  احداث  اطار  في  الجماعة  عليه  الوحيد  اشتغلت  والشريك 

في   واللوجيستيكالمتمثل  للنقل  الوطنية  تدبير    (SNTL)  الشركة  في مجال  بها  تتمتع  أصبحت  التي  واالحترافية  المهنية  باعتبار 

 المحطات الطريقية. 
مبرزا أن المحطة الجديدة بالعزوزية هي بمواصفات خدماتية عالية وبمستور متقدم من الرقمنة، مضيفا أن الموضوع  

، ووالية مراكش آسفي  الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيكيحتاج لمزيد من المواكبة من األطراف: وزارة الداخلية، الجماعة،  
 ملية انتقال المحطة الطريقية من باب دكالة إلى العزوزية.  هذه األخيرة التي يعتبر دورها محوريا في ع

 

الكلمة  منحت  العزوزية،  الطريقية  المحطة  بتدبير  الخاصة  والتعاقدية  القانونية  الوثائق  حول  المستجدات  آخر  ولتقديم 
رة الداخلية نظرا ألهمية للسيد رئيس قسم الشؤون اإلدارية والقانونية الذي أكد أن الجماعة ال زالت تنتظر مواكبة مصالح وزا

المصاحبة   القانونية  الوثائق  لبناء  اعتماده  سيتم  والذي  بالمحطة  الخاص  االستثمار  برنامج  جاهزية  عدم  وكذا  الموضوع، 
للمشروع، مشيرا أن مكتب المجلس اقترح التريث في البث في هذه النقطة إلى غاية التوصل بالوثائق القانونية المقترحة من 

ارة الداخلية خاصة وأن هذا الموضوع يعرف مواكبة السيد الوالي شخصيا بالنظر ألهميته، مقترحا التأجيل إلى  طرف مصالح وز
 دورة الحقة.

 
بالغة  أهمية  له  الموضوع  هذا  أن  ليؤكد  للمصالح  العام  المدير  السيد  تدخل  الموضوع،  في  التوضيحات  من  ولمزيد 

ا بالمدينة الحمراء، موضحا أن الجماعة اشتغلت بتنسيق مع المصالح الوالئية  باعتباره مرفقا حيويا وسيمثل قطبا حضريا جديد
على أرضية قانونية وتعاقدية لتقديمها خالل اجتماع اللجنة، لكن اتضح أن مصالح وزارة الداخلية كلفت مؤخرا مكتب دراسات  

لقاء  الوالي  السيد  عقد  حيث  الطريقية،  المحطات  تدبير  ملف  في  الجماعات  طلب  لمواكبة  الذي  المذكور  الدراسات  مكتب  مع  ا 
 االطالع على كافة وثائق المشروع.

حين   إلى  الموضوع  هذا  في  بالتأني  أوصى  الدراسات،  مكتب  بمعية  المحلية،  للجماعات  العامة  المديرية  أن  مؤكدا 
 استكمال تحضير مجموعة من المعطيات التقنية والمحاسباتية.

 

ممثل   للسيد  الكلمة  أعطيت  واللوجيستي الشركما  للنقل  الوطنية  الجديدة    SNTLك  كة  الطريقية  المحطة  اعتبر  الذي 

ل معلمة  الطريقية  بالعزوزية  المحطات  من  الجديد  الجيل  مواصفات  كافة  على  تتوفر  حيث  بها  االفتخار  وجب  مراكش  مدينة 
معلومات بطريقة  المرفق  هذا  تدبير  المحلية ستمكن من  التنمية  ان شركة  مؤكدا  توفير شبابيك  للمسافرين،  ية حديثة من خالل 

تذاكر الكترونية لتفادي نفادها والمزايدات فيها، وإمكانية الحجز عبر الهاتف الذكي، مع توفير كافة المعلومات التي قد يحتاجها  
 المسافر رقميا. 

الشركة طلبت   متابعا تدخله بأن الجماعة بإمكانها بسهولة معرفة مدخولها من المحطة بكل وضوح وشفافية، مبينا أن
من مصالح وزارة الداخلية تعيين مكتب دراسات لمواكبة تأسيس شركة التنمية المحلية، مؤكدا أن الدولة بصدد االعداد لتدبير  

االشكال    14 أن  موضحا  ومراكش،  الرباط  لمحطتي  األولوية  وستعطى  حديثة  بمواصفات  للمسافرين  جديدة  طريقية  محطة 

مراكش هو برنامج االستثمار الذي يحتاج في إعداده لمعايير مضبوطة للخروج بنتيجة قريبة للواقع،  المطروح بالنسبة لمحطة  
 والذي بفضله يمكن تحديد معطيات كرأسمال االستثمار. 
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ليوضح أن هذا الموضوع جاء في إطار   « Relma Conseil »وفي سياق متصل، تدخل السيد مدير مكتب الدراسات  

األطر رباعية  المالية،  اتفاقية  وزارة  الداخلية،  وزارة  بين  واف  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  للنقل  وزارة  الوطنية  الشركة 
والهدف منها الرفع من مستور الخدمات التي تقدمها المحطات الطريقية للمسافرين على الصعيد الوطني،    SNTL  واللوجستيك

اعات، تم االتفاق على إحداث شركة التنمية لتدبير المحطة الطريقية  مشيرا أنه بالنسبة لمدينة مراكش بعد عقد العديد من االجتم
 لالستفادة من خبرتها في المجال.   الشركة الوطنية للنقل واللوجستيكالكائنة بالعزوزية بشراكة مع  

مكتب    وأن  االستثمار،  برنامج  وأهمها  المعطيات  بعض  إلى ضبط  زال في حاجة  ال  المحطة  تدبير مشروع  أن  مؤكدا 
راسات بصدد إعداد الوثائق القانونية والتدبيرية للمرافق المزمع تدبيرها بهدف عرضها على لجنة مركزية مختلطة مختصة الد

 في شركات التنمية المحلية قبل إرسالها للجماعات المعنية قصد المصادقة. 
 

لرأي، اتضح للسادة األعضاء  عقب ذلك، وبعد االستماع لكافة التوضيحات حول الموضوع، وفتح باب المناقشة وإبداء ا
من خالل االعتبارات المقدمة والمرتبطة أساسا بتعيين مكتب دراسات من طرف مصالح وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات في  
تنتظر   زالت  ال  أن جماعة مراكش  بالمملكة، وحيث  للمسافرين  الجديدة  الطريقية  للمحطات  والتدبيرية  القانونية  الوثائق  إعداد 

المحلية، وكذا في    التوصل التنمية  تدبير عن طريق شركة  إطار  بالعزوزية في  المتواجدة  الطريقية  بالمحطة  الخاصة  بالوثائق 
المشروع،   بهذا  الخاص  االستثمار  كبرنامج  والمحاسباتية  التقنية  المعطيات  بعض  اللجنة علىانتظار ضبط  رأي  تأجيل    استقر 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية المتعلقة بتأسيس  الوثائق التأسيسية و التنظيمية والتدبيرية، في اطار مرحلة  البث في  
، لالعتبارات السالفة  شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية لنقل المسافرين الجديدة المتواجدة بمنطقة العزوزية 

 الذكر. 
 

 

 افق العمومية والخدمات رئيس لجنة المرنائبة  

 حفيظة مجدار 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

يتعلق القانونية واالدارية  استكمال االجراءات  ب  بعد استماعكم لتقرير االجتماع المشترك في الموضوع، فاألمر 

الجديدة الكائنة بالعزوزية، فرغم المجهود المبذول    المتعلقة بتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير مرفق المحطة الطرقية 

، فالنقطة مازالت  الوطنية للنقل واللوجيستيك  الشركة وفي هذا المشروع في إطار شراكة بين الجماعة، وزارة الداخلية  

 يستدعي البث في هذا الموضوع عما قريب خالل دورة استثنائية قادمة. غير جاهزة مما 
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 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانيةالجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    الثامنة عشرالنقطة 

بمدينة مراكش في إطار البرنامج الوطني للتطهير املصادقة على اتفاقية شراكة إلنجاز برنامج مشاريع التطهير السائل  

                                                  )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(.                      السائل املندمج وإعادة استعمال املياه العادمة املعالجة

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

رئيس   بوحنش  إبراهيم  للسيد  الكلمة  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  العمومية  في  بالمرافق  المكلفة  اللجنة 

 لتالوة تقرير االجتماع المشترك الخاص بها.  والخدمات

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيس إبراهيم بوحنش  السيد 
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للتطهري  املصادقة على اتفاقية شراكة الجناز برنامج مشاريع التطهري السائل مبدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطين :18النقطة رقم 
 .السائل املندمج وإعادة استعمال املياه العادمة املعاجلة

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 

 

 
 

  

 

 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعماال الادورة العادياة 

للحضاور  للساادة أعضااء المجلاسالموجهاة   21/04/2021بتااريخ    5403لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2021لشهر ماي  
بالميزانية والشؤون المالياة والبرمجاة واللجناة المكلفاة باالمرافق العمومياة اللجنة المكلفة   اجتماع مشترك بين  والمشاركة في أشغال

علاى السااعة الثانياة عشار زواال بقاعاة االجتماعاات الكبارر بالقصار   2021  مااي  11  الثالثااءياوم    المذكور، انعقد اجتماع  والخدمات

المكلفاة باالمرافق العمومياة والخادمات والسايد   رئيس اللجناةنائبة    مجدارحفيظة    ةالسيدكل من  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  
 :تيناالتي  تين، وذلك لتدارس النقطعبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

ية احمللية لتدبري مرفق احملطة الطرقية لنقل املسافرين اجلديدة املتواجدة استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنم: 17النقطة رقم  
 مبنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 الدراسة واملصادقة عىل كناش التحمالت لتدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.   - 17.1

 املساهمني بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.املصادقة عىل بروتوكول اتفاق   - 17.2

 . املصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية -17.3
 

هري السائل مبدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطين للتطهري السائل املندمج وإعادة استعمال املصادقة على اتفاقية شراكة الجناز برنامج مشاريع التط: 18النقطة رقم 
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           .املياه العادمة املعاجلة

 
 

   : السيدان اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، عادل المتصدق.

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   حضركما  -
    . لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   الرابعالنائب  :  أحمد المتصدق 

 

  السادة: الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 عبد الهادي فاري، محمد بنلعروسي، محمد االدريسي. 

 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 

 قسم الشؤون اإلدارية والقانونية.  رئيس  :  زين الدين الزرهوني 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 

 . إدارة شؤون المجلسعن مصلحة  :   سعد نجاي  
 

 ممثلي المصالح الخارجية السادة: من  واكب االجتماع -
 

 .SNTLك الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيعن  :    رشيد بازي 

 . « Relma Conseil »مدير مكتب الدراسات  :  عبد االله بلمحجوب
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية.  :  سعيدة لوكيدي 

 . قسم الجماعات المحلية بالواليةعن  :   مريم كعية 
 
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 بامليزانية والشؤون املالية والربجمةاللجنة املكلفة  مشرتك بني تقرير اجتماع

 واللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

  18النقطة رقم 



 ( 20/05/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

23 
 

املصادقة على اتفاقية شراكة الجناز برنامج مشاريع التطهري السائل مبدينة مراكش يف إطار الربنامج الوطين للتطهري السائل املندمج : 18النقطة رقم 
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(          وإعادة استعمال املياه العادمة املعاجلة.

برنامج مشاريع التطهير السائل   إلنجازشراكة  بخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء من مشروع اتفاقية  
وإعادة   المندمج  السائل  للتطهير  الوطني  البرنامج  إطار  في  مراكش  المعالجةبمدينة  العادمة  المياه  مرفقة    كما   استعمال  هي 

الى   المالية  كلفتها  والتي تصل  ادناه،  معروضه  كما هي  القطاع  في  هيكلية  بمشاريع  يتعلق  االمر  ان  لهم  تبين  بالتقرير، وحيث 
مليون درهم تتحملها، كل من وزارة الداخلية، في اطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج واعادة استعمال الميته    387,50

مليون درهم، و    282,50مليون درهم، و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بمبلغ    105جة، بمبلغ  العادمة المعال

سنوات   على خمس  مراكش، 2024  –  2020ذلك  جماعة  مساهمة  ان  وحيث  في    ،  تتمثل  وانما  مالية  طبيعة  ذات  غير  االتفاقية،  منطوق  حسب 

بات عروض االثمان المرتبطة بالمشاريع المبرمجة وكذا الحضور في تسليم االشغال بعد  الخاصة بطل  الحضور في عملية فتح االظرفة  
 التوصل بجميع التقارير الحاصة بها. 

اللجنة موافقتها على   ابدت  فقد  المبرمجة،  المشاريع  وبالنظر ألهمية  الذكر،  السالفة   إلنجازشراكة  اتفاقية  ولالعتبارات 
استعمال المياه العادمة  نة مراكش في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة  برنامج مشاريع التطهير السائل بمدي

 كما هي مرفقة بالتقرير، على اساس تقديم  المزيد من االيضاحات خالل جلسة المجلس الجماعي .  المعالجة
 

 مكونات الربنامج:
 

  كلم. 37تقوية وتمديد الشبكة الرئيسية للتطهير السائل على طول 
  كلم. 15ترميم شبكة التطهير السائل داخل و خارج اسوار المدينة العتيقة على طول 

  كلم. 16ترميم شبكة التطهير السائل بدوار بلعكيد على طول 
  متر.  1500انجاز قنوات لتصريف مياه االمطار بدوار بلعكيد على طول 

 

 لمجلسكم الموقر واسع النظرو

 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات نائبة  

 حفيظة مجدار 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

النقطة، فالموضوع يندرج في إطار مكونات البرنامج الوطني  بعد إنصاتكم لنص تقرير االجتماع المشترك حول  
 للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المتمثلة فيما يلي: 

 كلم. 37تقوية وتمديد الشبكة الرئيسية للتطهير السائل على طول  ❖

 كلم. 15ترميم شبكة التطهير السائل داخل و خارج اسوار المدينة العتيقة على طول  ❖
 كلم. 16ترميم شبكة التطهير السائل بدوار بلعكيد على طول  ❖
 متر.  1500انجاز قنوات لتصريف مياه االمطار بدوار بلعكيد على طول  ❖

 

الوكالة طرف  من  السائل  بالتطهير  الخاصة  البنية  تأهيل  منه  والكهرباء    والهدف  الماء  لتوزيع  المستقلة 

بهذا   المتعلقة  الصفقات  ومواكبة  الممكنة  التراخيص  تقديم  في  االتفاقية  هذه  في  الجماعة  دور  ويقتصر  بمراكش، 

 الموضوع والتي تبرمها الوكالة.

 واآلن باب المناقشة مفتوح. 
 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

المستقلة  بخصوص هذه   الوكالة  األطراف خاصة  كافة  مع  التنسيق  االتفاقية مسألة  أن نضمن  ألتمس  النقطة 
 حتى نتفادر تداخل األشغال بين الجماعة والوكالة. 

 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

مطالبة باالشتغال على هذا  هذا برنامج هام أتمنى أن يشمل باقي الدواوير بمدينة مراكش، فالوكالة المستقلة  
مدينة   في حجم  مدينة  المحسوبة على  الدواوير  نجد مجموعة من ساكنة  أن  المعقول  ألنه من غير  بقوة،  الموضوع 
مراكش ال زالت تعاني من انعدام شبكة التطهير السائل، أيضا يجب على الوكالة االهتمام بإعادة الحالة لما كانت عليها  

 . بعد انتهائها من االشغال 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

الدواوير موضوع معقد، ويندرج في إطار برامج وطنية ومحلية بغية تأهيلها، فهي مناطق مأهولة   موضوع 
ولم ينته بعد، وعلى المستور    2004تحتاج إلى الحسم، فلدينا البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" الذي انطلق سنة  

 المحلي ال زال البحث جاريا عن مناطق استقبال وعقارات. 

 لمسألة التنسيق فالوكالة المستقلة هي التي يجب أن تنسق مع الجماعة وليس العكس. وبالنسبة 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسالنائب السادس ل   خديجة الفضيالسيد 

هذا  أن  السائل رغم  التطهير  دون  الماء  بشبكة  الربط  استفادت من  مناطق  هناك  أن  أشير  السياق،  نفس  في 
األخير مضمن في فاتورة االستهالك، وقد سبق أن عشنا الكارثة البيئية التي عرفها دوار والد عزوز، أنا ال أفهم لم  

الذي يحتاج    3ير أخرر، كذلك األمر داخل المدينة بالمحاميد  الوكالة المستقلة ال تلتزم بإفراغ الحفر بهذا الدوار ودواو
 إلى تجديد أنابيب الصرف الصحي. 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي في الموضوع سنمر إلى عملية التصويت. 
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 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانيةالجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر    التاسعة عشرالنقطة 

البث في كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي العزوزية املنجز في إطار برنامج 

 تأهيل الباعة الجائلين. 

 

 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانية الجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الواحدة والعشرون النقطة 

البث في كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي الخير بالداوديات املنجز في إطار 

 برنامج تأهيل الباعة الجائلين.

 

 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021 ماي من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  الخامسة والعشرونالنقطة   

 الواحة بسيدي يوسف بن علي. املحالت التجارية بالسوق الجماعي البث في كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل 

 

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

لوحدة  أوال   ونظرا  األرقام    الشكل،إذا سمحتم  ذات  النقط  للسيد    25و  21،  19سنناقش  الكلمة  واآلن  برمتها، 

 لتالوة التقرير المتعلق بهذه النقط.  والبرمجةاللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية الحسين رئيس 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةاللجنة المكلفة   رئيسالحسين نوار السيد 
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البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية  :19النقطة رقم 
 املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.

اجلماعي اخلري البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق  :21النقطة رقم 
 بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.

البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة  :25النقطة رقم 
 بسيدي يوسف بن علي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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تحضاير الانقط المدرجاة فاي جادول اعماال اساتكمال  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجااري بهاا العمال، وفاي إطاار  
للساادة أعضااء الموجهاة  06/05/2021بتااريخ  6084لمجلاس جماعاة ماراكش، وتبعاا للادعوة رقام  2021الدورة العادية لشاهر مااي 

 االثناينياوم  الماذكورانعقد اجتماع بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، جنة المكلفة لل اجتماع ثانللحضور والمشاركة في   المجلس
السايد الحساين على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرر بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاساة   2021  ماي  17

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  نوار رئيس اللجنة
 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا :19النقطة رقم 
 برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار  :20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل  :22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :23النقطة رقم 
 الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة  :24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية  :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.ماعي ازلي لفائدة املستغلني دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجل :28النقطة رقم 
/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 الداوديات.جبوار املسبح البلدي 
 

 

   :السيدان  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   كما حضر -
    .لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 

 

 محمد االدريسي.  :السيد  الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 
 رئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية.  :  عباس شتون 
 عن مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية  :  نور عبد العزيز 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 
 
 

في بداية االجتماع، وبعد الترحيب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية من 
والتي    04/2021/ 27في االجتماع المنعقد للجنة بتاريخ    12و  11،  10،  9،  8جدول اعمال اللجنة، بعد ان تم تدارس النقط ذات االرقام  

 . 2021جماعي خالل الجلسة االفتتاحية للدورة العادية لشهر ماي  عرضت على انظار المجلس ال

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 17/05/2021اجللسة الثانية بتاريخ 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

   25-21-19حول النقط ذات األرقام: 
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وبعد وتمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بالنقط المعروضة خالل هذه الجلسة، ونظرا لوحدة الموضوع،  
 لمنظم او السومة الكرائية. تم االتفاق على تدارس النقط ذات االرتباط بكل سوق جماعي على حدة سواء من حيث كناش التحمالت ا

ولمعرفة دواعي ادراج هذه النقط، تدخل السيد النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي الذي أوضح أن سبب إدراج هذه 
األسواق بجدول أعمال الدورة يرجع باألساس الى تنفيذ مقتضيات عقد االتفاق بين مديرية أمالك الدولة )الملك الخاص( وجماعة  

المامونية والتي  مراكش حول ش للدولة وأسهم جماعة مراكش في رأسمال فندق  المملوكة  العقارات  مبادلة في شأن  روط اجراء 
 12وأشر عليها السيد الوالي عامل عمالة مراكش بتاريخ    2019صادق عليها المجلس الجماعي خالل الدورة العادية لشهر أكتوبر  

 . 2019نونبر 

االتفاق، هذا  على  بناء  انه  الجماعية    مضيفا،  األسواق  بعض  عليها  المتواجد  العقارات  من  مجموعة  وضعية  تسوية  تم 
، مؤكدا أن لوائح المستفيدين من أسواق  إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلين   االستغالل وذلك في  فيلتمتيع التجار بوضعية قانونية  

المستفيد  الئحة  نصف  أن  حين  في  ومضبوطة  جاهزة  والواحة  أزلي  المحلية  العزوزية،  والسلطة  جاهزة  الداوديات  سوق  من  ين 
 المختصة الزلت منكبة على إتمام هذه الالئحة.

عقب ذلك، تم تناول كل سوق على حدة سواء من حيث كناش التحمالت المنظم، وهو نموذجي سبق ان تم اعتماده لكل  
ال الكدية،  سابقة:  دورات  خالل  الجماعي  المجلس  شأنها  في  تداول  التي  ومبلغ  األسواق  الكرائية  السومة  او   ،... الميعارة  شرف، 

 على النحو التالي: التفويت  
 

 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا :19النقطة رقم 
 السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على  :20النقطة رقم 

وفتح   به،  الخاص  التحمالت  كناش  العزوزية، وبعد االطالع على  الجماعي  بالسوق  المتعلقتين  النقطتين  بخصوص هاتين 
ا وحيث  الرأي،  وإبداء  المناقشة  أسواق  باب  في  اعتمادها  سبق  نموذجية  هي  المرجعية  الوثيقة  هذه  ان  األعضاء  للسادة  تضح 

المطلوب هو معالجة النقطتين على مستور تحديد شروط ومعايير االستفادة في استغالل المحالت التجارية  جماعية أخرر على ان  
ان حددت قيمتها في مبلغ    2021ماي    05يم المجتمعة بتاريخ  وثانيا تحديد السومة الكرائية، مع العلم انه سبق للجنة اإلدارية للتقي 

 درهما للمتر المربع.  61,00

وكذا   المهيكل  غير  القطاع  هذا  في  النظر  إلعادة  الحميدة  المبادرة  االعضاء  للسادة  تبين  ان  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 
التخفيف من سلبيات احتالل الشارع العام وتشويه للمعالم الحضرية وصيانة كرامة الباعة الجائلين وضمان استقرارهم عبر انشاء  

 فقد ابدت اللجنة موافقتها على ما يلي: الظاهرة، هذه االسواق النموذجية الحتواء هذه 

o   المتعلق بتنظيم استغالل المحالت التجارية بالسوق الجماعي العزوزية المنجز في إطار برنامج  كناش التحمالت

 كما هو مرفق بالتقرير.  تأهيل الباعة الجائلين
o 1,006

633 

 اسم السوق

 اجلماعي

 عدد الصك العقاري املساحة املوقع

 اجللسات

عدد 

 الدكاكني

 السومة الكرائية

 للمرت املربع

 املرافق

إدارة + مرحاض2د/م 61.00سومة الكرائية هي 633ـــــــــ 299669/04س  39آر 33ه18املنارة 
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 وبناء على:إن رئيس مجاعة مراكش، 

 ة البرشية؛ــة للتمنيـــاملؤسس للمبادرة الوطني 2005ماي  18اخلطاب املليك السايم بتارخي  –

 املتعلق ابمجلاعات؛  113.14بتنفيذ القانون التنظميي رمق   2015يوليوز  7صادر يف   1.15.85الظهري الرشيف رمق   –

بظهري    بشأأن التدابري الصحية من أأجل حامية الصحة  1915دجنرب    8ظهري   – املتعلق حبامية الصحة ابملدن    1928يوليوز    8والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه 

 واملراكز الصحية؛ 

 ( املتعلق بأأمالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أأكتوبر  19) 1340صفر   17الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

 ( املتعلق برخص اس تغالل املكل العمويم البدلي كام مت تغيريه أأو تمتميه؛ 1949نونرب  14)  1969حمرم   22الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

 ( بشأأن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أأو تمتميه؛ 1953يناير  19)  1372جامدى الأوىل  3الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

رمق   – الرشيف  يف  ال  401.58.1الظهري  الآخرة    12صادر  جامدى  اخملالفات  1958دجنرب    24)   1378من  بعض  مرتكيب  ملعاقبة  غرامة  أأداء  عليه  املرتتب  ابال نذار  املتعلق   )

 للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية الأغراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

 ابحملافظة عىل الطريق العمومية ورشطة السري واجلوالن؛  املتعلق )1979يناير  31)  1391ذو القعدة   23الصادر بتارخي   089-69-01الظهري الرشيف رمق   –

 ؛ ( بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات2017نونرب   23) 1439الصادر يف ربيع الأول  2ت   17-451بناء عىل رمق  –

 املتعلق حبامية واس تصالح البيئة؛ 11.03( بتنفيذ القانون رمق 2003ماي  12)  1424ربيع الأول   10الصادر يف   1.03.59الظهري الرشيف رمق   –

رمق   – وتمتميه ابلظهري الرشيف مبثابة 1977فرباير    15)   1397صفر    25الصادر بتارخي    1-75-168الظهري الرشيف مبثابة قانون  وقع تغيريه  كام  ( املتعلق ابختصاصات العامل 

 (؛ 1993أأكتوبر  06)  1414ربيع الثاين  19لصادر بتارخي  ا 1-93-293قانون 

ىل والة اجلهات؛ 2002مارس   5)  1422ذو احلجة  20بتارخي   365-02قرار وزير ادلاخلية رمق   –  ( بتفويض الاختصاصات ا 

 قة لفائدة مزيانية جامعة مراكش. احملدد لنسب وأأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املس تح 2021 فرباير  17  بتارخي  109عدد القرار اجلبايئ احمليل  –

 ة؛ـــة للتمنية البرشيـــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني 2015 – 2011املذكرة الوزارية التوجهيية  –

  املتعلقة بتفعيل مرشوع تأأهيل الباعة اجلائلني؛  2015يوليوز  15بتارخي  9595الرساةل الوزارية عدد  –

حداث اللجنة التقنية اال قلميية لتأأهيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛ 2015وبر أأكت  9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد  –  املتعلق اب 

 يقرر ما يلي:

 األول: موضوع دفرت التحمالت الفصل

املتعلقة  والكيفيات  الشروط  وتحديد  العزوزية،  الجماعي  بالسوق  التجارية  األنشطة  مزاولة  تنظيم  هذا  التحمالت  دفتر  يهدف 

 باستغالل دكاكين السوق. 

 يلتزم املستفيد باحترام وتنفيذ بنود هذا الدفتر. 
 

 

 
ROYAUME DU MAROC 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région 
Marrakech Safi 

Préfecture Marrakech 

Commune de Marrakech 
Direction générale des services 

Division de la gestion des ressources 
Financières et des affaires économiques 

SERVICE du patrimoine communal ET DES équipements 
économiques 

 

 

 
 المملكـة المغربيـة 

ـة وزارة الداخلي
والية جهة مراكش آسفي 

عمالة مراكش 
جماعة مراكش

المديرية العامة للمصالح 
تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية قســم  
 الجماعي و المرافق االقتصادية تدبير الملك مصلحة  
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 الثاني: صفة البائع اجلائل الفصل
 يعتبر بائعا جائال كل شخص يتوفر على الشروط التالية: 

 أأن يكون ذو جنس ية مغربية؛  .1

 س نة؛  18أأ ن ال يقل معره عن   .2

 احلي احلس ين.   ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية أأن يكون زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن  .3

جراء التشخيص الأويل(؛  .4  أأن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أأن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛ .5

 أأن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب لعامةل مراكش؛  .6

 ، أأو مس تغال حملل جتاري؛ أأن ال يكون مسريا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو مالاك .7

 أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة بأأحد الأسواق امجلاعية؛  .8

 أأن ال يكون مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛  .9

 أأن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛  .10

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛  .11  أأن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

 ر عىل بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية(.أأن يتوف .12

 ماعي العزوزيةالسوق اجل دكاكنيالثالث: شروط االستفادة من  الفصل

 السوق كل شخص تتوفر فيه صفة بائع جائل، كما تم تحديدها في البند الثاني.  دكاكينيستفيد من 

من   لالستفادة  أولويات خاصة  تحديد  االقتضاء،  عند  يمكن  لبرنامج    دكاكينكما  اإلقليمية  التقنية  للجنة  قرارات  بموجب  السوق 

 تأهيل الباعة الجائلين بمدينة مراكش. وفي هذه الحالة، يلتزم البائع الجائل باحترام هذه األولويات.

 على املستفيدين  الدكاكنيالرابع: كيفية توزيع  الفصل

توزيع   التجاري  الدكاكينيتم  األنشطة  نوعية  حسب  املستفيدين  ألنشطة عل  املزاولين  الباعة  بين  توافقي  بشكل  وذلك  املزاولة،  ة 

 ، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. الدكاكينمنسجمة، وعند تعذر ذلك إجراء قرعة من أجل تخصيص  

 . جماعي العزوزيةبالسوق ال دكان ال يمكن استفادة البائع الجائل من أكثر من 

 اجلماعي العزوزيةبالسوق  دكان: الوثائق الواجب اإلدالء بها من طرف البائع اجلائل من أجل االستفادة من الفصل اخلامس
دارية مسلمة من طرف   ✓ مزاوةل البائع اجلائل للنشاط ملدة ال تقل عن ثالث س نوات ابلنفوذ الرتايب للمنطقة   رئيس املنطقة احلرضية احلي احلس ين تثبتشهادة ا 

 ؛ س ين املذكورة احلي احل احلرضية 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

 يبني النشاط املزاول؛  احلي احلس ينطلب موجه للس يد رئيس املنطقة احلرضية  ✓

 .بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية( ✓

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

 دفرت التحمالت موقعة يف مجيع صفحاهتا من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف السلطات اخملتصة؛نسخة من   ✓

 ترصحي ابلرشف موقع من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف السلطات اخملتصة، يشهد مبوجبه البائع اجلائل أأنه:  ✓

 مس تغال حملل جتاري؛ ليس مسريا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو مالاك، أأو  ▪

 أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة بأأحد الأسواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ ▪

 ليس متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ ▪

دارية متنعه من مزاوةل النشاط.  ▪  مل يصدر يف حقه عقوبة ا 

  الدكان لرئيس الجماعة، يحدد تاريخ مدة االستفادة، وهوية املستفيد والنشاط املزاول ورقم تتم استفادة البائع الجائل بموجب قرار  

 املخصصة له، وغيرها من املعلومات الضرورية. 
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 دالسادس: التزامات املستفي الفصل
العزوزيةبالسوق    دكانيلتزم كل مستفيد من   إلى توفير الظروف الجيدة ملزاولة األنشطة    الجماعي  بمجموعة من املقتضيات تهدف 

 املجاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاط التالية:  ومرافق السوق والسكانداخل السوق والحفاظ على سالمة الباعة والزبناء والبضائع 
 مزاولة األنشطة: .1

 يتعين على كل مستفيد: 

 ومس متر داخل السوق؛ مزاوةل نشاطه بشلك فعيل   ▪

 مزاوةل نشاطه خارج السوق؛  عدم ▪

 ؛ دلاكنمزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد  ▪

 مزاوةل نشاط جتاري مغاير للنشاط املزاول عند ا جراء معلية ا حصاء الباعة اجلائلني.   عدم ▪

 املتاجرة يف منتوجات غري قانونية.  عدم ▪

 والتجهيزات:  الدكاكين استغالل  .2

 مستفيد: يتعين على كل 

جراء تغيريات عىل التجهزيات اليت يس تغلها؛  عدم ▪  ا 

 اس تعامل التجهزيات املذكورة لأغراض أأخرى؛  عدم ▪

 أأو عن التجهزيات؛  ادلاكن تفويت أأو بيع أأو كراء أأو التنازل عن  عدم ▪

 وحميطه؛   ادلاكنالالزتام بنظافة  ▪

 رضار اليت ميكن أأن تلحق هبا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأ  ▪

 مرافق السوق  .3

 يتعين على كل مستفيد: 

 احتالل مرافق السوق وممراته؛ عدم ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أأغراض غري اليت أأحدثت من أأجلها. عدم ▪  ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة .4

 مستفيد: يتعين على كل 

 احلصول عىل الرتاخيص القبلية الالزمة ملزاوةل الأنشطة، طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل؛  ▪

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

 لفضاء العام واحلفاظ عىل السكينة العامة؛ احرتام املقتضيات القانونية والتنظميية املرتبطة بقواعد السالمة الصحية وحفظ الصحة وأأمن ونظافة ا ▪

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  .5

 يتعين على كل مستفيد االلتزام بجميع مقتضيات القانون الداخلي للسوق.

 السابع: متويل التجهيزات الالزمة ملزاولة األنشطة داخل السوق الفصل
الجائلين املستفيدين. وفي هذا اإلطار، يلتزم كل مستفيد باملساهمة    من طرف الباعة يتم تمويل عملية تجهيز السوق بعارضات للسلع  

 في تمويل التجهيزات الخاصة بمزاولة نشاطه داخل السوق. 

 اجلماعي العزوزيةالثامن: تسيري واستغالل مرافق السوق  الفصل
السوق   تسيير  نمط  مراكش  العزوزيةتحدد جماعة  املستفيد  الجماعي  على  يتعين  الحالة،  هذه  وفي  املفوض.  التسيير  ذلك  في  بما   ،

 لسوق. التقيد بااللتزامات التي قد تنص عليها العقدة املبرمة بين جماعة مراكش والطرف املكلف بتسيير ا



 ( 20/05/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

40 
 

بعض   استغالل  أجل  من  الخواص  بعض  مع  مراكش  جماعة  تبرمها  التي  العقود  مقتضيات  احترام  أيضا  املستفيد  على  يتعين  كما 

 املرافق بداخل أو خارج السوق.

 التاسع: استخالص احلقوق والواجبات الفصل
باستغالل   املتعلقة  والواجبات  الحقوق  استخالص  ا  دكاكينيتم  ملقتضيات  الجبائي  السوق طبقا    فبراير   17  بتاريخ  109عدد  لقرار 

املستفيد لشروط وكيفيات تسديد الحقوق    2021 احترام  في حالة عدم  املطبقة  املستخلص وطريقة استخالصه واملقتضيات  املبلغ  وخاصة 

 وفي هذا اإلطار، يلتزم املستفيد بالتقيد بمقتضيات القرار الجبائي املذكور.والواجبات املذكورة أعاله. 

 الدكاكنيالعاشر: مدة استغالل  الفصل
سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب املعني باألمر، وموافقة رئيس جماعة  من طرف املستفيد في    الدكاكينتحدد مدة استغالل  

 مراكش. شهرين قبل حلول أجل انتهاء سنة االستغالل الفعلي. 

يتم تجديد مدة االستغالل بعد تأكد السلطة املحلية من توفر شروط االستفادة من برنامج تأهيل الباعة الجائلين املنصوص عليها في  

 . الدكاكينالبند الثاني واحترام املستفيد لاللتزامات املنصوص عليها ببنود دفتر التحمالت خالل مدة استغالل 

 والتأميناتوالرسوم والضرائب احلادي عشر: الرخص والتصاريح  الفصل

 يتعين على املستفيد الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية ملمارسة نشاطه التجاري وذلك طبقا لألنظمة الجاري بها العمل. 

 ويتعين عليه أيضا أداء كل الضرائب املترتبة عن هذا النشاط.

 على التأمينات الضرورية لدى املؤسسات املرخص لها بذلك.كما يمكن لجماعة مراكش عند االقتضاء إلزام املستفيد بالحصول 

 الثاني عشر: خمالفة مقتضيات دفرت التحمالت الفصل
 إدارية، تتراوح درجتها حسب الحالة، تبعا للترتيب التالي: املستفيد ألحد مقتضيات هذا الدفتر، تطبيق عقوباتينتج عن عدم احترام 

نذار للمس تفيد للمعين ابلأمر ▪  ، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب القيام هبا؛ عن طريق قرار رئيس امجلاعة أأو مفوض قضايئ توجيه ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛   ▪

 النشاط. املنع الهنايئ ملزاوةل  ▪

 الثالث عشر: إلغاء قرار االستفادة الفصل
 يتم إلغاء قرار االستفادة في الحاالت التالية: 

 شهر؛   3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن   ▪

 عرش البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  ▪

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛ ▪

 الوفاة. ▪

 . الدكانكما يترتب عن إلغاء قرار االستفادة، إعادة 

الذين تتوفر فيهم شروط االستفادة املنصوص عليها في   املتوفى  الوفاة، يتم إعطاء األسبقية ألصول وفروع  أنه في حالة   الفصلغير 

 الثاني، مع تعطيل الشرطين الثالث والرابع.

 الرابع عشر: املنازعات الفصل
أحد    تأويل  بين جماعة مراكش واملستفيد حول  نزاع  تأهيل    فصول يعرض كل  لبرنامج  اللجنة اإلقليمية  أنظار  التحمالت على  دفتر 

 الباعة الجائلين قصد اقتراح الحلول املناسبة وإيجاد تسوية توافقية بين الطرفين.

 وفي حالة رفض أحد الطرفين للحلول املقترحة من أجل التسوية يعود البث في النزاع للمحاكم املختصة.   

 ............................. ......... حرر بمراكش بتاريخ:
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 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل  :22النقطة رقم 

 

بخصوص هاتين النقطتين المتعلقتين بالسوق الجماعي الخير بالداوديات، وبعد االطالع على كناش التحمالت الخاص به، وفتح باب  
المناقشة وإبداء الرأي، وحيث اتضح للسادة األعضاء ان هذه الوثيقة المرجعية هي نموذجية سبق اعتمادها في أسواق جماعية  

النقطتين على مستور تحديد شروط ومعايير االستفادة في استغالل المحالت التجارية وثانيا    أخرر على ان المطلوب هو معالجة
ان حددت قيمتها بالنسبة للمحالت    2021ماي    05تحديد السومة الكرائية، مع العلم انه سبق للجنة اإلدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ  

 درهما للمتر المربع.  61,00الداخلية في مبلغ 

على ذلك، وبعد ان تبين للسادة االعضاء المبادرة الحميدة إلعادة النظر في هذا القطاع غير المهيكل وكذا التخفيف من    وتأسيسا 
سلبيات احتالل الشارع العام وتشويه للمعالم الحضرية وصيانة كرامة الباعة الجائلين وضمان استقرارهم عبر انشاء هذه االسواق  

 فقد ابدت اللجنة موافقتها على ما يلي: ، النموذجية الحتواء هذه الظاهرة

o   المنجز في إطار    الخير بالداودياتالمتعلق بتنظيم استغالل المحالت التجارية بالسوق الجماعي  كناش التحمالت

 كما هو مرفق بالتقرير.   برنامج تأهيل الباعة الجائلين
o 61,00

832 

 اسم السوق

 اجلماعي

 عدد الصك العقاري املساحة املوقع

 اجللسات

عدد 

 الدكاكني

 السومة الكرائية

 للمرت املربع

 املرافق

-جليز 
832

سومة الكرائية للمحالت الداخلية هي 

2د/م 61.00

مرحاض
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 إن رئيس مجاعة مراكش، وبناء على:

 ة البرشية؛ ــــــــــــــة للتمنيــــــــــاملؤسس للمبادرة الوطني 2005ماي  18اخلطاب املليك السايم بتارخي  –

 املتعلق ابمجلاعات؛  113.14بتنفيذ القانون التنظميي رمق   2015يوليوز  7صادر يف   1.15.85الظهري الرشيف رمق   –

بظهري    1915دجنرب    8ظهري   – والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه  املتعلق حبامية الصحة ابملدن    1928يوليوز    8بشأأن التدابري الصحية من أأجل حامية الصحة 

 واملراكز الصحية؛ 

 ( املتعلق بأأمالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أأكتوبر  19) 1340صفر   17الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

 تغيريه أأو تمتميه؛  ( املتعلق برخص اس تغالل املكل العمويم البدلي كام مت 1949نونرب  14)  1969حمرم   22الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

 ( بشأأن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أأو تمتميه؛ 1953يناير  19)  1372جامدى الأوىل  3الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

رمق   – الرشيف  يف    401.58.1الظهري  الآخرة    12الصادر  جامدى  املتعلق  1958دجنرب    24)   1378من  اخملالفات  (  بعض  مرتكيب  ملعاقبة  غرامة  أأداء  عليه  املرتتب  ابال نذار 

 للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية الأغراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

 ة ورشطة السري واجلوالن؛ املتعلق ابحملافظة عىل الطريق العمومي  )1979يناير  31)  1391ذو القعدة   23الصادر بتارخي   089-69-01الظهري الرشيف رمق   –

 ( بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون بني امجلاعات. 2017نونرب  23)  1439الصادر يف ربيع الأول  2ت  17-451بناء عىل املرسوم رمق   –

 املتعلق حبامية واس تصالح البيئة؛ 11.03( بتنفيذ القانون رمق 2003ماي  12)  1424ربيع الأول   10الصادر يف   1.03.59الظهري الرشيف رمق   –

رمق   – وتمتميه ابلظهري الرشيف مبثابة 1977فرباير    15)   1397صفر    25الصادر بتارخي    1-75-168الظهري الرشيف مبثابة قانون  وقع تغيريه  كام  ( املتعلق ابختصاصات العامل 

 (؛ 1993أأكتوبر  06)  1414ربيع الثاين  19الصادر بتارخي   1-93-293قانون 

ىل والة اجلهات؛ 2002مارس   5)  1422ذو احلجة  20بتارخي   365-02ار وزير ادلاخلية رمق  قر  –  ( بتفويض الاختصاصات ا 

 احملدد لنسب وأأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املس تحقة لفائدة مزيانية جامعة مراكش.  2021 فرباير  17  بتارخي  109عدد القرار اجلبايئ احمليل  –

 ة؛ ـــــــــــــــة للتمنية البرشيــــــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني 2015 – 2011هيية املذكرة الوزارية التوج  –

  املتعلقة بتفعيل مرشوع تأأهيل الباعة اجلائلني؛  2015يوليوز  15بتارخي  9595الرساةل الوزارية عدد  –

حداث اللجنة التقنية 2015أأكتوبر  9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد  –  اال قلميية لتأأهيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛ املتعلق اب 
 

 يقرر ما يلي:
 الأول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل

، وتحديد الشروط والكيفيات املتعلقة باستغالل  الجماعي الخير الدودياتتنظيم مزاولة األنشطة التجارية بالسوق   هذادفتر التحمالت    يهدف

 السوق.   دكاكين

 يلتزم املستفيد باحترام وتنفيذ بنود هذا الدفتر. 
 

 
ROYAUME DU MAROC 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région 
Marrakech Safi 

Préfecture Marrakech 

Commune de Marrakech 
Direction générale des services 

Division de la gestion des ressources 
Financières et des affaires économiques 

Service du patrimoine communal et des équipements économiques 

 

 

 
 المملكـة المغربيـة 
وزارة الداخليـة 

 والية جهة مراكش آسفي 
عمالة مراكش 
جماعة مراكش

المديرية العامة للمصالح 
الشؤون االقتصادية قســم تدبير الموارد المالية و 

 مصلحة تدبير الملك الجماعي و المرافق االقتصادية 
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل

 يعتبر بائعا جائال كل شخص يتوفر على الشروط التالية: 
 أأن يكون ذو جنس ية مغربية؛  .1

 س نة؛  18أأ ن ال يقل معره عن   .2

 احلي احملمدي.  زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية أأن يكون  .3

جراء التشخيص الأويل(؛  .4  أأن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أأن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛ .5

 أأن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب لعامةل مراكش؛  .6

 ا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو مالاك، أأو مس تغال حملل جتاري؛ أأن ال يكون مسري  .7

 أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة بأأحد الأسواق امجلاعية؛  .8

 أأن ال يكون مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛  .9

 أأن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛  .10

د .11  ارية متنعه من مزاوةل النشاط؛ أأن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

 أأن يتوفر عىل بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية(. .12
 

 اعي اخلري ادلودايت السوق امجل داككنيالثالث: رشوط الاس تفادة من    الفصل

 السوق كل شخص تتوفر فيه صفة بائع جائل، كما تم تحديدها في البند الثاني.  دكاكينيستفيد من 

لجنة التقنية اإلقليمية لبرنامج تأهيل الباعة  الالسوق بموجب قرارات   دكاكينكما يمكن عند االقتضاء، تحديد أولويات خاصة لالستفادة من 

 باحترام هذه األولويات.  الجائلين بمدينة مراكش. وفي هذه الحالة، يلتزم البائع الجائل

 عىل املس تفيدين   ادلاككنيالرابع: كيفية توزيع   الفصل

توزيع   منسجمة،    الدكاكينيتم  املزاولين ألنشطة  الباعة  بين  توافقي  بشكل  وذلك  املزاولة،  التجارية  األنشطة  نوعية  املستفيدين حسب  عل 

 ، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. الدكاكينوعند تعذر ذلك إجراء قرعة من أجل تخصيص 

 جماعي الخير الدودياتبالسوق ال دكان ال يمكن استفادة البائع الجائل من أكثر من 

 امجلاعي اخلري ادلودايت ابلسوق  داكن : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أأجل الاس تفادة من الفصل اخلامس

دارية مسلمة من طرف  ✓  ؛ احلي احملمدي املذكورة مزاوةل البائع اجلائل للنشاط ملدة ال تقل عن ثالث س نوات ابلنفوذ الرتايب للمنطقة احلرضية  ترئيس املنطقة احلرضية احلي احملمدي تثبشهادة ا 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

 يبني النشاط املزاول؛  احلي احملمديطلب موجه للس يد رئيس املنطقة احلرضية  ✓

 .الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية(بطاقة حصية مسلمة من املكتب  ✓

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

 نسخة من دفرت التحمالت موقعة يف مجيع صفحاهتا من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف السلطات اخملتصة؛ ✓

 لسلطات اخملتصة، يشهد مبوجبه البائع اجلائل أأنه:ترصحي ابلرشف موقع من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف ا  ✓

 ليس مسريا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو مالاك، أأو مس تغال حملل جتاري؛  ▪

 أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة بأأحد الأسواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ ▪

 اخلاص؛  ليس متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع  ▪

دارية متنعه من مزاوةل النشاط. ▪  مل يصدر يف حقه عقوبة ا 

ورقم   املزاول  والنشاط  املستفيد  وهوية  االستفادة،  مدة  تاريخ  يحدد  الجماعة،  لرئيس  قرار  بموجب  الجائل  البائع  استفادة    الدكان تتم 

 ه، وغيرها من املعلومات الضرورية املخصصة ل
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل

بمجموعة من املقتضيات تهدف إلى توفير الظروف الجيدة ملزاولة األنشطة داخل   الجماعي الخير الدودياتبالسوق   دكان يلتزم كل مستفيد من 

 املقتضيات حسب النقاط التالية:. وتتوزع هذه سالمة الباعة والزبناء والبضائع ومرافق السوق والسكان املجاورينالسوق والحفاظ على 
 مزاولة األنشطة: .1

 يتعين على كل مستفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛  ▪

 مزاوةل نشاطه خارج السوق؛  عدم ▪

 ؛ دلاكنمزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد  ▪

 مزاوةل نشاط جتاري مغاير للنشاط املزاول عند ا جراء معلية ا حصاء الباعة اجلائلني.   عدم ▪

 املتاجرة يف منتوجات غري قانونية.  عدم ▪

 والتجهيزات:  الدكاكين استغالل  .2

 يتعين على كل مستفيد: 

جراء تغيريات عىل التجهزيات اليت يس تغلها؛  عدم ▪  ا 

 اس تعامل التجهزيات املذكورة لأغراض أأخرى؛  عدم ▪

 أأو عن التجهزيات؛  ادلاكن تفويت أأو بيع أأو كراء أأو التنازل عن  عدم ▪

 وحميطه؛   ادلاكنالالزتام بنظافة  ▪

 احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق هبا وابلغري.  ▪

 مرافق السوق  .3

 يتعين على كل مستفيد: 

 احتالل مرافق السوق وممراته؛ عدم ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أأغراض غري اليت أأحدثت من أأجلها. عدم ▪  ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة .4

 يتعين على كل مستفيد: 

 ملزاوةل الأنشطة، طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل؛ احلصول عىل الرتاخيص القبلية الالزمة  ▪

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

 الفضاء العام واحلفاظ عىل السكينة العامة؛  الصحية وحفظ الصحة وأأمن ونظافةالسالمة  القانونية والتنظميية املرتبطة بقواعداحرتام املقتضيات  ▪

 .املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق ابلغري حتمل ▪

 القانون الداخلي للسوق  .5

 يتعين على كل مستفيد االلتزام بجميع مقتضيات القانون الداخلي للسوق.

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل الأنشطة داخل السوق   الفصل

الباعة الجائلين املستفيدين. وفي هذا اإلطار، يلتزم كل مستفيد باملساهمة في تمويل   من طرفيتم تمويل عملية تجهيز السوق بعارضات للسلع  

 التجهيزات الخاصة بمزاولة نشاطه داخل السوق. 
 امجلاعي اخلري ادلودايت الل مرافق السوق الثامن: تس يري واس تغ   الفصل

، بما في ذلك التسيير املفوض. وفي هذه الحالة، يتعين على املستفيد التقيد  الجماعي الخير الداودياتتحدد جماعة مراكش نمط تسيير السوق  

 السوق. بااللتزامات التي قد تنص عليها العقدة املبرمة بين جماعة مراكش والطرف املكلف بتسيير  

كما يتعين على املستفيد أيضا احترام مقتضيات العقود التي تبرمها جماعة مراكش مع بعض الخواص من أجل استغالل بعض املرافق بداخل  

 أو خارج السوق. 
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 التاسع: اس تخالص احلقوق والواجبات   الفصل

باستغالل   املتعلقة  والواجبات  الحقوق  استخالص  الجبائي    دكاكين يتم  القرار  ملقتضيات  طبقا    2021  فبراير  17  بتاريخ   109عدد  السوق 

الحقوق   تسديد  وكيفيات  لشروط  املستفيد  احترام  عدم  حالة  في  املطبقة  واملقتضيات  استخالصه  وطريقة  املستخلص  املبلغ  وخاصة 

 وفي هذا اإلطار، يلتزم املستفيد بالتقيد بمقتضيات القرار الجبائي املذكور. والواجبات املذكورة أعاله.
 ادلاككني العارش: مدة اس تغالل   الفصل

سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب املعني باألمر، وموافقة رئيس جماعة مراكش.  من طرف املستفيد في    الدكاكين تحدد مدة استغالل  

 انتهاء سنة االستغالل الفعلي. شهرين قبل حلول أجل 

 يتم تجديد مدة االستغالل بعد تأكد السلطة املحلية من توفر شروط االستفادة من برنامج تأهيل الباعة الجائلين املنصوص عليها في البند

 . الدكاكينالثاني واحترام املستفيد لاللتزامات املنصوص عليها ببنود دفتر التحمالت خالل مدة استغالل  

 والتأأمينات والرسوم احلادي عرش: الرخص والتصارحي والرضائب    الفصل

 يتعين على املستفيد الحصول على الرخص والتصاريح الضرورية ملمارسة نشاطه التجاري وذلك طبقا لألنظمة الجاري بها العمل. 

 ويتعين عليه أيضا أداء كل الضرائب املترتبة عن هذا النشاط.

 قتضاء إلزام املستفيد بالحصول على التأمينات الضرورية لدى املؤسسات املرخص لها بذلك.كما يمكن لجماعة مراكش عند اال

 الثاين عرش: خمالفة مقتضيات دفرت التحمالت   الفصل

 ينتج عن عدم احترام املستفيد ألحد مقتضيات هذا الدفتر، تطبيق عقوبات إدارية، تتراوح درجتها حسب الحالة، تبعا للترتيب التالي:

نذار للمس تفيد للمعين ابلأمر  ▪  ، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب القيام هبا؛و حتديد الفرتة الزمنية عن طريق رئيس امجلاعة أأو املفوض قضايئتوجيه ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛   ▪

 املنع الهنايئ ملزاوةل النشاط.  ▪

لغاء قرار الاس تفادة   الفصل  الثالث عرش: ا 

 يتم إلغاء قرار االستفادة في الحاالت التالية: 

 شهر؛   3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن   ▪

 عرش البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  ▪

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛ ▪

 الوفاة. ▪

 . الدكانكما يترتب عن إلغاء قرار االستفادة، إعادة تخصيص  

الثاني، مع    الفصلغير أنه في حالة الوفاة، يتم إعطاء األسبقية ألصول وفروع املتوفى الذين تتوفر فيهم شروط االستفادة املنصوص عليها في  

 تعطيل الشرطين الثالث والرابع. 
 الرابع عرش: املنازعات  الفصل

دفتر    فصول  أحد  تأويل  حول  واملستفيد  مراكش  جماعة  بين  نزاع  كل  الباعة  يعرض  تأهيل  لبرنامج  اإلقليمية  اللجنة  أنظار  على  التحمالت 

 الجائلين قصد اقتراح الحلول املناسبة وإيجاد تسوية توافقية بين الطرفين. 

 وفي حالة رفض أحد الطرفين للحلول املقترحة من أجل التسوية يعود البث في النزاع للمحاكم املختصة.   

 ..................... ............... حرر بمراكش بتاريخ:
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 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي  :26النقطة رقم 

 

، وبعد االطالع على كناش التحمالت الخاص  بسيدي يوسف بن علي   بخصوص هاتين النقطتين المتعلقتين بالسوق الجماعي الواحة
اعتمادها في   المرجعية هي نموذجية سبق  الوثيقة  للسادة األعضاء ان هذه  اتضح  الرأي، وحيث  وإبداء  المناقشة  به، وفتح باب 

حالت  أسواق جماعية أخرر على ان المطلوب هو معالجة النقطتين على مستور تحديد شروط ومعايير االستفادة في استغالل الم
ان حددت قيمتها    2021ماي    05التجارية وثانيا تحديد السومة الكرائية، مع العلم انه سبق للجنة اإلدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ  

 على النحو االتي: 
 درهما للمتر المربع. 73,00بالنسبة سومة الدكاكين في مبلغ  

 درهما للمتر المربع. 15,00بالنسبة سومة الجلسات في مبلغ 

 
وتأسيسا على ذلك، وبعد ان تبين للسادة االعضاء المبادرة الحميدة إلعادة النظر في هذا القطاع غير المهيكل وكذا التخفيف من  
سلبيات احتالل الشارع العام وتشويه للمعالم الحضرية وصيانة كرامة الباعة الجائلين وضمان استقرارهم عبر انشاء هذه االسواق  

 الظاهرة، فقد ابدت اللجنة موافقتها على ما يلي:  النموذجية الحتواء هذه

o   التحمالت الجماعي  كناش  بالسوق  التجارية  المحالت  استغالل  بتنظيم  علي    الواحةالمتعلق  بن  يوسف  بسيدي 

 كما هو مرفق بالتقرير.  المنجز في إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلين
o  

73,00218

15,00819

 

 اسم السوق

 اجلماعي

 عدد الصك العقاري املساحة املوقع

 اجللسات

عدد 

 الدكاكني

 السومة الكرائية

 للمرت املربع

 املرافق

 

72518/43س  46ار  75ه  1سيبع 
 

819218
 2د/م 73.00سومة الدكاكين هي 

 2د/م 15.00سومة الجلسات هي 

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 
 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 إن رئيس مجاعة مراكش، وبناء على:

 ة البرشية؛ـــة للتمنيـــاملؤسس للمبادرة الوطني 2005ماي  18اخلطاب املليك السايم بتارخي  –

 املتعلق ابمجلاعات؛  113.14بتنفيذ القانون التنظميي رمق   2015يوليوز  7صادر يف   1.15.85الظهري الرشيف رمق   –

بظهري  بشأأن    1915دجنرب    8ظهري   – والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه  املتعلق حبامية الصحة ابملدن    1928يوليوز    8التدابري الصحية من أأجل حامية الصحة 

 واملراكز الصحية؛ 

 ( املتعلق بأأمالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أأكتوبر  19) 1340صفر   17الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

 ( املتعلق برخص اس تغالل املكل العمويم البدلي كام مت تغيريه أأو تمتميه؛ 1949نونرب  14)  1969حمرم   22لرشيف الصادر بتارخي الظهري ا –

 املتعلق ابالحتالل املؤقت للأمالك العامة؛  1918نونرب   30املمتم لظهري  1997ماي   15الصادر بتارخي  96-9القانون رمق   –

 ( بشأأن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أأو تمتميه؛ 1953يناير  19)  1372جامدى الأوىل  3الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

رمق   – الرشيف  يف    401.58.1الظهري  الآخرة    12الصادر  جامدى  اخمل1958دجنرب    24)   1378من  بعض  مرتكيب  ملعاقبة  غرامة  أأداء  عليه  املرتتب  ابال نذار  املتعلق  الفات  ( 

 للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية الأغراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

 املتعلق ابحملافظة عىل الطريق العمومية ورشطة السري واجلوالن؛   )1979يناير  31)  1391ذو القعدة   23الصادر بتارخي   089-69-01الظهري الرشيف رمق   –

 ؛ ( بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات و مؤسسات التعاون بني امجلاعات  2017نونرب  23)  1439يف ربيع الأول الصادر  2ت   17-451بناء عىل رمق  –

 املتعلق حبامية واس تصالح البيئة؛ 11.03( بتنفيذ القانون رمق 2003ماي  12)  1424ربيع الأول   10الصادر يف   1.03.59الظهري الرشيف رمق   –

وتمتميه ابلظهري الرشيف مبثابة 1977فرباير    15)   1397صفر    25الصادر بتارخي    1-75-168رمق    الظهري الرشيف مبثابة قانون  – وقع تغيريه  كام  ( املتعلق ابختصاصات العامل 

 (؛ 1993أأكتوبر  06)  1414ربيع الثاين  19الصادر بتارخي   1-93-293قانون 

ىل والة اجلهات؛ 2002مارس   5)  1422ذو احلجة  20بتارخي   365-02قرار وزير ادلاخلية رمق   –  ( بتفويض الاختصاصات ا 

 احملدد لنسب وأأسعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املس تحقة لفائدة مزيانية جامعة مراكش.  2019مارس  01بتارخي  52القرار اجلبايئ احمليل عدد  –

 ة؛ــــرشية للتمنية الب ــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني 2015 – 2011املذكرة الوزارية التوجهيية  –

  املتعلقة بتفعيل مرشوع تأأهيل الباعة اجلائلني؛  2015يوليوز  15بتارخي  9595الرساةل الوزارية عدد  –

حداث اللجنة التقنية اال قلميية لتأأهيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛ 2015أأكتوبر  9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد  –  املتعلق اب 

 يقرر ما يلي:
 الأول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل

يهدف دفتر التحمالت هذا تنظيم مزاولة األنشطة التجارية بالسوق الجماعي الواحة، وتحديد الشروط والكيفيات املتعلقة باستغالل جلسات  

 السوق. 

 . يلتزم املستفيد باحترام وتنفيذ بنود هذا الدفتر

 
ROYAUME DU MAROC 
Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région 
Marrakech Safi 

Préfecture Marrakech 

Commune de Marrakech 
Direction générale des services 

Division de la gestion des ressources 
Financière et des affaires économiques 

SERVICE du patrimoine communal ET DES équipements 
économiques 

 

 

 
المملكـة المغربيـة 
وزارة الداخليـة 

مراكش آسفي والية جهة 
عمالة مراكش 
جماعة مراكش

المديرية العامة للمصالح 

قسم تدبير الموارد المالية والشؤن االقتصادية 
 مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية 
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل

 يعتبر بائعا جائال كل شخص يتوفر على الشروط التالية:
 أأن يكون ذو جنس ية مغربية؛  .1

 س نة؛  18أأ ن ال يقل معره عن  .2

 . س يدي يوسف بن عيل أأن يكون زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية .3

جراء التشخيص الأويل(؛ أأن يكون معروفا دلى  .4  السلطات احمللية )عند ا 

 أأن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛ .5

 أأن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب لعامةل مراكش؛ .6

 أأن ال يكون مسريا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو مالاك، أأو مس تغال حملل جتاري؛ .7

 بأأحد الأسواق امجلاعية؛أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة  .8

 أأن ال يكون مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ .9

 أأن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ .10

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛ .11  أأن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

 عي املنتوجات الغذائية(. أأن يتوفر عىل بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائ .12

 اعي الواحة الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل

 يستفيد من جلسات السوق كل شخص تتوفر فيه صفة بائع جائل، كما تم تحديدها في البند الثاني.

للجنة التقنية اإلقليمية لبرنامج تأهيل الباعة  كما يمكن عند االقتضاء، تحديد أولويات خاصة لالستفادة من جلسات السوق بموجب قرارات  

 الجائلين بمدينة مراكش. وفي هذه الحالة، يلتزم البائع الجائل باحترام هذه األولويات. 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل

املزاولة، وذلك   التجارية  األنشطة  نوعية  املستفيدين حسب  الجلسات عل  توزيع  املزاولين ألنشطة منسجمة،  يتم  الباعة  بين  توافقي  بشكل 

 وعند تعذر ذلك إجراء قرعة من أجل تخصيص الجلسات، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. 

 جماعي الواحة ال يمكن استفادة البائع الجائل من أكثر من جلسة بالسوق ال

 امجلاعي الواحة : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أأجل الاس تفادة من جلسة ابلسوق لفصل اخلامسا

طرف   ✓ من  مسلمة  دارية  ا  تثبتشهادة  عيل  بن  يوسف  س يدي  احلرضية  املنطقة  س نوات    رئيس  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  للنشاط  اجلائل  البائع  مزاوةل 

 ؛ يوسف بن عيل املذكورة س يدي ابلنفوذ الرتايب للمنطقة احلرضية 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛ ✓

 شهادة السكىن؛ ✓

 النشاط املزاول؛ س يدي يوسف بن عيل يبنيطلب موجه للس يد رئيس املنطقة احلرضية  ✓

 .بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية( ✓

 ل؛بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجو  ✓

 نسخة من دفرت التحمالت موقعة يف مجيع صفحاهتا من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف السلطات اخملتصة؛ ✓

 ترصحي ابلرشف موقع من طرف املس تفيد ومصادق عىل اال مضاء من طرف السلطات اخملتصة، يشهد مبوجبه البائع اجلائل أأنه: ✓

 مالاك، أأو مس تغال حملل جتاري؛ ليس مسريا أأو مرتبطا مبسري، أأو مكرتاي أأو  ▪

 أأن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أأو جلسة بأأحد الأسواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأأجورا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛ ▪

 ليس متقاعدا ابلقطاع العام أأو القطاع اخلاص؛  ▪

دارية متنعه من مزاوةل النشاط. ▪  مل يصدر يف حقه عقوبة ا 

البائع   استفادة  ورقم تتم  املزاول  والنشاط  املستفيد  وهوية  االستفادة،  مدة  تاريخ  يحدد  الجماعة،  لرئيس  قرار  بموجب  الجائل 

 الجلسة املخصصة له، وغيرها من املعلومات الضرورية. 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل

بالسوق   جلسة  من  مستفيد  كل  داخل  يلتزم  األنشطة  ملزاولة  الجيدة  الظروف  توفير  إلى  تهدف  املقتضيات  من  بمجموعة  الواحة  الجماعي 

 التالية: السوق والسكان املجاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاطالسوق والحفاظ على سالمة الباعة والزبناء والبضائع ومرافق 

 مزاولة األنشطة: .1

 يتعين على كل مستفيد: 

 اطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛مزاوةل نش ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛  ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛  ▪

حصاء الباعة اجلائلني.  ▪ جراء معلية ا   الامتناع عن مزاوةل نشاط جتاري مغاير للنشاط املزاول عند ا 

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية.  ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات:  .2

 يتعين على كل مستفيد: 

جراء تغيريات عىل التجهزيات اليت يس تغلها؛ ▪  الامتناع عن ا 

 اس تعامل التجهزيات املذكورة لأغراض أأخرى؛الامتناع عن  ▪

 الامتناع عن تفويت أأو بيع أأو كراء أأو التنازل عن اجللسة أأو عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛ ▪

 احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق هبا وابلغري. ▪

 مرافق السوق  .3

 يتعين على كل مستفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛  ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أأغراض غري اليت أأحدثت من أأجلها. ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة  .4

 يتعين على كل مستفيد: 

 يص القبلية الالزمة ملزاوةل الأنشطة، طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل؛ احلصول عىل الرتاخ  ▪

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛ ▪

 لسكينة العامة؛ احرتام املقتضيات القانونية والتنظميية املرتبطة بقواعد السالمة الصحية وحفظ الصحة وأأمن ونظافة الفضاء العام واحلفاظ عىل ا ▪

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  .5

 يتعين على كل مستفيد االلتزام بجميع مقتضيات القانون الداخلي للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل الأنشطة داخل السوق   الفصل

تمويل التجهيزات الخاصة بمزاولة نشاطه  يتم تمويل عملية تجهيز السوق بعارضات للسلع بشراكة مع الباعة الجائلين املستفيدين. وفي هذا اإلطار، يلتزم كل مستفيد باملساهمة في  

 داخل السوق. 
 

 امجلاعي الواحة اس تغالل مرافق السوق الثامن: تس يري و   الفصل

، بما في ذلك التسيير املفوض. وفي هذه الحالة، يتعين على املستفيد التقيد الجماعي الواحة تحدد جماعة مراكش نمط تسيير السوق 

 بااللتزامات التي قد تنص عليها العقدة املبرمة بين جماعة مراكش والطرف املكلف بتسيير السوق. 
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يتعين   بعض  كما  استغالل  أجل  من  الخواص  بعض  مع  مراكش  تبرمها جماعة  التي  العقود  مقتضيات  احترام  أيضا  املستفيد  على 

 املرافق بداخل أو خارج السوق. 
 التاسع: اس تخالص احلقوق والواجبات   الفصل

عدد الجبائي  القرار  ملقتضيات  طبقا  السوق  جلسات  باستغالل  املتعلقة  والواجبات  الحقوق  استخالص  مارس    01بتاريخ  52  يتم 

وخاصة املبلغ املستخلص وطريقة استخالصه واملقتضيات املطبقة في حالة عدم احترام املستفيد لشروط وكيفيات تسديد الحقوق    2019

 بالتقيد بمقتضيات القرار الجبائي املذكور. وفي هذا اإلطار، يلتزم املستفيدوالواجبات املذكورة أعاله. 
 العارش: مدة اس تغالل اجللسات   الفصل

سنة واحدة قابلة للتجديد، بناء على طلب املعني باألمر، وموافقة رئيس جماعة  تحدد مدة استغالل الجلسة من طرف املستفيد في  

 مراكش. شهرين قبل حلول أجل انتهاء سنة االستغالل الفعلي.

روط االستفادة من برنامج تأهيل الباعة الجائلين املنصوص عليها في  يتم تجديد مدة االستغالل بعد تأكد السلطة املحلية من توفر ش

 البند الثاني واحترام املستفيد لاللتزامات املنصوص عليها ببنود دفتر التحمالت خالل مدة استغالل الجلسة.
 احلادي عرش: الرخص والتصارحي والرضائب والتأأمينات  الفصل

 الرخص والتصاريح الضرورية ملمارسة نشاطه التجاري وذلك طبقا لألنظمة الجاري بها العمل. يتعين على املستفيد الحصول على 

 ويتعين عليه أيضا أداء كل الضرائب املترتبة عن هذا النشاط. 

 كما يمكن لجماعة مراكش عند االقتضاء إلزام املستفيد بالحصول على التأمينات الضرورية لدى املؤسسات املرخص لها بذلك. 
 الثاين عرش: خمالفة مقتضيات دفرت التحمالت   الفصل

 ينتج عن عدم احترام املستفيد ألحد مقتضيات هذا الدفتر، تطبيق عقوبات إدارية، تتراوح درجتها حسب الحالة، تبعا للترتيب التالي:

نذار للمس تفيد للمعين ابلأمر، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب القيا ▪  م هبا؛توجيه ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛  ▪

 املنع الهنايئ ملزاوةل النشاط. ▪
لغاء قرار الاس تفادة   الفصل  الثالث عرش: ا 

 يتم إلغاء قرار االستفادة في الحاالت التالية:

 شهر؛ 3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن  ▪

 عرش  البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  ▪

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛  ▪

 الوفاة.  ▪

 كما يترتب عن إلغاء قرار االستفادة، إعادة تخصيص الجلسة.

فيهم شروط اال  تتوفر  الذين  املتوفى  يتم إعطاء األسبقية ألصول وفروع  الوفاة،  في حالة  أنه  في  غير   الفصل ستفادة املنصوص عليها 

 الثاني، مع تعطيل الشرطين الثالث والرابع. 
 الرابع عرش: املنازعات  الفصل

أحد    تأويل  بين جماعة مراكش واملستفيد حول  تأهيل    فصول يعرض كل نزاع  لبرنامج  اللجنة اإلقليمية  دفتر التحمالت على أنظار 

 الباعة الجائلين قصد اقتراح الحلول املناسبة وإيجاد تسوية توافقية بين الطرفين. 

 وفي حالة رفض أحد الطرفين للحلول املقترحة من أجل التسوية يعود البث في النزاع للمحاكم املختصة.   

 ..........................  حرر بمراكش بتاريخ:

 
 



 ( 20/05/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

51 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

ة، فاألمر يتعلق بكناش تحمالت نموذجي الستغالل مجموعة من أسواق القرب في إطار  بعد إنصاتكم لتقرير اللجن

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهي أسواق العزوزية، الخير، بولرباح والواحة، ولإلشارة فقد سبق أن صادقنا على  

 هذا النموذج في أسواق مشابهة. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح. 
 

   عضو المجلس الجماعي  يظ المغراويي. عبد الحفالسيد 

فيما يخص كنانيش تحمالت استغالل األسواق بشكل عام، هل يلتزم بها المجلس الجماعي؟ أما فيما يتعلق بكناش  

التحمالت موضوع النقطة وبالرجوع للمادة العاشرة منه، نجدها تلزم المستغل بتقديم طلب تجديد االستغالل قبل شهرين،  

 احترام هذه المقتضيات حتى نعد نموذج معمم على جميع األسواق؟ هل يتم 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

الوضعية   تسوية  يجب  أنه  لي  يبدو  العزوزية،  بسوق  التجارية  المحالت  استغالل  تحمالت  كناش  بخصوص 

شاؤه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية  القانونية لهذه المحالت قبل التصويت على كناش التحمالت، فهذا السوق تم إن

تحويل   تم  الرئيس  السيد  تعلم  وكما  ذلك  بعد  الجائلين،  الباعة  ظاهرة  لمحاربة  األسواق  العديد من  البشرية شأنه شأن 

سوق العزوزية وسوق الداوديات من مجرد جلسات إلى محالت تجارية بعد أن عقدت جمعيات هذه األسواق صفقة مع  

ه المحالت، لذلك أتساءل هل نملك موافقة مسبقة من الشركاء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مقاول لبناء هذ

الجهات   طرف  من  تقنية  دراسة  توجد  وهل  تجارية،  محالت  وليست  جلسات  األصل  في  فهي  المحالت؟  هذه  إلنشاء 

ية أن نقف على الصيغة القانونية وموافقة  المسؤولة توافق على إنشاء هذه المحالت؟ وعليه ففي رأيي يجب علينا بدا

 الجهات المسؤولة على تحويل الجلسات إلى محالت تجارية. 
 

   عضو المجلس الجماعي    محمد االدريسي السيد 

ناقشنا موضوع األسواق باستفاضة في اللجنة، خاصة األسواق التي نجد في قرارات استغاللها جلسات عوض  

سنحدد   فلم  هذه  دكاكين،  تعديل  من  بد  ال  لذلك  جلسة؟  مجرد  لديه  االستغالل  قرار  وفي  لدكان  كرائية  سومة  للمستغل 

 القرارات كخطوة أولى. 

المنطقة   الجديدة وستصبح  الطريقية  المحطة  بحكم سيتواجد قرب  العزوزية فهو حالة خاصة  وبالرجوع لسوق 

ب؟ ال أظن ذلك، فقد مررت من المنطقة مؤخرا ولم أجد  قطبا اقتصاديا هاما، فهل فكرنا في السير والجوالن لهذا القط

 موقفا للسيارات والدراجات لهذا السوق، ومحطة الوقود المتواجدة هناك منعت الولوج إليه. 
 

 )نقطة نظام( المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

وليس   التحمالت  كناش  تخص  النقاش  موضوع  كناش النقطة  مناقشة  السادة  من  فأرجو  الكرائية،  السومة 

 التحمالت الخاص باستغالل سوق العزوزية دون شيء آخر. 
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

 نقطتا كناش التحمالت والسومة الكرائية مرتبطتان. 
 

 )نقطة نظام( المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

 ال، ليستا كذلك. 

 )مشادات كالمية بين السادة عبد الرزاق جبور، خليل بولحسن وإبراهيم بوحنش(. : ملحوظة
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 )نقطة نظام( المجلس الجماعي لمراكش  رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

بالسومة الكرائية، فسنقدم توضيحات حولها، أما نحن اآلن فبصدد مناقشة  عند االنتقال لمناقشة النقطة المتعلقة  

 كناش التحمالت. 
 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الغني دريوش السيد 

لدي مالحظات حول كنانيش تحمالت استغالل األسواق بصفة عامة، أولها أن لوائح المستفيدين تحددها السلطة  

أسواق   كافة  يستغلون  المستفيدين  عشرات  نجد  حيث  اللوائح،  هذه  من  الئحة  أي  احترام  يتم  ال  أنه  وأجزم  المحلية، 

يستغل   لم  مستفيد  أي  أن  على  التحمالت  كناش  ينص  ثانيا  لمدة  مراكش،  وهنا    3المحل  الترخيص  منه  يسحب  أشهر 

أطلب  أنا  لذلك  مقتضياته؟  تحترم  لم  إذا  التحمالت  كناش  من  الغاية  فما  الترخيص،  منها  واحدة سحب  بحالة  أخبروني 

مراجعة مجموعة من البنود، وإال فسنجد دوما سوقين في سوق واحد ولن نصل إلى الغاية المنشودة أال وهي الحد من  

 عة الجائلين. ظاهرة البا
 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

بالنسبة لكناش التحمالت الخاص بسوق العزوزية، ففي الفصل الثاني الذي يتحدث عن المستفيدين ينص على 

والتي أبانت عن كفاءة    عدم االستفادة مرتين، وهنا أتساءل حول السلطة المحلية بصفتها المشرفة عن الئحة المستفيدين 

كبيرة في ضبط المستفيدين من أي مجال من المجاالت كالتلقيح وإعانات جائحة كورونا، ونأتي لألسواق لنجد مستفيد  

بها   تدبر  التي  الكيفية  بنفس  الداخلية  وزارة  من طرف  الموضوع  هذا  يدبر  أن  بد  ال  لذلك  أكثر،  أو  سوقين  من  واحد 

م أن ننشئ أسواقا بماليين الدراهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يشرف  مجاالت أخرر، فال يمكننا اليو

عليها صاحب الجاللة نصره هللا ويتم تدبيرها بهذه الطريقة، وأعطي مثاال بسوق الشرف الذي منحت لمستفيديه رخص  

المختصاالستغالل ومع ذلك خرجوا   الطرقات واألزقة والسلطة  للبيع في  ال تحرك ساكنا، لذلك أطلب من المجلس   ةمجددا 

 إيجاد إمكانية لخلق قاعدة بيانات ومعطيات لضبط المستفيدين وهو أمر لن يتطلب إمكانات كبيرة. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيسل  الثانيالنائب   عبد السالم سي كوريالسيد 

للتنمية   الوطنية  المبادرة  إطار  في  احدثت  القرب  الوالي،  أسواق  السيد  اإلقليمية  لجنتها  يترأس  التي  البشرية 

وبالتالي فأي مشروع من هذا النوع من االسواق يمر في إطار هذه اللجنة، على ان صاحب المشروع هي الوالية التي  

اإلقليمية وتحت   اللجنة  استشارة  الموضوع دون  هذا  في  أي شيء  تعديل  يمكن  ال  وبالتالي  البناء،  تشرف على عملية 

شرافها، وعليه ال يمكننا تصور تغيير سوق من جلسات إلى دكاكين دون موافقة الجهة التي أنشأت هذا السوق، كذلك ال  إ

يمكن إعادة بناء السوق أو تعديل تصميمه دون إعادة المسطرة من البداية، فبناء دكاكين في سوق ما يتم وفق تصميم  

ها الوالية، الجماعة والوكالة الحضرية، فسوق الخير بالداوديات مثال  تعديلي بموافقة لجنة التعمير التي تضم في عضويت 

 مر بهذه المسطرة تحت إشراف المصالح الوالئية. 

بحث   على  بناء  المستفيدين  الئحة  تعد  المختصة،  الجهة  بصفتها  المحلية  فالسلطة  للمستفيدين،  بالنسبة  ثانيا 

المكان الذي يبيع فيه البائع الجائل ... وقرار االستغالل الذي    اجتماعي معمق يهم الوضعية االجتماعية، عدد األطفال،

تمنحه الجماعة للمستفيد يكون على أساس الالئحة التي تعدها السلطة المحلية، وبالتالي فالعملية تتم بنوع من الضبط  

ت كناش نموذجي  والتنسيق، وهو أمر يتم في أسواق القرب بالمغرب ككل وليس فقط مدينة مراكش، فحتى كناش التحمال

تتخلله بعض التعديالت، فهو ينص على عدم االستفادة أكثر من مرة لكن فعال هناك أشخاص يسمسرون في هذه المحالت  

 وهو أمر غير مقبول، لذلك فالسلطة المحلية لديها قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين لمحاربة هذه السلوكات. 

   ي عضو المجلس الجماع   عبد االله الغلفالسيد 

أوال أود االشادة بالسياسة الرشيدة لجاللة الملك محمد السادس نصره هللا في التعامل مع ملفين استراتيجيين،  

الخطوة   هو  الثاني  والملف  اعتداء،  من  المحتلة  األراضي  تشهده  وما  جميعا  علينا  العزيزة  الفلسطينية  القضية  األول 

 باستضافتها لزعيم المرتزقة لجبهة البوليساريو دون سبب مقنع. االستفزازية التي قامت بها اسبانيا 
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وبالنسبة لموضوع أسواق القرب فهو إشكال مركب، وهنا أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به األستاذ عبد الرزاق  

لذلك ال بد    جبور النائب المكلف بالقطاع، كما أشكر المجهودات التي تبذلها السلطة المحلية، فاألسواق إشكالية وطنية،

من مساندة السجل الوطني الموحد للمستفيدين الذي يعد ورشا حكوميا، فهو األمل في ضبط المستفيدين الحقيقيين من  

 األسواق، ألن األطراف المعنية الكل يقوم بدوره لكن االشكال يبقى في المستفيدين. 

 

 )نقطة نظام( عضو المجلس الجماعي   عبد الهادي فاري السيد 

 لنقط هذه الجلسة.  وال داعي إلثارتها في مناقشتناالوطنية ليست فيها مزايدات، وكلنا متحدون حولها، القضايا 
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

موضوع األسواق بالرغم من كل المجهودات المبذولة نجد فيه دائما إشكاالت، لكن لدي اقتراح لو أن الجماعة  

لمنحت   اإلمكانيات  لكن تملك  الجائلين،  الباعة  لفئة  االجتماعية  المساعدة  إطار  في  للمستفيدين،  مجانا  المحالت  هذه 

 الجماعة تحتاج لتنمية مداخيلها. 

وبخصوص سوق الخير بالداوديات، قال السيد سي كوري أن التصميم التعديلي للسوق مر من جميع المساطر  

السوق تمكن من ولوج سيارة اإلسعاف ورجال المطافئ، كذلك    القانونية بمعنى أننا سنكون مرتاحين لكون ممرات هذا

مليون هل صادقت عليها كافة األطراف ما دام أنه سوق تابع للمبادرة الوطنية للتنمية    600فصفقة بناء المحالت بمبلغ  

 البشرية وخاصة استشارة المجلس الجماعي؟ 

موضوع  زال  ال  المتواضع  رأيي  حسب  العزوزية  لسوق  بالنسبة  كانت    أما  التي  األمامية  البقعة  ألن  مساءلة، 

 ستخصص كمركن وهي في ملك الجماعة من تخلى عنها؟  

 لذلك المرجو التريث في موضوع كنانيش تحمالت هذه األسواق إلى غاية إيجاد حل مرضي ومناسب. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

قانوني   إطار  في  بها  التجارية  األنشطة  ممارسة  تتم  لكي  األسواق  لكافة  تحمالت  كناش  بإعداد  ملزمون  نحن 

 منظم، فهذا الموضوع تم بتنسيق مع القسم االقتصادي بالوالية. 

أم لكنه  صحيح،  فهذا  منها،  المرجوة  للغاية  القرب  أسواق  تحقيق  عدم  بمسألة  يتعلق  فيه  وفيما  تتحمل  ال  ر 

الجماعة المسؤولية، ففعال تم بناء أسواق القرب ومنحنا قرارات االستغالل للمستفيدين وأبرمنا العقود معهم لكن أغلبهم  

لمحاربة   بمجهود  القيام  بغية  المحلية  السلطة  مؤخرا  راسلنا  لذلك  والكدية،  الشرف  كحالة سوقي  األسواق  يلج هذه  ال 

 زقة، كما قررنا عقد اجتماع إليجاد حل مناسب لهذا االشكال. ظاهرة البيع بالشوارع واأل 

أما فيما يخص مسألة السمسرة وإعادة بيع المحالت، فأنا أؤكد لكم أنه خالل هذه الفترة االنتدابية ال وجود لهذا  

اسم   تغير  وال  البيع  هذا  على  تصادق  ال  والجماعة  التجار  بين  قانوني  غير  بيع صوري  فقط  نجد  حيث  صاحب  األمر، 

يتم فيه هذا النوع من البيع وراسلنا السيد رئيس مجلس مقاطعة    9الترخيص، فمثال بلغ إلى علمنا أن سوق المحاميد  

المنارة بإصدار تعليماته لضباط الحالة المدنية بالملحقات بمنع التصديق على أي بيع بين تاجرين حول جلسة أو دكان  

 بأسواق مقاطعة المنارة. 

ر والعزوزية، فقد تم إنشاؤهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث أن سوق  وبخصوص سوقي الخي

للباعة الجائلين بمحيط سوق الجملة السابق بباب دكالة، أما سوق الخير    العزوزية سلم خالل الفترة االنتدابية السابقة

بالداودي األزقة  من  بعدد  الجائلين  الباعة  من  لمجموعة  سلم  على  بالداوديات  احتجوا  هؤالء  لكن  جلسات  ات على شكل 

منحهم جلسات ورفضوا الدخول إلى السوق، لذلك تم عقد عدة اجتماعات على مستور الوالية، وتم االتفاق بخصوص  

سوق العزوزية على إنشاء جمعية تتكلف ببناء محالت على شكل أكشاك على نفقة التجار، وبالفعل تم فتح حساب بنكي  

وتعاق الغرض  المساطر  لهذا  بكافة  مر  تصميم  وأنجز  الوالية  إشراف  تحت  األمر  بهذا  للقيام  مقاول  مع  الجمعية  دت 

 القانونية مصادق عليه من الوالية، الجماعة والوكالة الحضرية ونفس األمر بالنسبة لسوق الخير. 
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م بزيارة الموقعين  لذلك أؤكد لكم أن أي تعديل في هذين السوقين، تم تحت إشراف السيد الوالي شخصيا الذي قا

 في جميع مراحل األشغال وهي مشرفة على نهايتها. 
 

 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

 التحمالت ما دامت نموذجية ومتشابهة قبل المرور إلى النقط األخرر.أقترح أن يتم التصويت أوال على كافة كنانيش 

   الجماعيعضو المجلس    خليل بولحسنالسيد 

أعتقد أن هذه النقطة ال تنفصل عن النقطة المتعلقة بالسومة الكرائية، على اعتبار أن كناش التحمالت يشير في  

مواده إلى الدكاكين، أما المساطر المتبعة والتصميم التعديلي والتخوف حولها نحن على دراية به، فالذي حدث بسوق  

ة محيط سوق الجملة القديم بالمجلس السابق بدكاكين، واليوم الجمعيات  العزوزية أن به باعة جائلين وبه تعويض باع

يطرح   الموضوع  هذا  أن  قلت  لذلك  تقنية،  مراقبة  دون  مقاولين  مع  وتتعاقد  األسواق  هذه  بناء  على  تشرف  التي  هي 

 إشكالين األول قانوني والثاني تقني، قبل البث في كناش التحمالت. 

التحمال كناش  لمادة في  بالسوق  وبالرجوع  نشاطه  المستفيد  يمارس  لم  إذا  االستغالل  قرار  إلغاء  تنص على  ت 

 أشهر وهو أمر مجحف وعيب في هذا الكناش.  3خالل 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 المخالفات إن وجدت، فالمجلس الجماعي غير مسؤول عنها. 
 

   الجماعي عضو المجلس    محمد االدريسي السيد 

بالسوق خالل   لنشاطه  المعني  ممارسة  االستغالل عند عدم  قرار  المتعلق بسحب  أمر صعب    3المقتضى  أشهر 

 على التاجر خاصة وأن أسواق القرب تؤدي دورا اجتماعيا لذلك أقترح تمديد هذه المدة. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 ليس لدي مانع في تعديل هذا المقتضى. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

 سبق أن صادقنا على كنانيش سابقة بهذه المدة، فهذا الكناش نموذج موحد لجميع األسواق. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 أشهر مثال وللسلطات الوالئية واسع النظر.  6يمكننا المصادقة واقتراح التعديل بتمديد المدة ل 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيسالنائب السابع ل   عبد الرزاق جبور السيد 

 على كل حال، مثل هذه األمور تحظى بنوع من المرونة من السلطات المختصة. 
 

   عضو المجلس الجماعي   عبد الغني دريوش السيد 

يرصد لهذه األسواق مبالغ هامة ويبذل فيها مجهود كبير لكن النتيجة ال تتماشى مع ما بذل ماديا وبشريا، حيث  

أشخاص، وهناك من لديه جلسة    4نرصد دوما سلوكات مشينة وغير قانونية، ففي سوق الربيع مثال نجد محال يتقاسمه  

 أمتار أمامها، لذلك فعلى السلطة المحلية التدخل بصرامة لمنع هذه التجاوزات.  6مساحتها متران ويحتل 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

مشترك، خاصة ضبط   بشكل  المجهودات  لمزيد من  يحتاج  موضوع  أنه  معقد، وصحيح  األسواق مشكل  مشكل 

تنظيم مجموعة من األسواق سواء   لكن رغم ذلك استطعنا  الوالية والجماعة،  المستغلين على مستور  قاعدة معطيات 

 التابعة للجماعة أو للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. 

ال لكناش  بالسوق  وبالرجوع  النشاط  مزاولة  عدم  مدة  بتمديد  الثالث عشر  الفصل  تعديل  عليكم  أقترح  تحمالت، 

 أشهر.  6أشهر إلى  3المؤدية إلى إلغاء قرار االستغالل من 
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   عضو المجلس الجماعي   عبد الغني دريوش السيد 

أشهر في كنانيش مماثلة كي ال يكون هناك   3أنا أرر أال نغير المدة ما دام المجلس سبق له أن صادق على مدة  

 حيف. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 هذه المسألة ليست إشكاال، بإمكاننا بحث صيغة لتعديل الكنانيش السابقة. 

على أساس تعديل الفصل الثالث   25و 21، 19إذا لم يتبق أي متدخل إضافي سنمر إلى عملية التصويت على النقط 

 . عشر من كنانيش التحمالت موضوع هذه النقط 

مع    شهر أ  3عدم مزاولة النشاط لمدة تزيد عن  في حالة  "   ومنها  إلغاء قرار االستفادةحاالت  ب  ويتعلق هذا الفصل 

 أشهر.  3عوض ان تبقى  " أشهر (6)امكانية تمديدها لستة 
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 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ   الثانية الجلسة  ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثالثة والعشرونالنقطة 

 البث في كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. 

 

 

 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ   الثانية الجلسة  ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الرابعة والعشرونالنقطة 

 باستغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة 

                             

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 هاتان النقطتان غير جاهزتين، لذلك أقترح عليكم تأجيلهما إلى دورة الحقة. 
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 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ  الثانيةالجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر  العشرون النقطة 

إطار  في  املنجز  العزوزية  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلقة  الكرائية  السومة  على  املصادقة 

 برنامج تأهيل الباعة الجائلين.
 

 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ   الثانية الجلسة  ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   والعشرونالثانية النقطة 

في  املنجز  بالداوديات  الخير  الجماعي  بالسوق  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلقة  الكرائية  السومة  على  املصادقة 

                            إطار برنامج تأهيل الباعة الجائلين.
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

معا، ما دام األمر يتعلق بالسومة    22و  20بداية، ونظرا لوحدة الشكل، أقترح عليكم مناقشة النقطتين رقمي  

الكرائية الستغالل المحالت التجارية سوقي العزوزية والخير، كما أن التقرير المتعلق بهاتين النقطتين سبقت تالوته،  

 لذلك أفتح اآلن باب المناقشة. 
 

   النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   عبد الرزاق جبور السيد 

السوقين على أساس   التجار استفادوا من هذين  العزوزية والخير، حيث أن  لدي مالحظة بخصوص سوقي 

على   متران  مساحتها  أرضية  النقط    3جلسات  في  ذكرها  سبق  التي  المسطرة  وفق  دكاكين  ببناء  قاموا  لكنهم  أمتار، 

  61ئية على أساس دكان وليس جلسة في  السابقة تحت إشراف الوالية، واللجنة اإلدارية للتقييم حددت السومة الكرا

درهم للمتر المربع الواحد شهريا، والمعنيون يرفضون هذا األمر، لذلك أقترح تأجيل البث في السومة الكرائية الخاصة  

على   جديدة  سومة  تحديد  بغية  للتقييم  اإلدارية  للجنة  الموضوع  إرجاع  غاية  إلى  والخير  العزوزية  سوقي  باستغالل 

ليس دكاكين بناء على ملتمس التجار، أما منطقة الواحة فال تطرح أي إشكال حيث بها سوقان األول  أساس جلسات و

  180درهم للمتر مربع الواحد شهريا أما الثاني المحادي للسوق األول فبه    15به جلسات سومتها الكرائية في حدود  

 ادرة الوطنية للتنمية البشرية. دكان شيدتها الجماعة خالل الفترة االنتدابية السابقة في إطار المب
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

ليس لدي مانع في تأجيل البث في السومة الكرائية المتعلقة باستغالل سوقي العزوزية والخير بناء على طلب  

 المستفيدين، خاصة وأن هؤالء هم من بنوا الدكاكين. 

إلى غاية بحث إمكانية إعادة النظر في السومة    تأجيل البث في النقطتين موضوع النقاشلذلك أقترح عليكم  

 الكرائية من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. 
 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

مختلطة تضم عدة أطراف    األمر بمقترح اللجنة اإلدارية للتقييم، فهي لجنة دائما ما نقع في إشكال عندما يتعلق  

لدكاكينفي   وحددت  مشابهة  ملفات  ودرست  الحالة    15مبلغ    عضويتها  لنفس  اليوم  ستحدد  فكيف  من    61درهم  درهم؟ 

 المفروض أن يكون هناك تناسق فيما تحدده هذه اللجنة ما دام أنها لجنة تقنية تبني قراراتها على معطيات مشتركة. 
 

   المجلس الجماعيعضو    خليل بولحسنالسيد 

عن   وامتنعنا  فيه  البث  بتأجيل  طالبنا  الذي  التحمالت  بكناش  مرتبطة  فهي  الكرائية  بالسومة  يتعلق  فيما 

التجار   فهؤالء  والخير،  العزوزية  ينطبق على سوقي  للمحالت  تفويت  أزلي من  ينطبق على سوق  ما  التصويت، ألن 

لهم، و  تفويتها  الحديث عن  المحالت وبإمكاننا  الجماعة ب  شيدوا  تكريه لي  أبني محال وأن  المعقول أن    61من غير 

درهم، يجب أن يكون    15درهم للمتر المربع الواحد، فالتجار في سوق الخير مثال ليست لديهم إمكانية االكتراء حتى ب  

هذا الموضوع واضح المعالم وأن تعلم اللجنة اإلدارية للتقييم أن التجار هم من شيدوا المحالت، لذلك ال يجب أن نجزم  

النظر في كناش التحمالت كذلك حتى يتضح هل األمر يتعلق باستغالل   العملية مرت بشكل قانوني بل يجب إعادة  أن 

 جلسات أم دكاكين. 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    العربي بلقائد محمد السيد 

رقمي   النقطتين  في  البث  سنؤجل  قلت  أن  سبق  وكما  جبور  السيد  توضيح  على  المتعلقتين   22و  20بناء 

 بالسومة الكرائية الخاصة باستغالل سوقي العزوزية والخير إلى غاية إعادة النظر من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. 
 

   عضو المجلس الجماعي    االدريسي محمد السيد 

محالت   يستغلون  كانوا  تجارا  تخص  والثانية  جائلين،  بباعة  تتعلق  األولى  حالتين:  يضم  العزوزية  سوق 

الجماعة   لهم  بنت  األخيرة  الفئة  هذه  العزوزية،  بسوق  تعويضهم  وتم  دكالة  بباب  والفواكه  للخضر  السابق  بالسوق 

 استغالل تنص على "دكان" إذن ال يجب جمعهم مع الفئة األولى. محالت ويملكون قرارات 

أما بالنسبة لسوق الخير، نجد فيه سماسرة باعوا محالت هذا السوق قبل أن يبث فيهم المجلس، وهو خبر  

 متداول على مواقع التواصل االجتماعي.  
 

   لمراكشالنائب السابع لرئيس المجلس الجماعي    عبد الرزاق جبور السيد 

فعال بالنسبة لسوق العزوزية هناك محالت في الواجهة األمامية خصصت كتعويض لتجار الموز الذين كانوا 

إلى   برمته  العزوزية  تأجيل موضوع سوق  أقترح  لذلك  دكالة،  بباب  السابق  والفواكه  الخضر  يستغلون محالت سوق 

 غاية ضبط مكوناته من جلسات ومحالت أمامية وخلفية. 
 

   عضو المجلس الجماعي  . عبد الحفيظ المغراوييالسيد 

سنة   منذ  نناقشه  كنا  العزوزية  مشتل  2013موضوع سوق  بمثابة  السوق  هذا  يكون  بأن  نطالب  كنا  ، حيث 

للفراشة إلى غاية تمكنهم من تنمية تجارتهم وحصولهم على محالت خاصة بهم، ألن هدفنا هو البحث عن حل مناسب  

الرأسمال الصغير، لكننا اليوم ال نجد هذه الغاية في هذه المشاريع بل فقط جمعيات تترامى على  للتاجر البسيط صاحب  

 هذه األسواق وتبني فيها، لذلك هل هناك إمكانية إلحياء هذه المبادرة من خالل كناش التحمالت. 
 

   عضو المجلس الجماعي  محمد باقة السيد 

اللجنة اإلدارية للتقييم صحيحة، ألن ما يحكمنا هو القرار الجبائي، فمن  بالنسبة للسومة الكرائية التي حددتها  

لديه في قرار االستغالل دكان يجب أن يخضع لسومة الدكان، ومن يملك قرار استغالل جلسة سيخضع لسومة الجلسة  

 وعليه ال حاجة لنا بالتأجيل. 
 

   الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس المجلس   عبد السالم سي كوريالسيد 

أتفق مع اقتراح السيد جبور لتأجيل نقطتي سوقي العزوزية والخير لالعتبارات السالفة الذكر وأهمها اآلخذ بعين  أنا  

 باالكتراء أو التفويت.  قاموا ببناء المحالت، مع إضافة مقترح فتح الخيار لهؤالء التجار إماأن التجار هم من  االعتبار
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

طرح لدي اآلن إشكال قانوني، فقد صوتنا منذ قليل على كناش تحمالت استغالل سوق العزوزية والسيد جبور  

في تدخله األخير يقترح علينا تأجيل موضوع سوق العزوزية، فهل سنصوت على إلغاء تصويتنا األول ونصوت من  

 جديد على التأجيل؟ أريد توضيحا من فضلكم. 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدد السي

تنظيمية للسوق وليست   وثيقة  التحمالت  الكرائية، فكناش  السومة  نقطة  التحمالت مستقلة عن  نقطة كناش 

فيها إشكال وصوتنا عليها، أما السومة الكرائية ونظرا لالعتبارات التي سبق ذكرها ارتأينا التريث في البث فيها إلى  

 دورة الحقة. 

إلى    22و  20لذلك وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، أقترح عليكم التصويت على تأجيل البث في النقطتين رقمي  

 دورة قادمة. 
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 :    ( 2021/ 20/05بتاريخ   الثانية الجلسة ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   السادسة والعشرون النقطة 

 السومة الكرائية املتعلقة باستغالل املحالت التجارية بالسوق الجماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. املصادقة على  
                               

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

الستغالل   الكرائية  بالسومة  يتعلق  فاألمر  بها،  الخاص  التقرير  عرض  سبق  وحيث  النقطة،  هذه  بخصوص 

  15محالت سوق الواحة بسيدي يوسف بن علي، حيث حددت اللجنة اإلدارية للتقييم هذه السومة بالنسبة للجلسات في  

الواحد شهريا بالنسبة للدكاكين، بحكم أن هذه األخيرة جديدة  درهم للمتر المربع    73و درهم للمتر المربع الواحد شهريا،  

 وفي حالة جيدة. 

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح حول النقطة. 
 

   عضو المجلس الجماعي   الحسين نوار السيد 

نحن نعلم أننا ال يمكننا أن نقترح سومة أقل من التي حددتها اللجنة اإلدارية للتقييم، لكن أؤكد لكم أن سوق  

الواحة منذ افتتاحه ال يدر أية مداخيل وال يعرف رواجا وهو شبه فارغ، وما دمنا أجلنا البث في السومة الكرائية الخاصة  

 تأجيل هذه النقطة كذلك.  باستغالل سوقي العزوزية والخير، فال ضرر في 
 

   كاتب الجلسة  عبد الهادي بن عالالسيد 

الباعة   تحسين وضعية  هو  كان  الواحة  إنشاء سوق  من  الهدف  تعلمون  فكما  نوار،  السيد  كالم  مع  أتفق  أنا 

درهم كسومة كرائية للمتر المربع الواحد مرتفع، لذلك أقترح    73الجائلين بالمنطقة، لكن السوق ال يعرف رواجا ومبلغ  

 تأجيل البث في هذه النقطة. 
 

   المجلس الجماعي عضو    إبراهيم بوحنشالسيد 

كما سبق أن قلنا في مناقشة باقي األسواق، إذا لم يبذل مجهود مشترك بين الجماعة والسلطة المحلية والباعة  

الجائلين من خالل التزامهم بولوج السوق واستغالله، لكن إن غاب الرواج عن هذه األسواق، لن يتمكن الباعة من تأدية  

 السومة الكرائية. 
 

   النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   الرزاق جبور عبد السيد 

في   البث  تأجيل  قررنا  فعندما  آخر،  إلى  سوق  من  يختلف  األسواق  واقع  أن  األعضاء  السادة  يعلم  أن  يجب 

هؤالء  السومة الكرائية الخاصة باستغالل سوقي العزوزية والخير لم يكن ذلك بسبب أن الباعة رفضوا أداء السومة بل  

 يريدون تحسين وضعيتهم. 

ففي سنة   فارغ،  الجلسات  فمكان  فحالته خاصة،  الواحة  لسوق  الذين   2016وبالنسبة  المستفيدون  إليه  انتقل 

كانوا يمارسون تجارتهم بجنبات سوق بولرباح، لكن سعلتهم فسدت بسبب غياب الرواج فقرروا العودة إلى محيط سوق  

 دكاكين فقط هي المشتغلة أصحابها يبيعون المتالشيات.  5لواحة  بولرباح، وفيما يخص دكاكين سوق ا

فنحن أدرجنا هذه األسواق في جدول األعمال ليس ألننا على مشارف انتهاء المدة االنتدابية، بل ألن الوضعية  

منه من    العقارية الخاصة بها تمت تسويتها والجماعة ملزمة من الناحية القانونية بتسوية وضعية السوق والمستفيدين

خالل إبرام عقود كراء واستخالص السومة الكرائية، وإال سيقع المجلس الجماعي تحت طائلة المساءلة القانونية، لذلك  

 فاقتراح تأجيل هذه النقطة غير سليم. 
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

االتفاقية المبرمة بين المجلس الجماعي  إذا كان هدفنا تسوية موضوع األسواق، فلماذا لم نتجه لتسوية وضعية 

وتجار السوق المحاذي ل "دار الجدارمية"؟ فقد اتفقت الجماعة معهم منذ سنوات بتسليمهم لمحالتهم الشيء الذي لم  

 يحدث، أيضا لماذا لم نتجه لمعالجة مشكل سوق الورد بجليز ومقر التعاون الوطني؟
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ية في أقرب اآلجال لمناقشة موضوع األسواق بهدوء بغية تسوية  لذلك إن كان ممكنا أقترح عقد دورة استثنائ 

 وضعيتها وحل إشكاالتها. 
 

   النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   عبد الرزاق جبور السيد 

تومرت   بن  ومنها سوق  النقاش،  طاولة  موضوعة على  العقارية  تسوية وضعيتها  تمت  التي  األسواق  جميع 

وضعيته في إطار المعاوضة مع إدارة أمالك الدولة والذي من المفروض أن ينتقل إليه تجار منطقة  بجليز الذي سويت  

"كاري إيدين". وفي آخر اجتماع مع هؤالء عقد مؤخرا تم طرح اقتراحين إما الرجوع لالتفاقية األولى أو إبرام عقود  

 جديدة خاصة بسوق بن تومرت مع إمكانية فتح ورش لتأهيله. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

موضوع األسواق به معضالت وأمور معقدة، والسوق النموذجي الذي أثاره السيد الحر والذي كان مقررا أن 

يتم بناؤه بالمقر السابق للتعاون الوطني، فهو موضوع عرف عقد لقاءات عديدة، لكن لألسف الشديد يحدث دائما خالف  

ت التجار المستفيدين من السوق، ومع ذلك اتفقت الجماعة مع المعنيين على تصميم السوق وتم ترخيصه لكن  بين جمعيا

 عادت الخالفات من جديد لتطفو على السطح. 

وعلى العموم أدرجنا هذه النقط بغية تسوية الوضعية القانونية لألسواق والمستفيدين منها، فالمجلس الجماعي  

حل إشكاالت هذه األسواق من خالل البث في معاوضة مع إدارة أمالك الدولة التي مكنت    في شخصكم جميعا سعى إلى

 من تسوية وضعية عدد كبير من العقارات ومنها سوق العزوزية. 

استغالل   قرارات  يملكون  المستفيدين  لكن  النقطة  بتأجيل  يطالبون  االخوة  أن  فرغم  الواحة  لسوق  وبالنسبة 

أن يلمسها إال أصحابها الذين إن أرادوا إغالقها هم أحرار، لكن عدم البث في السومة    المحالت التي ليس من حق أحد

الكرائية من طرف المجلس إشكال قانوني، ومع ذلك إذا ارتأيتم التأجيل فال مانع في ذلك على أساس طرح الموضوع من  

 جديد خالل دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن. 
 

   المجلس الجماعيعضو    محمد الحرالسيد 

 عقار سوق بن تومرت في ملك خواص وجهات عليا، وال يمكننا التصرف فيه إذا لم نسو وضعيته. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

أن  سبق  التي  المعاوضة  بمقتضى  الجماعة  ملك  في  أصبح  تومرت  بن  فسوق  فقط،  للتصحيح  الحر  السيد 

 إدارة أمالك الدولة. أبرمناها مع 
 

   عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

تومرت وعددهم   بن  بمبلغ    146تجار سوق  إيدين"  "كاري  لمنطقة  يعودوا  أن  المقرر  درهم    15000كان من 

لدراسة عقارية  للمتر المربع الواحد لكنهم رفضوا فاتفقنا معهم باالنتقال إلى المقر السابق للتعاون الوطني الذي يحتاج  

المجاور   العسكر  ديور  لمقر حافالت "ساتيام" وسوق  المحاذي  السوق  في تسوية وضعية  التفكير  يجب  كذلك  وتقنية، 

 لسينما السعادة. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

إرادة   هناك  لكن  باألسواق  الخاصة  اإلشكاالت  كافة  معالجة  يصعب  الموضوع، حقيقة  هذا  في  تبذل  وجهود 

وبالنسبة لمنطقة كاري إيدين فاالتفاقية مبرمة خالل فترة المجلس السابق واعتماداتها جاهزة، فمن أراد التعويض حصل  

عليه ومن أراد الدخول في االتفاقية كان له ذلك، لكن االشكال الذي وقع أن المعنيين لم يتفقوا مع الجماعة إلى النهاية،  

 ى أن نجد حال مناسبا لهذا الموضوع. لكن أتمن
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   النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   عبد الرزاق جبور السيد 

ماليير سنتيم    3بالنسبة لبناء سوق بالمقر السابق إلدارة التعاون الوطني، فبالفعل تم في إطار اتفاقية بمبلغ  

مرات    10حيث تم تعديل التصميم ألكثر من    2017و  2016مقابل قيام المعنيين بتنازالت، فحين تفاوضنا معهم طيلة سنتي  

ترخيصه، لكن رغم ذلك وصلنا لباب مسدود في الحوار مع هذه الفئة،  قبل أن يتم االتفاق على التصميم المرضي لهم وتم 

فإن كنتم تتذكرون السادة األعضاء سبق لنا أن أدرجنا نقطة في جدول أعمال دورة سابقة للمجلس مفادها فتح حساب  

مبلغ   أي  السوق  في  التجار  مساهمة  أقساط  إليداع  إلى    15.000خصوصي  إضافة  الواحد  المربع  للمتر  تنازلهم  درهم 

مبلغ   تتمكن هذه األخيرة من منح  إيدين" كي  لم    3لشركة "كاري  التنازل والشركة  التجار رفضوا  لكن  ماليير سنتيم، 

يودون   ال  والتجار  بذلك،  للقيام  اإلمكانيات  تملك  ال  الجماعة  وأن  السوق خاصة  بناء  في  للبدء  المذكور  االعتماد  تضع 

فراسل األشغال،  بداية  غاية  إلى  االتفاقية  التنازل  إطار  في  للمشروع  تمويله  إمكانية  لبحث  والتدبير  اإليداع  صندوق  نا 

المبرمة وهو بصدد بحث هذا الموضوع والزلنا ننتظر الجواب خاصة وأن ظروف جائحة كورونا تسببت في تأخير هذه  

 العملية.  
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس   محمد العربي بلقائد السيد  

للمحالت،   استغالل  قرارات  هناك  أن  هو  األول  الجانب  جانبين،  من  إليه  النظر  يجب  الواحة  لسوق  بالنسبة 

الجائلين  الباعة  وعودة  السوق  بفراغ  فيتعلق  الثاني  الجانب  أما  عدمه،  من  واالشتغال  محله  فتح  في  حر  والمستفيد 

ت المصادقة  لجنبات سوق بولرباح وأن وضعيتهم ال  النظر في  لكم واسع  المحددة، وعليه  الكرائية  بأداء السومة  سمح 

التي   لالعتبارات  وبالعودة  لكن  الموضوع،  لهذا  مستقبلي  أفق  فليس هناك  البث  أجلنا  إن  لكن  التأجيل،  أو  النقطة  على 

 سردها السيد جبور أرر أن نصادق على النقطة. 
 

   الجماعي عضو المجلس    إبراهيم بوحنشالسيد 

كان يغيب عني معطى أن الوضعية العقارية للسوق مسواة لذلك طلبت في تدخلي السابق التأجيل، لكن ما دام 

المتعارف عليها   للتقييم تمت وفق المعايير  اللجنة اإلدارية    15أن وضعية السوق قانونية والسومة المحددة من طرف 

درهم للمحالت، فال أرر مانعا في المصادقة على النقطة فمن أراد من التجار الولوج إلى السوق    73ودرهم للجلسات  

 واالشتغال فمرحبا ومن رفض فما عليه إال التنازل عن قرار االستغالل لبائع جائل آخر. 

 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

يتبق أي متدخل   اإذن، وإن لم  إضافي سنمر إلى عملية التصويت على 

05202173,00

21815,00819
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 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانية الجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   السابعة والعشرونالنقطة 

 القيمة اإليجارية. البث في عملية ايجار املحالت التجارية املتواجدة بالسوق الجماعي ازلي مع البث في 

 

 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ   الثانية الجلسة  ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثامنة والعشرونالنقطة 

بأصل  أسماؤهم  املحددة  املستغلين  لفائدة  ازلي  الجماعي  بالسوق  الكائنة  التجارية  املحالت  تفويت  إمكانية  دراسة 

 املتعلقة بهذا السوق. قرارات االستغالل 

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

معا، واآلن الكلمة للسيد الحسين  28و  27بداية، ونظرا لوحدة الموضوع، أقترح عليكم مناقشة النقطتين رقمي 

 نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة التقرير المتعلق بهما. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة    الحسين نوار السيد 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 20/05/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية.البث يف عملية اجيار احملالت التجارية  :27النقطة رقم 
 

دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل  :28النقطة رقم 
 قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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تحضاير الانقط المدرجاة فاي جادول اعماال اساتكمال  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجااري بهاا العمال، وفاي إطاار  
للساادة أعضااء الموجهاة  06/05/2021بتااريخ  6084لمجلاس جماعاة ماراكش، وتبعاا للادعوة رقام  2021الدورة العادية لشاهر مااي 

 االثناينياوم  الماذكورانعقد اجتماع بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، جنة المكلفة لل اجتماع ثانللحضور والمشاركة في   المجلس
السايد الحساين على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرر بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاساة   2021  ماي  17

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  نوار رئيس اللجنة
 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا :19النقطة رقم 
 برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار  :20النقطة رقم 
 برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطارالبث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل  :21النقطة رقم 
 املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني. تجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداودياتاملتعلقة باستغالل احملالت الاملصادقة على السومة الكرائية  :22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :23النقطة رقم 
 باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة  :24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل  :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 بهذا السوق. اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقةدراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق  :28النقطة رقم 
السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /م وذلك لتسوية وضعية الدور 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 جبوار املسبح البلدي الداوديات.
 
 

   :السيدان  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   كما حضر -
    .لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 

 

 محمد االدريسي.  :السيد  الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 
 رئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية.  :  عباس شتون 

 عن مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية  :  عبد العزيز نور 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 

 
 

في بداية االجتماع، وبعد الترحيب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية من 
والتي    04/2021/ 27في االجتماع المنعقد للجنة بتاريخ    12و  11،  10،  9،  8جدول اعمال اللجنة، بعد ان تم تدارس النقط ذات االرقام  

 . 2021عرضت على انظار المجلس الجماعي خالل الجلسة االفتتاحية للدورة العادية لشهر ماي  

 

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 17/05/2021اجللسة  الثانية بتاريخ 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

   28-27:النقطتان رقميحول 



 ( 20/05/2021بتاريخ  الثانيةملجلس جماعة مراكش )الجلسة  2021ماي محضر الدورة العادية لشهر 

89 
 

 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 

إعداد عدم  اسباب  معرفة  طلب  تقديم  وبعد  النقطة،  هذه  حول   بخصوص  مستفسرين  أزلي،  بسوق  خاص  تحمالت  كناش 
 المعايير المعتمدة في تحديد السومة الكرائية. 

ممثل   للسيد  الكلمة  منحت  التوضيحات،  من  المزيد  وتقديم  االستفسار،  هذا  على  الجماعي  ولالجابة  الملك  تدبير  مصلحة 
االقتصادية اتفاق  والمرافق  إطار  في  يتم  أزلي  سوق  استغالل  أن  أكد  المستغلين  الذي  مع  أبرمها  أن  الجماعي  للمجلس  سبق  ية 

وبالتالي فوضعيته تختلف عن أسواق القرب التي أعد لها نموذج موحد لكناش التحمالت، مضيفا أن اللجنة اإلدارية للتقييم حددت  
 السومة الكرائية الستغالل هذه األسواق بناء على أسواق مشابهة كالشرف والكدية. 

وبع ذلك،  على  وكذا  وتأسيسا  المهيكل  غير  القطاع  هذا  في  النظر  إلعادة  الحميدة  المبادرة  االعضاء  للسادة  تبين  ان  د 
التخفيف من سلبيات احتالل الشارع العام وتشويه للمعالم الحضرية وصيانة كرامة الباعة الجائلين وضمان استقرارهم عبر انشاء  

الظاهرة،   النموذجية الحتواء هذه  اللجنة موافقتها علىفقد  هذه االسواق  االيجار و  ابدت    مسطرة 

  2021ماي  05المجتمعة بتاريخ 

احملالت الداخلية:
o 61,00

469

 :احملالت اخلارجية
o 73,00 

 اسم السوق

 اجلماعي

 عدد الصك العقاري املساحة املوقع

 اجللسات

عدد 

 الدكاكني

 الشهرية السومة الكرائية

 للمرت املربع

 املرافق

 

297845/04س  15ار  83املنارة 
 

-469
 2د/م 0061.هي  للمحالت الداخلية الكرائية  سومة

مرحاض 2د/م 0073.هي  للمحالت الخارجية الكرائية  سومة
 

 الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية  :28النقطة رقم 

، ورغبة  بالسوق الجماعي ازليبخصوص هذه النقطة، وبعد الموافقة على مسطرة االيجار للمحالت الداخلية والخارجية  
  نمنهم في فتح الباب للتجار من اجل اقتناء هذه دكاكي 

فقد ابدت اللجنة موافقتها على مسطرة وتأسيسا على ذلك،  

  2021ماي  05المجتمعة بتاريخ 

احملالت الداخلية:
o 10.350,00 469

 :احملالت اخلارجية
o  13.455,00  درهم

 اسم السوق

 اجلماعي

الصك  املساحة املوقع

 العقاري

 عدد

 اجللسات

عدد 

 الدكاكني

 مبلغ التفويت

 للمرت املربع

 املرافق

 

297845/04س  15ار  83املنارة 
 

-
 املربع  درهم للمتر  10.350,00مبلغ تفويت املحالت الداخلية: 469

 املربع  درهم للمتر  13.455,00مبلغ تفويت املحالت الخارجية 

مرحاض

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    العربي بلقائدمحمد السيد 

للسوق الجماعي أزلي مع البث    ايجار المحالت التجاريةتخص    27إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، فالنقطة رقم    بعد

درهم للمتر المربع الواحد شهريا بالنسبة للمحالت    61في السومة الكرائية والتي حددتها اللجنة اإلدارية للتقييم في  

  فتتعلق بدراسة إمكانية   28درهم للمتر المربع الواحد شهريا بالنسبة للمحالت الخارجية، أما النقطة رقم    73والداخلية  

حيث حددت اللجنة    لفائدة المستغلين المحددة أسماؤهم بأصل قرارات االستغالل   بنفس السوق حالت التجارية  تفويت الم

 درهم للمحالت الخارجية.  13.455ودرهم للمحالت الداخلية  10.350اإلدارية للتقييم مبلغ التفويت في 

 واآلن باب المناقشة مفتوح. 
 

   الجماعيعضو المجلس    خليل بولحسنالسيد 

النقطة رقم   حيث ورد فيها "دراسة إمكانية تفويت المحالت..." وهنا تغيب صيغة    28لدي مالحظة حول صيغة 

البث أو المصادقة، وعليه وكما جاءت النقطة في جدول األعمال نحن غير ملزمون بالبث فيها، لذلك أريد توضيحا في  

 هذا الشأن.
 

   المجلس الجماعيعضو   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

تصميم   على  االطالع  إلى  تحتاج  التفويت  ومسألة  كذلك،  أزلي  لسوق  الكرائية  السومة  نفس  نحدد  أن  يمكننا  ال 

 السوق ومعرفة عدد المحالت الداخلية والخارجية مع تصنيفها. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

اللجنة اإلدارية للتقييم، وما دام أن هذه األخيرة حددت مبلغ التفويت فال نجد أي مانع  تصنيف المحالت قامت به  

 في البث في هذه العملية كخيار ثان مفتوح أمام المعنيين إلى جانب االيجار. 
 

   عضو المجلس الجماعي    إبراهيم بوحنشالسيد 

إما   الخيار  له  يبقى  التاجر  أن  معناه  التفويت  إمكانية  هو  مصطلح  وهذا  اقتنائه،  أو  محله  اكتراء  في  االستمرار 

 التوجه المقترح لباقي األسواق بعد تسوية وضعيتها. 
 

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

 : 28و   27إذن وإن لم يتبق أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على النقطتين  

o   05على أساس    27النقطة

202161,00469

73,00 

 

052021س  على أسا  28النقطة  

46910.350,00

13.455,00 
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 :    (2021/ 20/05بتاريخ   الثانية الجلسة ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   التاسعة والعشرونالنقطة 

/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  

 املتواجدة بجوار املسبح البلدي الداوديات.املشيدة فوقها 

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية  في مستهل مناقشة هذه النقطة، الكلمة للسيد الحسين نوار  

 لتالوة التقرير الخاص بها.  والبرمجة

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة    الحسين نوار السيد 
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/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد 
 فوقها املتواجدة جبوار املسبح البلدي الداوديات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021العادية لشهر ماي الدورة  جملس مجاعة مراكش  
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تحضاير الانقط المدرجاة فاي جادول اعماال اساتكمال  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجااري بهاا العمال، وفاي إطاار  
للساادة أعضااء الموجهاة  06/05/2021بتااريخ  6084لمجلاس جماعاة ماراكش، وتبعاا للادعوة رقام  2021الدورة العادية لشاهر مااي 

 االثناينياوم  الماذكورانعقد اجتماع بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، جنة المكلفة لل اجتماع ثانللحضور والمشاركة في   المجلس
السايد الحساين على الساعة الثانية عشر زواال بقاعة االجتماعات الكبرر بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاساة   2021  ماي  17

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  نوار رئيس اللجنة
 ئلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلا :19النقطة رقم 
 برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي العزوزية املنجز يف إطار  :20النقطة رقم 
 اعة اجلائلني.البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الب :21النقطة رقم 
 تجارية بالسوق اجلماعي اخلري بالداوديات املنجز يف إطار برنامج تأهيل الباعة اجلائلني.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل احملالت ال :22النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي. :23النقطة رقم 
 باستغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي بولرباح بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة  :24النقطة رقم 
 البث يف كناش التحمالت املتعلق بتنظيم استغالل احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي. :25النقطة رقم 
 احملالت التجارية بالسوق اجلماعي الواحة بسيدي يوسف بن علي.املصادقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل  :26النقطة رقم 
 البث يف عملية اجيار احملالت التجارية املتواجدة بالسوق اجلماعي ازلي مع البث يف القيمة اإلجيارية. :27النقطة رقم 
 احملددة أمساؤهم بأصل قرارات االستغالل املتعلقة بهذا السوق.دراسة إمكانية تفويت احملالت التجارية الكائنة بالسوق اجلماعي ازلي لفائدة املستغلني  :28النقطة رقم 
السكنية املشيدة فوقها املتواجدة /م وذلك لتسوية وضعية الدور 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 

 جبوار املسبح البلدي الداوديات.
 

 

   :السيدان  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، ي. عبد الحفيظ المغراوي 

 

 : اعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   كما حضر -
    .لرئيس المجلس الجماعي لمراكش   السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 

 

 محمد االدريسي.  :السيد  الجماعي   المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في -
 

 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشكما  -
 

 . المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 . رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس :  محمد المحير 
 رئيس مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية.  :  عباس شتون 

 عن مصلحة تدبير الملك الجماعي والمرافق االقتصادية  :  عبد العزيز نور 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي  

 
 
 

في بداية االجتماع، وبعد الترحيب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية من 
والتي    04/2021/ 27في االجتماع المنعقد للجنة بتاريخ    12و  11،  10،  9،  8جدول اعمال اللجنة، بعد ان تم تدارس النقط ذات االرقام  

 . 2021جماعي خالل الجلسة االفتتاحية للدورة العادية لشهر ماي  عرضت على انظار المجلس ال

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 17/05/2021اجللسة  الثانية بتاريخ 

 

2021 مايالدورة العادية لشهر   

   29 النقطة رقم:حول 
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/م وذلك لتسوية وضعية الدور السكنية املشيدة فوقها املتواجدة 9371املصادقة على تفويت القطعة األرضية املنتمية للصك العقاري عدد  :29النقطة رقم 
 جبوار املسبح البلدي الداوديات.

توفير  بخصوص هذه النقطة،   إلى حين  الخاصة بها، اقترحت اللجنة تأجيل تدارسها فيها  المرجعية  ونظرا لغياب الوثائق 
 الوثائق المذكورة خالل الجلسة العامة. 

 

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة حول النقطة، فاألمر يتعلق بتسوية وضعية الدور السكنية مشيدة على قطعة  

للتقييم   اإلدارية  اللجنة  بالفعل  والتي قامت  التفويت  الداوديات عن طريق مسطرة  البلدي  المسبح  كائنة بجوار  أرضية 

رفضه المعنيون بحكم أنه غير متكافئ مع التقويمات السابقة لذلك طلبوا من الجماعة مراسلة  بتحديد مبلغ التفويت لكن  

اللجنة   بمحضر  اآلن  لحد  تتوصل  لم  فالجماعة  ولإلشارة  المقترح،  التفويت  مبلغ  في  النظر  إلعادة  المذكورة  اللجنة 

 اإلدارية للتقييم. 

 الحقة.   وعليه، وإذا سمحتم سنأجل البث في هذه النقطة إلى دورة
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 :   ( 20/05/2021بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2021 مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الثالثون النقطة 

للمجلس   املمثلين  املتصرفين  بين  من  متجددة"  سيتي  "باص  املحلية  التنمية  لشركة  اإلداري  املجلس  رئيس  تعيين 

 .2020يوليوز  02بتاريخ  5/2020/ 487املذكورة موضوع املقرر عدد الجماعي في الشركة 

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

بخصوص هذا الموضوع عقدنا لقاءات وقمنا بمشاورات طلبنا من خاللها من السيد الوالي أن يترأس المجلس  

متجددة" اإلداري   "باص سيتي  المحلية  التنمية  الدار    لشركة  بمدينة  إسوة  الشركة  الوالية كطرف في  تدخل  أن  بمعنى 

 البيضاء وغيرها، وفي انتظار رد السيد الوالي بهذا الشأن، أقترح عليكم تأجيل البث في هذه النقطة إلى دورة قادمة. 
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 :   ( 05/2021/ 20بتاريخ   الثانية الجلسة  ) 2021  مايمن جدول اعمال الدورة العادية لشهر   الواحدة والثالثون النقطة 

املنتدبين لدى الهيئات التداولية لألشخاص االعتبارية الخاضعة    احاطة املجلس علما بتقارير ممثلي املجلس الجماعي

    للقانون العام وبالهيئات االستشارية وكذا بالقرارات املتخذة في اجهزة شركات التنمية املحلية.

                                          

 المجلس الجماعي لمراكش   رئيس    محمد العربي بلقائدالسيد 

هذا   الجماعي  بخصوص  المجلس  ممثلي  لبعض  بتقارير  توصلنا  التداولية  الموضوع،  الهيئات  لدر  المنتدبين 
التنمية   اجهزة شركات  في  المتخذة  بالقرارات  وكذا  االستشارية  وبالهيئات  العام  للقانون  الخاضعة  االعتبارية  لألشخاص 

 ويتعلق االمر بالترتيب بما يلي: ، هناك تقارير تم التوصل بها حينا المحلية

 

 سيتي متجددة".  لشركة التنمية المحلية "باصالمجلس اإلداري  ❖
 حاضرة االنوار". لشركة التنمية المحلية " المجلس اإلداري  ❖
 افلمار". لشركة التنمية المحلية " المجلس اإلداري  ❖
 الطريقية. المحطة لشركة المجلس اإلداري  ❖
 المجلس اإلداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما".  ❖
 مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرر"  ❖
 مجموعة التعاون بين الجماعات "مراكش للنقل"  ❖
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

دراستنا   أنهينا  قد  نكون  الجلسة، وبه  رفع هذه  هاته، وقبل  العادية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة  للنقط 

اعطي الكلمة للسيد كاتب الجلسة لتالوة نص البرقية المرفوعة الى السدة العالية باهلل الملك محمد السادس نصره هللا  

 وايده. 

 

 ةجلسكاتب ال عبد الهادي بن عالالسيد 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

اتقدم بشكري وامتناني للسادة اعضاء المجلس الجماعي على مواكبتهم   الدورة، اود ان  قبل رفع جلسة هذه 
 اشغال مداوالت الدورة وكذا اطر وموظفي الجماعة. 

 دقيقة زواال. رفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية وخمس واربعين 

 

 

 

 

 


