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 :    (جلسة فريدة ) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال  األولى النقطة 

ماجوريل   حدائق  ومؤسسة  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية  على  واملصادقة  الدراسة 

 إلحداث وتهيئة وتدبير مكتبة عمومية بجوار حديقة ماجوريل.

   الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

بالشؤون   المكلفة  اللجنة  الشحيمي رئيس  للسيد خليفة  الكلمة  أعطي  النقطة،  مناقشة هذه  بداية  في 

المشترك   االجتماع  تقرير  نص  لتالوة  المدني  المجتمع  وإشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية 

 المتعلق بها. 

 

الشحيميالسيد   المكلفة    خليفة  اللجنة  المدني. بالشرئيس  المجتمع  وإشراك  االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  ؤون 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة فيي جيدول اعميال اليدورة   طبقا

الموجهيية  08/11/2019بتيياريخ  23961، وتبعييا للييدعوة عييدد 21/11/2019االسييتثنائية لمجلييس جماعيية مييراكش المقييررة بتيياريخ 
ك بيين اللجنية المكلفية بيالمرافق العموميية والخيدمات واللجنية اجتمياع مشيتر  مشاركة فيي أشيلال  لللسادة أعضاء المجلس  ل

 14، انعقد االجتماع الميذكور ييوا الخمييس المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني
شيارع محميد الخيامس   على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعية االجتماعيات الرسيمية بالقصير البليدي  2019  نونبر

المكلفية بالشيؤون الثقافيية والرياضيية والتنميية االجتماعيية وإشيراك برئاسة كل مين السييد خليفية الشيحيمي رئييس اللجنية 
 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتدارس النقطة االتيية:    المجتمع المدني والسيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس

 

حدائق ماجوريل إلحداث وتهيئة   الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومؤسسة :1النقطة رقم 
 وتدبري مكتبة عمومية جبوار حديقة ماجوريل

 

 عبد الهادي بن عال.: السيد  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد السالا سي كوري النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي.: حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد -

 :السادة بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 جماعة مراكشالمدير العاا لمصالح  :   عبد الكريا الخطيب 
 رئيس قسا الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عبد العزيز األمري

 رئيس قسا الشؤون القانونية والمنازعات القضائية :   فتح هللا اليزيدي 
 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس

 عن قسا أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

 

 سعد التازي مدير حديقة ماجوريل  :حديقة ماجوريل السيد وحضر االجتماع من ممثلي مؤسسة 
   

شراكة    اتفاقية  من  ونسخة  تقديمية  ورقة  من  األعضاء  السادة  وتمكين  بالحضور  الترحيب  وبعد  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 
أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسا الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية الذي أوضح ان عرض هذه النقطة    موضوع الدراسة والمرفقتين بالتقرير،

موضوع  المشروع  مكونات  قدا  الذي  ماجوريل  حديقة  ومدير  المعنية  الجماعية  األقساا  رؤساء  بين  لقاء  عقد  بعد  جاء  اللجنة  أنظار  على 
مكتبة وتدبير  وتهيئة  إحداث  إلى  الهادفة  وعموا   االتفاقية  والباحثين  للطلبة  موجهة  ماجوريل  حديقة  بجوار  النباتية  بالعلوا  تعنى  عمومية 

االتفاقي بمقتضى  الجماعة  التزامات  أن  ماجوريل، مشيرا  بحديقة  لها  بالمجان وال عالقة  المكتبة ستقدا خدماتها  أن هذه  مؤكدا  ة  المواطنين، 
ن إشارة مؤسسة حديقة ماجوريل إلحداث المكتبة المذكورة، في حين أن من أها  تتمثل في وضع البقعة األرضية المسماة "فيال لوسي" ره

  20التزامات المؤسسة القياا بمختلف العمليات المتعلقة بإنجاز المشروع وتدبيره، مقترحا إضافة مقتضى آخر وهو التزاا المؤسسة بتكوين  

التابعون الجماعة  تقنييو  فيها  بمن  البستنة سنويا  مجال  في  البنية    مستفيد  المشروع سيعزز  أن  تدخله  الخضراء، مختتما  المناطق  لمصلحة 
القاضي عياض  مع جامعة  كالشراكة  ماجوريل  راكمتها مؤسسة حديقة  التي  الشراكات  لمجموع  كما سيضيف شراكة هامة  بالمدينة  التحتية 

 والمعهد الوطني للبحث الزراعي.
زعات القضائية ليثير انتباه السادة األعضاء إلى ضرورة اإلشارة في حالة فسخ كما تدخل السيد رئيس قسا الشؤون القانونية والمنا

االتفاقية إلى عودة ملكية البناية موضوع المشروع إلى الجماعة مع عدا أحقية المؤسسة في مطالبة المجلس الجماعي بأي نوع من التعويض  
 حفاظا على حقوق هذا األخير.

لتقديا مزيد من التوضيحات حول المشروع، أعطيت الكلمة للسيد مدير حديقة ماجوريل الذي نوه   وإلتاحة الفرصة للطرف المتعاقد معه
أن   بعملية الشراكة مع المؤسسة التي يشرف عليها و التي تمتلك صفة المنفعة العامة ولديها خبرة كبيرة في مجال االستقبال والتواصل، مؤكدا

نسبة سنويا  الحديقة  يزورون  مليون شخص  بالمجان،    %90  حوالي  الحديقة  يلجون  الذين  الحرة  المدارس  أطفال  إلى  إضافة  أجانب،  منها 

مشيرا أن هدف المؤسسة هو االنفتاح على المجتمع المراكشي والمساهمة في التطور الذي تعرفة المدينة، منوها أن الولوج للمكتبة المزمع  
مليون سنتيا سنويا كمصاريف للتسيير،   200ليون سنتيا إضافة إلى ما يقارب م 400احداثها سيكون مجانيا وسيكلف إحداثها وتجهيزها مبلغ 

رائدة في هذا   مشيرا أن المشروع سيزيد من إشعاع المدينة الدولي في مجال العلوا النباتية وسيفتح المجال لتبادل الخبرات مع وجهات أجنبية 
 طالع على مكوناتها الطبيعية واإليكولوجية. النوع من العلوا، داعيا السادة األعضاء إلى زيارة الحديقة لال

 

 مجلس جماعة مراكش 
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مراكش،   لمدينة  نوعية  إضافة  يمثل  المشروع  أن  ليؤكد  الجماعي  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  السيد  تدخل  جهته،  ومن 
المكتبة المزمع والجماعة يشرفها أن تعقد هذه الشراكة مع مؤسسة حديقة ماجوريل في مجال العلوا النباتية والبيئة، مشيرا أن  

 إنجازها ستجلب العديد من الطلبة والباحثين والزوار المهتمين بالنباتات والطبيعة. 
السادة األعضاء المبدأ العاا من طرح   باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث ثمن  عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات، فتح 

 ل اآلتي: موضوع االتفاقية، مسجلين اقتراحات ومالحظات جاءت على الشك
 تضمين مبدأ مجانية الولوج بشكل صريح في نص االتفاقية. ➢
 ضرورة إرفاق االتفاقية بملف تقني حول المشروع المزمع إنجازه.  ➢
 تثمين استلالل البقعة األرضية موضوع االتفاقية .  ➢
 سنة كحد أقصى. 15و  5تفاوت اقتراحات السادة األعضاء فيما يتعلق بمدة االتفاقية بين  ➢
 ضرورة إضافة رمز الجماعة إلى يافطة المشروع.  ➢

 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات وتقديا مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد مدير حديقة ماجوريل 
الزوار المراكشيين والملاربة، مقترحا   أكد أن هدف المؤسسة هو مالمسة عدد أكبر من  سنة على األقل كمدة لالتفاقية    20الذي 

ذي ستقوا به مؤسسة ماجوريل إلنجاز وتهيئة وتدبير مشروع المكتبة، مؤكدا أن عمليات  مرجعا سبب ذلك إلى االستثمار الكبير ال
البناء لوحدها ستستلرق على األقل مدة سنتين، ومشيرا أن المشروع ال يهدف إلى الربح بل االنفتاح على المواطنين المراكشيين  

 والملاربة وإعطاء المزيد من االشعاع لمدينة عالمية كمراكش. 
 

ء على ما سبق، وتنزيال للمقترحات المتناقش حولها في اطار المبدأ العاا، قامت اللجنة بإدخال تعديالت على مشروع وبنا
 االتفاقية همت الفصول اآلتية: 

 

 
 

 الفصل الرابع : االلتزامات
 الزتامات مؤسسة حديقة ماجوريل:   -2

 تلزتم مؤسسة حديقة ماجوريل مبا ييل: 

اعداد ادلراسات التقنية والتصاممي املعامرية املتعلقة مبرفق مكتبة   ✓

 معومية؛ 

✓  .... 

خدمات   ✓ من  والاس تفادة  الولوج  جمانية  تطبيق  عىل  احلرص 

 . املكتبة 

 الفصل الرابع : االلتزامات
 الزتامات مؤسسة حديقة ماجوريل:   -2

 تلزتم مؤسسة حديقة ماجوريل مبا ييل: 

مكتبة   ✓ مبرفق  املتعلقة  املعامرية  والتصاممي  التقنية  ادلراسات  اعداد 

طالع اجمللس امجلاعي علهيا   معومية؛   مع رضورة ا 

✓  .... 

خدمات   ✓ من  والاس تفادة  الولوج  جمانية  تطبيق  عىل  احلرص 

 . املكتبة 

 . جمانية الولوج والاس تفادة من خدمات املكتبة الالزتام بتطبيق   ✓

 وضع رمز امجلاعة عىل ايفطة تسمية املرشوع  ✓

مس تفيد لك س نة جماان يف جمال البستنة مبن فهيم تقنيو   20تكوين  ✓

 امجلاعة  

 
 
المجلس   - إطالع  اللجنة ضرورة  اقترحت 

التقنية   الدراسات  على  الجماعي 
 بالمشروع.والتصاميا الخاصة 

 
 
إلى    - بتطبيق"  "االلتزاا  عبارة  إضافة 

للمكتبة  الولوج  بمجانية  الخاصة  الفقرة 
 لضمان تحقيق هذا المبدأ.

 

 

 الفصل اخلامس : مدة االتفاقية
حتدد مدة االتفاقية يف ..... وبمت جتديدها تلقائيا ما مل بعرب أ حد الطرفني  

 عقدها. عن رغبته يف فسخها قبل انرصام مدة  

 الفصل اخلامس : مدة االتفاقية
س نة حتتسب من اترخي تأ شري السلطات اخملتصة    20حتدد مدة االتفاقية يف  

 علهيا. 

 

 الفصل الثاني عشر: شروط فسخ االتفاقية
 يمت فسخ االتفاقية بطلب رصحي ومربر من أ حد الطرفني؛ 

من   حتسب  هبا،  للوفاء  شهر  مدة  ابلزتاماته  اخملل  للطرف  اترخي  متنح 

نذاره؛   ا 

اباللزتاما  الوفاء  دون  املدة  هذه  انرصام  حاةل  فسخ    ت ويف  يمت  املطلوبة 

 هذه االتفاقية؛ 

خمتلف   اسرتداد  عىل  والتقيمي  التتبع  جلنة  تسهر  الفسخ  عالن  ا  عند 

لضامن   الرامية  التدابري  اكفة  الصدد  هذا  يف  وتتخذ  ابملكتبة  املوجودات 

 اس مترارية هذه اخلدمة.   

 

 الفصل الثاني عشر: شروط فسخ االتفاقية
 يمت فسخ االتفاقية بطلب رصحي ومربر من أ حد الطرفني؛ 

نذاره؛ متنح للطرف اخملل اب   لزتاماته مدة شهر للوفاء هبا، حتسب من اترخي ا 

اباللزتاما  الوفاء  دون  املدة  هذه  انرصام  حاةل  هذه    ت ويف  فسخ  يمت  املطلوبة 

 االتفاقية؛ 

خمتلف   اسرتداد  عىل  والتقيمي  التتبع  جلنة  تسهر  الفسخ  عالن  ا  عند 

لضام  الرامية  التدابري  اكفة  الصدد  هذا  يف  وتتخذ  ابملكتبة  ن  املوجودات 

 اس مترارية هذه اخلدمة.  

تعويض    بأ ي  املطالبة  ماجوريل  حديقة  ملؤسسة  ميكن  ال  الفسخ  حاةل  يف 

   مايل أ و عيين بشأ ن العقار والبناية ومشموالهتا. 

 
 
 
 

على   للحفاظ  الفقرة  هذه  اللجنة  أضافت 
 حقوق الجماعة في حالة فسخ االتفاقية. 
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من   األولى  ستكون  النباتية  للعلوا  مكتبة  مشروع  إحداث  أهمية  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  ذلك،  على  وتأسيسا 

نوعها بالمدينة، ورغبة من الجماعة في تشجيع هذا النوع من االستثمارات الهادف إلى تعزيز السياحة البيئية وااليكولوجية 

لمنفعة العامة التي تتصف بها المؤسسة والتي تخولها عقد هذا النوع من  بمراكش باعتبارها وجهة عالمية، واعتبارا لصفة ا 

المسطرة  ان  االستلالل على  مدة  انتهاء  بعد  للعقار  ملكيتها  بسند  لالحتفاظ  الجماعة  تقوية موقف  تا  ان  بعد  و  االتفاقيات، 

الكائنة بحي جليز جوار   M/9657تخصيص البقعة األرضية المسماة "فيال لوسي" ذات الرسا العقاري عدد  المعتمدة هي   

وهي مساهمة الجماعة في المشروع، وحيث ان    سنتيار إلحداث مكتبة عمومية   6آر    10حديقة ماجوريل بمراكش، مساحتها  

 مبدأ المجانية هو العنصر االساس في استفادة المرتفقين من خدمات المكتبة العمومية وتا التنصيص عليه في االتفاقية، فقد
اللجنة   وتدبير  موافقتها  أبدت  وتهيئة  إلحداث  ماجوريل  حدائق  ومؤسسة  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة  اتفاقية  على 

 . وفق التعديالت الواردة في الجدول أعاله والمرفقة بالتقرير مكتبة عمومية بجوار حديقة ماجوريل

 

 ولمجلسكا الموقر واسع النظر
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 مشروع اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ومؤسسة حديقة ماجوريلية حول تقدميورقة 

 إلحداث وتهيئة وجتهيز وتدبري مكتبة عمومية

.. وتقدم  * يستهدف هذا املشروع إحداث اول مكتبة عمومية تعنى بالنباتات.. مفتوحة للتالميذ والطلبة والباحثني
 خدماتها باجملان.

قاعة /  مشتل/  قاعة للتجارب العلمية /  فضاء التكوين واحملاضرات/  فضاء القراءة واملطالعة * تتكون هذه املكتبة من = 
 .مرافق صحية/  مكاتب إدارية/  االستقبال/  للتخزين

 إن الغرض من إحداث هذا املرفق هو:*  

)أنواع النباتات / عالقتها باالستغالل املفرط للموارد رصد اجلانب املعريف والعلمي للنباتات وتصنيفها العلمي  ✓
تغيري املناخ / الرتبة / كمية املياه / نظام  / الطبيعية / امللوثات الغازية / ارتفاع درجات احلرارة / التلوث اهلوائي

 ؛السقي / الطفيليات / االمراض ..(

 ؛استزراع وانتاج أصناف نباتية خمتلفة ✓

 ؛مية عن النباتاتإجراء جتارب وحبوثات عل ✓

 ؛االطالع على االصدارات القدمية واجلديدة اليت تعنى بالعلوم النباتية ✓

 ؛دعم السياحة الثقافية باملدينة ✓

 ؛علمية عن النباتات ثمتكني التالميذ، الطالب والباحثني من االطالع على جتارب وحبوثا ✓

 ؛تنويع العرض الثقايف واملعريف مبدينة مراكش ✓

 ؛فية باملدينةدعم السياحة الثقا ✓

 ؛حتسيس وحتفيز الناشئة على االهتمام بالبيئة والنباتات ✓

 مستفيدا كل سنة يف جمال البستنة؛ 20تكوين  ✓

 تقوية مكانة مدينة مراكش داخل شبكة املؤسسات واملنظمات الدولية املهتمة بالنباتات والعلوم النباتية؛ ✓

، واملعهد INRAتعزيز عالقات التعاون والشراكة مع جامعة القاصي عياض، املعهد الوطين للبحث الزراعي  ✓
 .AREFالعمي بالرباط االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين 
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  اتفاقية شراكة
   بني

   مجاعة مراكش

  و
 مؤسسة حديقة ماجوريل

 وتدبري مكتبة عموميةإلحداث وتهيئة 

 ديبــــاجـــــة      
 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز 7) 1436رمضان  20صادر يف  1.15.85على الظهري الشريف رقم  بناء ✓

 املتعلق باجلماعات.

يغري ويتمم مبوجبه ، (1973أبريل  10) 1393ربيع األول  6بتاريخ  1.73.283شريف مبثابة قانون رقم ال ظهريوبناء على ال ✓
، تنظيم احلق يف تأسيس اجلمعياتشأن ( ب1958نونرب  15)، 1378مجادى األوىل  3الصادر يف  1.58.376 الظهري الشريف رقم

فرباير  18) 1430من صفر  22بتاريخ  1.09.39ر بتنفيذه الظهري الشريف رقم الصاد 07.09رقم كما مت تعديله مبوجب القانون 
2009.) 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2017نوفمرب  23) 1439ربيع األول  4صادر يف  2.17.451رقم وبناء على املرسوم  ✓
 .ومؤسسات التعاون بني اجلماعات

ربيع  26املتعلقة بالشراكة بني الدولة واجملالس املنتخبة واجلمعيات، الصادرة بتاريخ  7.2003وبناء على دورية الوزير األول عدد  ✓
 بالشراكة بني الدولة واجملالس املنتخبة واجلمعيات. املتعلقة 2003يونيو  27املوافق  1422الثاني 

 .  07/11/2019بتاريخ   29519وبناء على طلب ومؤسسة حديقة ماجوريل يف عقد اتفاقية شراكة املتوصل به  حتت عدد  ✓

( باعتبار اجلمعية املسماة "مجعية انقاذ و اشعاع  2011نوفمرب  4)  1432ذي احلجة  7صادر يف  2.11.647وبناء على مرسوم  رقم  ✓
من مجادى  18صادر يف  2.12.226، مجعية ذات منفعة  عامة واملغري  مبقتضى مرسوم رقم حديقة ماجوريل " الكائن مقرها مبراكش

( يف شان احتفاظ ل للجمعية املسماة "مؤسسة حديقة ماجوريل" بصفة املنفعة العامة املخولة هلا حتت  2012ماي  10) 1433االخرة 
 امسها القديم "مجعية انقاذ و اشعاع حديقة ماجوريل" .

 YVESحبديقة ماجوريل زنقة والكائن مقرها  01/01/2001اليت تأسست يف  حديقة ماجوريل ملؤسسة امللف القانوني وبناء على ✓

SAINT LAURENT حتت عدد ...... مبوجب وصل اإليداع املسلم   امللحقة االدارية ....واملودع ملفها القانوني لدى  مراكش
  ..../../...بتاريخ 

 اعة مراكش خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ ...... وبناء على مداوالت جملس مج ✓
 

 تمت صياغة اتفاقية الشراكة هذه تقضي بوضع آليات تنظيمية وقانونية بشأن بناء وتجهيز مكتبة عمومية. 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

    
ول بالقصر البلدي بشارع محمد الخامسالكائن مقرها                                                                                                    ممثلة برئيسها السيد محمد العربي بلقائد  كطرف ا 

 MADISONسيد ممثلة في شخص رئيسها ال مراكش YVES SAINT LAURENTبحديقة ماجوريل زنقة الكائن مقرها  
COX  كطرف ثاني 

 : لى   
اق  على ما ي ف  م الات 

 وت 
 

 الفصل األول:  موضوع اتفاقية الشراكة
وتجهيز   بناء  أجل  بين مجلس جماعة مراكش ومؤسسة حديقة ماجوريل من  للشراكة  إطار  إلى خلق  االتفاقية  تهدف هذه 

 مكتبة عمومية تعنى بالعلوم النباتية.
 

 االتفاقيةالفصل الثاني: أهداف مشروع  
 الهدف العاا:

احداث مرفق ثقافي معرفي وفق منظور علمي يتوخى املعرفة، التكوين، التأطير والتحسيس بأهمية النباتات  -

 ومتعلقاتها.

 األهداف الخاصة: 
الطبيعية / امللوثات  رصد الجانب املعرفي والعلمي للنباتات وتصنيفها العلمي )أنواع النباتات / عالقتها باالستغالل املفرط للموارد  -

 الغازية / ارتفاع درجات الحرارة / التلوث الهوائي / تغيير املناخ / التربة / كمية املياه / نظام السقي / الطفيليات / االمراض ..(

 استزراع وانتاج أصناف نباتية مختلفة  -

 إجراء تجارب وبحوثات علمية عن النباتات   -

 االطالع على االصدارات القديمة والجديدة التي تعنى بالعلوم النباتية   -

 دعم السياحة الثقافية باملدينة  -

 تمكين التالميذ، الطالب والباحثين من االطالع على تجارب وبحوثات علمية عن النباتات.  -

 تنويع العرض الثقافي واملعرفي بمدينة مراكش   -

 دعم السياحة الثقافية باملدينة   -

 س وتحفيز الناشئة على االهتمام بالبيئة والنباتات   تحسي -

 الفصل الثالث: املكونات
 فضاء القراءة واملطالعة   .1

 فضاء التكوين واملحاضرات  .2

 قاعة للتجارب العلمية   .3

 مشتل  .4

 قاعة للتخزين  .5

 االستقبال  .6

 مكاتب إدارية .7

 مرافق صحية  .8
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 الفصل الرابع : االلتزامات
 التزامات جماعة مراكش:  -1

الكائنة بحي جليز    M/9657تقوم جماعة مراكش بتخصيص البقعة األرضية املسماة "فيال لوس ي" ذات الرسم العقاري عدد   ✓

 سنتيار إلحداث مكتبة عمومية.   6آر  10جوار حديقة ماجوريل بمراكش، مساحتها 

اال  ✓ البقعة  بوضع  هذه  الشراكة  اتفاقية  وفق  مراكش  جماعة  ماجوريل  تلتزم  حديقة  مؤسسة  إشارة  رهن  املذكورة  رضية 

 كمساهمة منها في إحداث مكتبة عمومية. 

 تحتفظ جماعة مراكش بملكيتها للعقار املذكور أعاله موضوع إحداث املكتبة العمومية.  ✓
 

 التزامات مؤسسة حديقة ماجوريل:   -2
 تلتزم مؤسسة حديقة ماجوريل بما يلي: 

 . مع ضرورة إطالع املجلس الجماعي عليهااعداد الدراسات التقنية والتصاميم املعمارية املتعلقة بمرفق مكتبة عمومية  ✓

 أشغال البناء؛ ✓

 اقتناء املعدات والتجهيزات التقنية، املكتبية واملعلوماتية؛   ✓

 تدبير مرفق املكتبة العمومية؛  ✓

 وضع برنامج سنوي بشأن تنشيط املكتبة املذكورة؛  ✓

 غناء املكتبة املذكورة بالكتب النباتية ومتعلقاتها ذات القيمة التاريخية والعلمية؛ إ ✓

أو أفالم وثائقية عن    ✓ بها وإنجاز تغطية فوتوغرافية  باألعمال املحفوظة  التعريف  املكتبة من خالل  التعريف بوظائف ودور 

 محتوياتها؛

مصاريف الندوات    –أجور العاملين وأعوان الحراسة والنظافة    –تحمل مصاريف التسيير )واجبات املاء والكهرباء والهاتف   ✓

 واملحاضرات والتكاوين ... ( ؛

 تأمين الفضاءات، املعروضات والزائرين؛ ✓

 الصيانة االعتيادية للبناية وفضاءاتها ؛  ✓

 تنظيم أنشطة بيداغوجية هادفة بشأن النباتات لفائدة تالميذ املؤسسات التعليمية؛   ✓

 اشهر بتقارير حول سير املكتبة املذكورة؛  6موافاة جماعة مراكش كل  ✓

 إعداد مشروع نظام داخلي لتدبير املكتبة املذكورة  ✓

 مجانية الولوج واالستفادة من خدمات املكتبة.  االلتزام بتطبيق  ✓

 جماعة على يافطة تسمية املشروع. وضع رمز ال  ✓

 مستفيد كل سنة مجانا في مجال البستنة بمن فيهم تقنيو الجماعة.  20تكوين  ✓
 

 مدة االتفاقية  الفصل اخلامس:
 ( سنة تحتسب من تاريخ تأشير السلطات املختصة عليها.   20في عشرين )  ةتحدد مدة اإلتفاقي

 وبتم تجديدها تلقائيا ما لم بعرب أحد الطرفين عن رغبته في فسخها قبل انصرام مدة عقدها.

 السمة الشخصية للتدبري  الفصل السادس:
ال يمكن للمؤسسة أن تتخلى عن استغالل املكتبة أو توكل أمر تدبيرها أو استغاللها أو جزء منها إلى طرف آخر دون الحصول  

افقة مجلس جماعة مراكش.    على مو
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  ملكية البناءات والتجهيزات  الفصل السابع:
الثابتة واملنقولة   البناءات والتحسينات والتجهيزات  نهاية مدة  تعود ملكية  الى جماعة مراكش بعد  املقامة فوق هذا العقار 

 االستغالل بموجب االتفاقية أو عند فسخها. 

 املراقبة: الفصل الثامن
وكذا   للجماعة  املالية  املصالح  من طرف  والتحقق  اقبة  للمر املكتبة  هذه  بتسيير  املتعلقة  واملالية  اإلدارية  العمليات  تخضع 

 ملكلفة باالفتحاص املالي على املستوى املركزي. املصالح املالية واالدارية ا 

 : جلنة التتبع والتقييمالفصل التاسع

 تسيير املكتبة  يتم إحداث لجنة لتتبع وتقييم 

   :أعضاء   4م في عضويتها ضمن ينوب عنه، وت أو  الجماعةيترأس هذه اللجنة رئيس مجلس 

باإلضافة إلى رئيس مجلس جماعة مراكش أو من ينوب عنه تضم اللجنة أيضا رئيس اللجنة المكلفة   -

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني  

 ( عن مؤسسة حديقة ماجوريل:02ممثلين ) -

 رئيس مؤسسة حديقة ماجوريل  -

 مدير المكتبة العمومية  -
 رى فائدة في حضور أشغالها. ي الخارجية التي  أو ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء مختلف املصالح الجماعية 

اجتماعاتها   اللجنة  السنة  تعقد  في  تدبير  مرتين  مستويات  عند  السنوي، للوقوف  عملها  برنامج  تنفيذ  وتتبع  املكتبة  هذه 

اقبة تدبير أنشطتها وتسييره التقرير املالي واألدبي املتعلق بميزانية التسيير، اإلداري والتنظيمي،    اومر كما تدرس أيضا وثيقة 

املناسبة   الحلول  إيجاد  في  واملساهمة  امللحوظة،  االختالالت  مختلف  معالجة  إلى  الرامية  التدابير  اقتراح  و دراسة  عن  فضال 

 للصعوبات التي تواجهها املكتبة عند االقتضاء.  

    متى دعت الضرورة إلى ذلك.ة املذكورة عقد اجتماعات استثنائية يمكن للجن
 

 تسوية النزاعات: الفصل العاشر
النزاعات،   هذه  استمرار  حالة  وفي  بالتراض ي،  وسريانها  االتفاقية  هذه  مضمون  بتنفيذ  املتعلقة  النزاعات  مختلف  تدبير  يتم 

 تعرض على تحكيم السيد والي جهة مراكش آسفي. 
 

 مراجعة االتفاقية: احلادي عشرالفصل 
 يمكن أن تكون االتفاقية موضوع مراجعة بناء على طلب من أحد الطرفين املوقعين عليها، يتم إدراجها ضمن ملحق خاص. 

 

 شروط فسخ االتفاقية :الفصل الثاني عشر
 يتم فسخ االتفاقية بطلب صريح ومبرر من أحد الطرفين؛

 بالتزاماته مدة شهر للوفاء بها، تحسب من تاريخ إنذاره؛تمنح للطرف املخل 

 املطلوبة يتم فسخ هذه االتفاقية؛ ت وفي حالة انصرام هذه املدة دون الوفاء بااللتزاما

عند إعالن الفسخ تسهر لجنة التتبع والتقييم على استرداد مختلف املوجودات باملكتبة وتتخذ في هذا الصدد كافة التدابير 

 مان استمرارية هذه الخدمة.   الرامية لض

 في حالة الفسخ ال يمكن ملؤسسة حديقة ماجوريل املطالبة بأي تعويض مالي أو عيني بشأن العقار والبناية ومشموالتها.
 

 التأشري: الفصل الثاني عشر
 السلطات املختصة عليها. وتأشير ، ة مراكشمجلس جماع مصادقة املفعول إال بعد  ةسارياتفاقية الشراكة هذه  صبح تال 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

ماجوريل بصفتها إحدى نقط  إذن وبعد استماعكا لنص التقرير والتعديالت المقترحة، فكلكا تعرفون حديقة  

الجذب السياحية الهامة بمدينة مراكش وطريقة تدبيرها المميزة واليوا سنضيف إليها معلمة أخرى بجوار الحديقة  

هذا   في  العلمي  للبحث  فضاء  ستمثل  النباتات  علا  في  متخصصة  مكتبة  عن  عبارة  لوران"  سان  "إيف  ومتحف 

جماعي يمتلك البقعة األرضية موضوع المشروع وهي غير مستللة  المجال وستكون مفتوحة للجميع، فالمجلس ال

لعقود من الزمن، علما أن هذه المكتبة ستتكلف مؤسسة حديقة ماجوريل بإحداثها وتجهيزها وتدبيرها لمدة محددة  

 وستبقى القطعة األرضية في ملكية الجماعة. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

   عضو المجلس الجماعي الملراويي. عبد الحفيظ  ةالسيد

سنوات قابلة للتجديد،    10سنة فترة طويلة وأقترح تقليصها إلى    20لدي مالحظة حول مدة االتفاقية، فمدة  

مستفيد سنويا بالمجان في مجال البستنة أي إذا فاق هذا العدد سيصبح التكوين مؤدى عنه    20كذلك مسألة تكوين  

تحديد عدد ا أقترح عدا  للجمعية  وبالتالي  النظاا األساسي  نطلع على  بودنا أن  أيضا كان  التكوين،  لمستفيدين من 

 وكذا مختلف الخدمات التي ستقدمها المكتبة المزمع إنجازها. 

 الجماعي  عضو المجلس خليل بولحسنالسيد 

الشق الخاص  ال يمكن إال أن نثمن هذه االتفاقية فهي إضافة نوعية للمدينة الحمراء، لكن لدي مالحظة في   

بالتزامات مؤسسة حديقة ماجوريل حيث نجد من ضمنها: "إغناء المكتبة المذكورة بالكتب النباتية ومتعلقاتها ذات  

الصياغة   ولتصحيح  الكتب؟  من  النوع  هذا  على  فقط  االقتصار  أو  المكتبة  إغناء  المقصود  هل  التاريخية"  القيمة 

 ر". أقترح استبدال مصطلح "إغناء" بعبارة "االقتصا 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 بالفعل مالحظة في محلها. 

إذن، وإن لا يتبق أي متدخل إضافي، سنمر إلى عملية التصويت على النقطة مع االخذ بالتعديل المقترح من  

 طرف السيد خليل بولحسن. 
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  اتفاقية شراكة
   بني

   مجاعة مراكش

  و
 مؤسسة حديقة ماجوريل

 إلحداث وتهيئة وتدبري مكتبة عمومية
 

 ديبــــاجـــــة      
 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز 7) 1436رمضان  20صادر يف  1.15.85على الظهري الشريف رقم  بناء ✓

 املتعلق باجلماعات.

يغري ويتمم مبوجبه ، (1973أبريل  10) 1393ربيع األول  6بتاريخ  1.73.283شريف مبثابة قانون رقم ال ظهريوبناء على ال ✓
كما مت ، تنظيم احلق يف تأسيس اجلمعياتشأن ب( 1958نونرب  15)، 1378مجادى األوىل  3 الصادر يف 1.58.376 الظهري الشريف رقم

 (.2009 فرباير 18) 1430 صفرمن  22 بتاريخ 1.09.39 ر بتنفيذه الظهري الشريف رقمالصاد 07.09 رقمتعديله مبوجب القانون 

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 2017نوفمرب  23) 1439ربيع األول  4صادر يف  2.17.451رقم وبناء على املرسوم  ✓
 .ومؤسسات التعاون بني اجلماعات

ربيع  26املتعلقة بالشراكة بني الدولة واجملالس املنتخبة واجلمعيات، الصادرة بتاريخ  7.2003وبناء على دورية الوزير األول عدد  ✓
 بالشراكة بني الدولة واجملالس املنتخبة واجلمعيات. املتعلقة 2003يونيو  27املوافق  1422الثاني 

 .  07/11/2019بتاريخ   29519تفاقية شراكة املتوصل به  حتت عدد يف عقد ا ومؤسسة حديقة ماجوريلوبناء على طلب  ✓

( باعتبار اجلمعية املسماة "مجعية انقاذ و اشعاع  2011نوفمرب  4)  1432ذي احلجة  7صادر يف  2.11.647وبناء على مرسوم  رقم  ✓
من مجادى  18صادر يف  2.12.226وم رقم حديقة ماجوريل " الكائن مقرها مبراكش، مجعية ذات منفعة  عامة واملغري  مبقتضى مرس

( يف شان احتفاظ ل للجمعية املسماة "مؤسسة حديقة ماجوريل" بصفة املنفعة العامة املخولة هلا حتت  2012ماي  10) 1433االخرة 
 امسها القديم "مجعية انقاذ و اشعاع حديقة ماجوريل" .

 YVESديقة ماجوريل زنقة حبوالكائن مقرها  01/01/2001أسست يف اليت ت حديقة ماجوريل ملؤسسة وبناء على امللف القانوني ✓

SAINT LAURENT بتاريخ حتت عدد ...... مبوجب وصل اإليداع املسلم   امللحقة االدارية ....واملودع ملفها القانوني لدى  مراكش
.../.. / ....  

  .2019نونرب  21االستثنائية املنعقدة بتاريخ وبناء على مداوالت جملس مجاعة مراكش خالل دورته  ✓
 

 . بناء وتجهيز مكتبة عموميةتمت صياغة اتفاقية الشراكة هذه تقضي بوضع آليات تنظيمية وقانونية بشأن 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/159643.htm
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ن   ي  اق  ب  ف  ع الات 
 وق 

    
ول بشارع محمد الخامسبالقصر البلدي  الكائن مقرها                                                                                                    ممثلة برئيسها السيد محمد العربي بلقائد  كطرف ا 

 MADISONممثلة في شخص رئيسها السيد  مراكش YVES SAINT LAURENTبحديقة ماجوريل زنقة الكائن مقرها  
COX  كطرف ثاني 

 : لى   
اق  على ما ي ف  م الات 

 وت 
 

 الفصل األول:  موضوع اتفاقية الشراكة
وتجهيز مكتبة  بناء  بين مجلس جماعة مراكش ومؤسسة حديقة ماجوريل من أجل  للشراكة  إطار  إلى خلق  االتفاقية  تهدف هذه 

 عمومية تعنى بالعلوم النباتية. 
 

 الفصل الثاني: أهداف مشروع االتفاقية 
 الهدف العاا:

 احداث مرفق ثقافي معرفي وفق منظور علمي يتوخى املعرفة، التكوين، التأطير والتحسيس بأهمية النباتات ومتعلقاتها. -

 األهداف الخاصة: 
باالستغالل املفرط للموارد الطبيعية / امللوثات رصد الجانب املعرفي والعلمي للنباتات وتصنيفها العلمي )أنواع النباتات / عالقتها   -

 الغازية / ارتفاع درجات الحرارة / التلوث الهوائي / تغيير املناخ / التربة / كمية املياه / نظام السقي / الطفيليات / االمراض ..( 

 استزراع وانتاج أصناف نباتية مختلفة   -

 إجراء تجارب وبحوثات علمية عن النباتات   -

 االطالع على االصدارات القديمة والجديدة التي تعنى بالعلوم النباتية  -

 دعم السياحة الثقافية باملدينة  -

 تمكين التالميذ، الطالب والباحثين من االطالع على تجارب وبحوثات علمية عن النباتات. -

 كش  تنويع العرض الثقافي واملعرفي بمدينة مرا  -

 دعم السياحة الثقافية باملدينة   -

 تحسيس وتحفيز الناشئة على االهتمام بالبيئة والنباتات    -

 الفصل الثالث: املكونات
 فضاء القراءة واملطالعة   .1

 فضاء التكوين واملحاضرات  .2

 قاعة للتجارب العلمية   .3

 مشتل  .4

 قاعة للتخزين  .5

 االستقبال  .6

 مكاتب إدارية .7

 مرافق صحية  .8
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 االلتزاماتالفصل الرابع : 
 التزامات جماعة مراكش:  -1

الكائنة بحي جليز جوار   M/9657تقوم جماعة مراكش بتخصيص البقعة األرضية املسماة "فيال لوس ي" ذات الرسم العقاري عدد  ✓

 سنتيار إلحداث مكتبة عمومية.   6آر  10حديقة ماجوريل بمراكش، مساحتها 

ع البقعة االرضية املذكورة رهن إشارة مؤسسة حديقة ماجوريل كمساهمة  تلتزم جماعة مراكش وفق اتفاقية الشراكة هذه بوض ✓

 منها في إحداث مكتبة عمومية.

 تحتفظ جماعة مراكش بملكيتها للعقار املذكور أعاله موضوع إحداث املكتبة العمومية.  ✓
 

 التزامات مؤسسة حديقة ماجوريل:   -2
 تلتزم مؤسسة حديقة ماجوريل بما يلي: 

 .عليها  مع ضرورة إطالع املجلس الجماعي  الدراسات التقنية والتصاميم املعمارية املتعلقة بمرفق مكتبة عموميةاعداد   ✓

 أشغال البناء؛ ✓

 اقتناء املعدات والتجهيزات التقنية، املكتبية واملعلوماتية؛   ✓

 تدبير مرفق املكتبة العمومية؛  ✓

 وضع برنامج سنوي بشأن تنشيط املكتبة املذكورة؛  ✓

 ؛فقط الكتب النباتية ومتعلقاتها ذات القيمة التاريخية والعلميةاملكتبة املذكورة على اقتصار   ✓

 فوتوغرافية أو أفالم وثائقية عن محتوياتها؛ وإنجاز تغطية  ودور املكتبة من خالل التعريف باألعمال املحفوظة بهاالتعريف بوظائف   ✓

والهاتف   ✓ والكهرباء  املاء  )واجبات  التسيير  مصاريف  والنظافة    –تحمل  الحراسة  وأعوان  العاملين  الندوات   –أجور  مصاريف 

 واملحاضرات والتكاوين ... ( ؛

 تأمين الفضاءات، املعروضات والزائرين؛ ✓

 الصيانة االعتيادية للبناية وفضاءاتها ؛  ✓

 لفائدة تالميذ املؤسسات التعليمية؛  تنظيم أنشطة بيداغوجية هادفة بشأن النباتات  ✓

 اشهر بتقارير حول سير املكتبة املذكورة؛  6موافاة جماعة مراكش كل  ✓

 إعداد مشروع نظام داخلي لتدبير املكتبة املذكورة  ✓

 مجانية الولوج واالستفادة من خدمات املكتبة. االلتزام بتطبيق   ✓

 وضع رمز الجماعة على يافطة تسمية املشروع.  ✓

 مستفيد كل سنة مجانا في مجال البستنة بمن فيهم تقنيو الجماعة. 20تكوين  ✓
 

 االتفاقية اخلامس: مدةالفصل 
 ( سنة تحتسب من تاريخ تأشير السلطات املختصة عليها.   20في عشرين )   ةتحدد مدة اإلتفاقي

 عقدها.وبتم تجديدها تلقائيا ما لم بعرب أحد الطرفين عن رغبته في فسخها قبل انصرام مدة 

 الشخصية للتدبري السادس: السمةالفصل 
إلى طرف آخر دون الحصول على   ال يمكن للمؤسسة أن تتخلى عن استغالل املكتبة أو توكل أمر تدبيرها أو استغاللها أو جزء منها 

افقة مجلس جماعة مراكش.    مو

  ملكية البناءات والتجهيزات  الفصل السابع:
البناءات   ملكية  مدة تعود  نهاية  بعد  مراكش  جماعة  الى  العقار  هذا  فوق  املقامة  واملنقولة  الثابتة  والتجهيزات  والتحسينات 

 االستغالل بموجب االتفاقية أو عند فسخها. 
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 :    (جلسة فريدة ) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   الرابعة النقطة 

بتراب  الدراسة واملصادقة على كناش   العدادات  املغلقة عن طريق  بتدبير املراكن  متعلق  التحمالت 

 جماعة مراكش. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

بالمرافق العمومية والخدمات لتالوة   المكلفة  اللجنة  الكلمة للسيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس  بداية، 

 نص التقرير الخاص بهذه النقطة. 

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات رئيسنائبة  حفيظة مجدار ةالسيد
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  مراكش ةمجلس جماع

 
   4 النقطة رقا:

 
 
 

 جتماعاتقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   4 النقطة رقمحول 
  21/11/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بتدبري املراكن املغلقة 
 عن طريق العدادات برتاب مجاعة مراكش
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجياري بهيا العميل، وفيي اطيار تحضيير الينقط المدرجية فيي جيدول اعميال اليدورة   طبقا

الموجهية لكيل مين السيادة  08/11/2019بتياريخ  23960، وتبعيا لليدعوة عيدد 21/11/2019بتياريخ  االستثنائية لمجلس جماعة مراكش

اللجنية المكلفية بييالمرافق العموميية والخيدمات، انعقيد اجتمياع للجنيية أعضياء اللجنية والمجليس للحضيور والمشيياركة فيي أشيلال 

على السياعة الحاديية عشير والنصيف صيباحا بقاعية االجتماعيات الرسيمية بالقصير البليدي  2019 نونبر 13المذكورة يوا األربعاء 

 شارع محمد الخامس برئاسة السيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة لتدارس النقطة االتيية:  
 

سفاحات الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت املتعلق جبمع النفايات املنزلية : 3النقطة رقم  قفات وال يف  الطر واملماثلة هلا وتنظ
 العمومية ونقلها اىل مركز الطمر والتثمني

 . عن طريق العدادات برتاب مجاعة مراكش الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بتدبري املراكن املغلقة:  4النقطة رقم 
       

 

 السيدان:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 المتصدق، عبد الرحيا الفيرامي. عادل  

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

  :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
بن عال،   الهادي  الهادي ويسالت، عبد  الوجداني، عبد  المصطفى  بباوي،  الحفيظ  حسن  العباسي، ي. عبد  قضاوي  احفيظ  لعويدي،  جويدة 

 الملراوي

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العاا لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريا الخطيب 
 رئيس قسا أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسا الممتلكات الجماعية  :   هشاا بلحوتي 

 عن المديرية العامة للمصالح :   الكرسسعيد 
 عن قسا أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 

الجلسة   رئيسة  السيدة  ذكرت  الدعوة،  تلبية  لها  شاكرة  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  وبعد  االجتماع،  بداية  في 

الجلسة   ان  الى  مشيرة  مراكش،  جماعة  لمجلس  االستثنائية  الدورة  اعمال  بجدول  والمدرجتين  للدراسة  المعروضتين  بالنقطتين 

و منهما  الجاهزة  للنقطة  للجنة ستخصص  المللقةالمتعلقة    االولى  المراكن  بتدبير  متعلق  التحمالت  العدادات    كناش  طريق  عن 

 .11/2019/ 19في انتظار تهيئ النقطة الثانية وعرضها للنقاش  في الجلسة الثانية المقررة بتاريخ  بتراب جماعة مراكش

اللجنة      أعضاء  السادة  تمكين  وبعد  الدراسة،  موضوع  النقطة  تفضلت  فبخصوص  التحمالت،  كناش  وثيقة  من  الحاضرين 

السيدة رئيسة اللجنة بإعطاء الكلمة للسيد رئيس قسا تدبير الممتلكات الجماعية من اجل تقديا التوضيحات الالزمة بخصوصها  

بم العمومية  المراكن  قطاع  يعرفه  الذي  الصعب  بالواقع  المذكور  القسا  رئيس  السيد  ذكر  حيث  للمناقشة،  طرحها  دينة  وسياق 

مراكش واالشكاالت العملية العديدة التي يعاني منها بالرغا من القيمة المالية المهمة التي يدرها هذا القطاع على خزينة مجلس  

 الجماعة . 

مرفق    التي يعرفها  والتقليل من اإلشكاالت  الثلرات  المجلس بكل هذه الصعوبات وسعيا منه لسد بعض  ووعيا من مكتب 

العربات، يضيف المراكن يسمح    وقوف  اختيار مجموعة من  آلية جديدة عبر  احداث  التفكير في  تا  فقد  القسا،  السيد رئيس 

شكلها الهندسي وتوفرها على مداخل ومخارج وعداد آلي بلية تدبيرها بشكل مللق، مضيفا ان اللاية من احداث هذه التقنية  

 وخلق آلية شفافة للتعامل بين المواطن والمستللين. الجديدة في تدبير بعض المراكن هي تجاوز مشكل تسعيرة الوقوف، 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   4النقطة رقا: 
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ستتطلب   بحيث  المالية  االكراهات  بعض  تستبطن   الجديدة  التجربة  هذه  ان  الى  القسا  رئيس  السيد  اشار  كما 
بين   ما  و    600استثمار  المجلس    800الف  على  يصعب  وحيث  استعمالها،  قبل  المراكن  هذه  وتجهيز  لتهيئ  درها  الف 

ال الدراسة من اجل تفويت  استثمار هذه  التحمالت موضوع  التفكير في اعداد كناش  تا  فقد  القطاع،  مبالغ حاليا في هذا 
تدبير هذه المراكن المللقة عبر فتح منافسة لتدبيره من طرف القطاع الخاص مع اشتراط المجلس، عبر مقتضياته، نظاا 

 استشارة يتضمن منافسة مالية وتقنية. 
لية سيتا الزاا المستثمر المدبر بتوفير مجموعة من الشروط التقنية المتعلقة بتهييء فباإلضافة  للشروط الما 

للمراقبة  وكاميرات  بعدادات  المراكن  وتجهيز  للخروج  وباب  للدخول  باب  على  يتوفر  محدد  بشكل  المذكورة  المراكن 
 بالمستخدمين ... الخ.  والتسجيل وتجهيزات متعلقة باإلنارة والسالمة العامة وحواجز ومخادع وشروط متعلقة

مضيفا ان المنافسة ستكون على مستويين: مستوى مالي ومستوى تقني تفرضه الجماعة على المستثمر مقابل  
سنوات  وسيتا تحديدها وفقا لحجا االستثمار في    5سنوات و    3منحه حق االستلالل لهذا المرفق لمدة معينة تتراوح بين  

 ة لصالح الجماعة تتناسب مع تكلفة االستثمار. كل مركن على حدة مع دفع اتاوة سنوي
مؤكدا في ختاا تدخله، ان هذه تجربة جديدة وسيتا تقييمها في النهاية بحيث يمكن تعميمها على جميع المراكن   

الجماعية في المستقبل في حال نجاحها، في افق بحث المجلس الجماعي عن حلول نهائية لمشاكل قطاع المراكن الذي 
 يعرف حاليا إشكاليات كثيرة. 

 

له االستماع  وبعد  ذلك،  النقاش  عقب  باب  فتح  الموضوع،  حيثيات  و  النزول  ألسباب  المتضمنة  العامة  التوطئة  ذه 
 وإبداء الرأي، حيث جاءت مالحظات السادة األعضاء كاآلتي:

تثمين مبادرة المراكن المللقة باعتبارها ستقلص سلبيات تدبير هذا القطاع وما يعرفه من مشاكل سواء عالقات المستلل  ➢
 الخير مع المرتفقين و اعطاء صورة راقية نموذجية. مع المستخدا او هذا ا

وتتبع  ➢ مراقبة  تأسيس منظومة  المستللين من خالل  التحمالت من طرف  كناش  تطبيق  والحرص على  ضرورة تحصين 
طريقة االستلالل لوقف بعض التجاوزات الممكن ارتكابها كممارسة أنشطة تجارية أو نفعية بشكل غير قانوني داخل هذه 

.. مع فرض إشهار تعريفة الوقوف في لوائح دائمة وواضحة و تضمين كناش التحمالت عقوبات صارمة في  المراكن . 
 حال مخالفتها 

إلى   ➢ االستثمار  مدة  رفع  إمكانية  حول  األقل    10التساؤل  على  أو  قليلة    3سنوات عوض    5سنوات  المدة  هذه  باعتبار 

 مقارنة مع حجا االستثمار.
 

المجلس  وفي ذات السياق، ومن   النائب السابع لرئيس  الموضوع، تدخل السيد  إلقاء الضوء على حيثيات  أجل 
الجماعي الذي رجح مناقشة فلسفة و التصور المضمن في كناش التحمالت الجديد على اللوص في تفاصيل المشاكل التي  

والمتدرج على بدائل وحلول يعرفها واقع قطاع المراكن بمراكش، مؤكدا على ان تصور المجلس يتمثل في البحث الذكي  
تمكن الجماعة من تضييق دائرة التعقيدات التي يعيشها هذا القطاع، مما ارتأى من خالله طرح اسلوب  المراكن المللقة  

 كنمط تدبيري أكثر انضباطا وتنظيما من شأنه تحسين الخدمات والحد من التجاوزات في تدبير القطاع بالمدينة. 
السي ثانية، أشار  المستللين ما بين  من جهة  القطاع سيكلف  بالرغا من أن االستثمار في هذا  أنه  النائب   40د 

و   منافسة   80مليون  الطبيعيين  األشخاص  أنه سيصعب على  يعني  وهذا  المساحة،  الواحد حسب  للمركن  مليون سنتيا 

تحمالت   كناش  وضع  الجماعي  المجلس  على  يفرض  القانون  ان  إال  القطاع  في  االستثمار  من  االستفادة  في  الشركات 
ين المشاركة والمنافسة من أجل الظفر مفتوح وعاا في صيلته بحيث يسمح لجميع األشخاص طبيعيين كانوا أو اعتباري

 بتدبير هذه المراكن. 
اختصاص   من  ليس  األمر  هذا  أن  إلى  النائب  السيد  نبه  المستخدمين،  اشتلال  ظروف  موضوع  وبخصوص 

 المجلس وإنما هناك جهات أخرى يهمها هذا األمر كمفتشية الشلل والسلطات المحلية والقضاء.  
النائ  السيد  أوضح  أخرى  ناحية  فرض  ومن  في  والتجهيز  التهيئة  أجل  يراعي  أن  يجب  التحمالت  كناش  أن  ب 

في   األولى  الشهور  انقضت  حال  في  األولى  السنة  في  فقط  األتاوة  نصف  دفع  يمكنها  بحيث  المستثمرين  على  األتاوة 
ف لجنة  التهيئة والتجهيز مع ما يفرض ذلك من تأخير، مع ضرورة تحديد حد أقصى للتأخير لكل مركن على حدة من طر

 تقنية بحسب المساحة وحجا االستثمار. 
 

وتأسيسا على ذلك، وتنزيال لمعطيات وحيثيات النقاش، وبعد ان تا تالوة مقتضيات كناش التحمالت المعروض  
 للدراسة، تا إدخال تعديالت شكلية واخرى في الموضوع همت الفصول االتية: 
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 مالحظة نص الفصل كما عدلته اللجنة النص األصلي لكناش التحمالت ر.ت
 
 
1 

يهدف كناش التحمالت هذا إلى تحديد شروط وأشكال ابرام الصفقات واإلجراءات القانونية والتنظيمية 

والعادية   النارية  والدراجات  السيارات  وقوف  مراكن  باستغالل  آلية  املتعلقة  عدادات  بموجب  املغلقة 

 الحتساب تعريفة األداء ارتباطا بمدة التوقف بهذا املركن.

عروض  طلبات  عن  اإلعالن  عند  مراكش  جماعة  لرئيس  قرار  بموجب  املذكورة  املراكن  قائمة  تحدد 

منتوجها   بإيجار  املتعلقة  رقم  األثمان  املرسوم  ملقتضيات  في    349-12طبقا  األول    4الصادر    1439ربيع 

افق لـ   .  بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات 2017نونبر  23املو

والتنظيمية  القانونية  واإلجراءات  الصفقات  ابرام  وأشكال  شروط  تحديد  إلى  هذا  التحمالت  كناش  يهدف 

امل والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  وقوف  مراكن  باستغالل  آلية املتعلقة  عدادات  بموجب  غلقة 

 الحتساب تعريفة األداء ارتباطا بمدة التوقف بهذا املركن. 

األثمان   اإلعالن عن طلبات عروض  عند  مراكش  لرئيس جماعة  قرار  بموجب  املذكورة  املراكن  قائمة  تحدد 

منتوجها طبقا ملقتضيات بإيجار  رقم    املتعلقة  في    349-12املرسوم  األولى    08الصادر  مارس   20)  1434جمادى 

 ( واملتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بمراقبتها وتدبيرها2013

 

وجود خطأ في التأسيس  
 القانوني 

مرسوا   المحاسبة تعويض  نظاا 
ومؤسسات   للجماعات  العمومية 

الجماعات بين  بمرسوا    التعاون 
إبراا صفقات   وأشكال  تحديد شروط 
المقتضيات   بعض  وكذا  الدولة 

 المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها

 
 
 
 
 
 
 

2 

بالفصل  الكراء  بالالئحة موضوع  النارية والعادية واملضمنة  السيارات والدراجات  يهم االستغالل وقوف 

 األول.

للمراكن املذكورة يتضمن التهيئة الواجب القيام بها  يتم إعداد نظام لالستشارة خاص بكل عملية إيجار  

من طرف املتعهدين الراغبين في استغالل هذه املراكن وكذا نوعية اآلليات والتجهيزات املطلوب توفيرها  

 وتقييم آجال االستغالل. 

في    349-12*هذا وستتم املنافسة طبقا لقواعد املرسوم رقم   س  مار   20)  1434جمادى األولى    08الصادر 

( على أساس العرض التقني املقترح من طرف املتعهدين حيث سيتم انتداب لجينة تقنية من طرف  2013

 لجنة طلب العروض املفتوحة ليتم ترشيح العروض التقنية األفضل إلى مرحلة املنافسة املالية.

اقف موضوع التباري باعتماد نظام تنقيط يحدد بنظام االس  تشارة للعرض *يتم منح امتياز استغالل املو

املطلوبة ومدة اهتالك استثمار املتعهد في تجهيز املوقف الذي اختياره  الذي يجمع بين املواصفات التقنية  

أدنى   ثالث سنوات كحد  تتعدى مدة االستغالل  أن ال  املالي األفضل على  العرض  به وكذا  للظفر  املتباري 

 وخمس سنوات كحد أقص ى. 

 السيارات والدراجات النارية والعادية واملضمنة بالالئحة موضوع الكراء بالفصل األول.يهم االستغالل وقوف 

يتم إعداد نظام لالستشارة خاص بكل عملية إيجار للمراكن املذكورة يتضمن التهيئة الواجب القيام بها من  

الراغبين في استغالل هذه املراكن وكذا نوعية اآلليات والتجهيزات امل توفيرها وتقييم  طرف املتعهدين  طلوب 

 آجال االستغالل. 

(  2013مارس  20) 1434جمادى األولى   08الصادر في  349-12هذا وستتم املنافسة طبقا لقواعد املرسوم رقم *

على أساس العرض التقني املقترح من طرف املتعهدين حيث سيتم انتداب لجينة تقنية من طرف لجنة طلب  

 العروض التقنية األفضل إلى مرحلة املنافسة املالية.العروض املفتوحة ليتم ترشيح 

للعرض  * االستشارة  بنظام  يحدد  تنقيط  نظام  باعتماد  التباري  موضوع  اقف  املو استغالل  امتياز  منح  يتم 

املالي األفضل   و العرض  التقنية املطلوبة  بين املواصفات  تتعدى مدة االستغالل خمس الذي يجمع  على أن ال 

 سنوات كحد أقص ى. 

 
 
 
 

حذف عبارتين من الفقرة  
 االخيرة من الفصل: 

في   املتعهد  استثمار  اهتالك  ومدة 

اختياره   الذي  املوقف  تجهيز 

 .املتباري للظفر به

تتعدى مدة االستغالل   على أن ال 

 ثالث سنوات كحد أدنى. 

 
 

5 

 

فيما   الجماعة  اتجاه  الوحيد  املسؤول  هو  األثمان  عرض  عليه  رسا  الذي  الشخص  تأدية يعتبر  يخص 

عند  االستغالل  واجبات  تأدية  ويتم  هذا  التحمالت  كناش  بنود  جميع  احترام  وكذا  االستغالل  واجبات 

يناير منها وفي حالة تجاوز هذا األجل فإن ذلك سيؤدي تلقائيا    15مطلع كل سنة مالية وقبل انصرام تاريخ  

مبلغ   اقتطاع  الخازن   15.000,00إلى  السيد  إلى  تحال  تأخير  بموجب قرار صادر    كذعيرة  اإلقليمي ملراكش 

املالية   الضمانة  من  تبقى  ما  بمصادرة  الجماعة  ستقوم  يناير  شهر  وبانصرام  مراكش  جماعة  رئيس  عن 

املودعة لدى الخازن اإلقليمي وفق نفس الشروط واإلجراءات املشار اليها أعاله مع انهاء العالقة التعاقدية  

 جديد إليجار منتوج استغالل املراكن موضوع مسطرة اإللغاء. مع املستغل إلعالن عن طلب عرض أثمان 

تقوم اإلدارة الجبائية الجماعية بتدبير استغالل املراكن التي صدر في شأنها قرار اإللغاء إلى حين  

هذه   إيجار  بإعادة  املتعلقة  األثمان  عروض  بطلبات  املتعلقة  املسطرية  اإلجراءات  استكمال 

 املراكن. 

رسا عليه عرض األثمان هو املسؤول الوحيد اتجاه الجماعة فيما يخص تأدية واجبات  يعتبر الشخص الذي  

واجبات االستغالل عند مطلع كل سنة   تأدية  ويتم  التحمالت هذا  بنود كناش  احترام جميع  االستغالل وكذا 

تاريخ   إل  15مالية وقبل انصرام  تلقائيا  وفي حالة تجاوز هذا األجل فإن ذلك سيؤدي  ى اقتطاع مبلغ يناير منها 

جماعة   15.000,00 رئيس  عن  صادر  قرار  بموجب  ملراكش  اإلقليمي  الخازن  السيد  إلى  تحال  تأخير  كذعيرة 

الخازن   لدى  املودعة  املالية  الضمانة  من  تبقى  ما  بمصادرة  الجماعة  ستقوم  يناير  شهر  وبانصرام  مراكش 

نهاء العالقة التعاقدية مع املستغل إلعالن عن  اإلقليمي وفق نفس الشروط واإلجراءات املشار اليها أعاله مع ا

 طلب عرض أثمان جديد إليجار منتوج استغالل املراكن موضوع مسطرة اإللغاء. 

استكمال  حين  إلى  اإللغاء  قرار  شأنها  في  التي صدر  املراكن  استغالل  بتدبير  الجماعية  الجبائية  اإلدارة  تقوم 

 ثمان املتعلقة بإعادة إيجار هذه املراكن. بطلبات عروض األ املرتبطةاإلجراءات املسطرية 

بالنسبة للسنة االولى، يحتسب مقدار واجب االستغالل باعتماد تاريخ منح االمر بالشروع في الخدمة وتاريخ تسلم  

 االشغال املنجزة باملراكن موضوع التباري من طرف اللجنة التقنية املعينة من رئيس مجلس جماعة مراكش. 

 
 
 
يرة للفصل  اضافة فقرة اخ

تفاديا للحيق في حق 
المستلل عند احتساب مبلغ 

 االتاوة
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اقف السيارات   يتعين على املتعهدين املشاركين في طلبات عروض األثمان املرتبطة باستغالل مو

  08الصادر في  -349-12والدراجات النارية والعادية تقديم ملفاتهم طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  

الدولة  2013مارس    20)  1434األولى  جمادى   ابرام صفقات  بتحديد شروط واشكال  واملتعلق   )

اقبتها وتدبيرها .  وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بمر

  100.000,00أما فيما يتعلق بالضمانة املالية ضمن وثائق امللف اإلداري فإن قيمتها املالية تبلغ  

ا الخازن  لدى  بنكية  مالية  ضمانة  بواسطة  توصيل  درهم  او  املتعهد  اسم  في  ملراكش  إلقليمي 

 مسلم من طرف الخازن اإلقليمي ملراكش يثبت إيداع املتعهد للمبلغ املالي املذكور.

 

والدراجات   السيارات  اقف  مو باستغالل  املرتبطة  األثمان  في طلبات عروض  املشاركين  املتعهدين  يتعين على 

  20)  1434جمادى األولى    08الصادر في  -349-12املرسوم رقم    النارية والعادية تقديم ملفاتهم طبقا ملقتضيات

املتعلقة  2013مارس   املقتضيات  بعض  وكذا  الدولة  صفقات  ابرام  واشكال  شروط  بتحديد  واملتعلق   )

اقبتها وتدبيرها .   بمر

درهم   100.000,00أما فيما يتعلق بالضمانة املالية املدرجة ضمن وثائق امللف اإلداري، فإن قيمتها املالية تبلغ  

مسلم من    بمثابة ضمانة   بواسطة ضمانة مالية بنكية لدى الخازن اإلقليمي ملراكش في اسم املتعهد او وصل

 طرف الخازن اإلقليمي ملراكش يثبت إيداع املتعهد للمبلغ املالي املذكور. 

 املقبول. وتعتبر هذه الضمانة املالية ضمانة نهائية عند االعالن عن فوز املتعهد 

 

 
 
 
 

اضافة فقرة في اخر  
 الفصل  
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 :  الفقرة األولى

مراكش   جماعة  لرئيس  قرار  بموجب  السيارات  اقف  املو بهذه  الخاص  االشتراك  واجب  يحدد 

العمومية   والشبه  العمومية  اإلدارات  ومستخدمي  موظفي  طرف  من  استغاللها  يخص  فيما 

 والخاصة وكذا بالنسبة للقاطنين . 

 : الفقرة الثانية

 يصدر قرار عن رئيس الجماعة يحدد املراكن املغلقة وطرق تدبيرها وتجهيزها. 

 

 

 

يحدد واجب االشتراك الخاص بهذه املواقف السيارات بموجب قرار لرئيس جماعة مراكش فيما يخص استغاللها  

 لنسبة للقاطنين . من طرف موظفي ومستخدمي اإلدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة وكذا با

 

 
 
األولىحذف عبارة   :    الفقرة 

الفقرة   منطوق  وحذف 
 الثانية ككل 
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المقترحة،  التعديالت  كل  االعتبار  بعين  واألخذ  الدراسة،  موضوع  التحمالت  كناش  فصول  حول  النقاش  استنفاذ  وبعد 

تشجيع رؤية جديدة   في  منها  القطاع، ورغبة  هذا  لتدبير  جديد  كنموذج  المللقة  المراكن  لمبادرة  االعضاء  السادة  وتثمينا من 

ش التحمالت المتعلق بكراء منتوج استلالل  كنا   ابدت اللجنة موافقتها علىفقد  لتحسين خدمات محطات وقوف العربات بالمدينة،  

وفق التعديالت المبينة في    التابعة لجماعة مراكش   المللقة بموجب عدادات آلية و   ديةعاالنارية وال  مواقف السيارات والدراجات 

 :  الجدول أعاله، رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصية اآلتية

تأسيس منظومة مراقبة وتتبع طريقة استلالل مرفق وقوف العربات )المراكن المللقة( من حيث مراقبة تطبيق مقتضيات   ✓

ن مع التدخل لدى السلطة المحلية للقياا بدورها في  كناش التحمالت منها التعريفات واألنشطة الموازية الممارسة داخل المراك 

 هذا االطار طبقا للقانون. 

 

 ولمجلسكا الموقر واسع النظر
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التابعة  املغلقة مبوجب عدادات آلية و ديةعاالنارية وال ش التحمالت املتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجاتكنا
 جلماعة مراكش

 

 المتعلق بالجماعات .  113.14( بتنفيذ القانون رقم 15/07/2015)1435رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -
والمتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة  (  2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08الصادر في    349-12بناء على المرسوم رقم   -

 وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها.
عدد     - المرسوم  على  في    2.17.451بناء  األول    4الصادر  لـ    1439ربيع  للجماعات    2017نوفمبر    23الموافق  العمومية  المحاسبة  نظام  بسن 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 
الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية   2019مارس    01بتاريخ    52بناء على القرار الجبائي المحلي عدد   -

 جماعة مراكش كما تم تعديله. 
( والقاضي  2018)دجنبر    المتخذ من طرف مجلس جماعة مراكش خالل دورته االستثنائية  28/12/2018بتاريخ    319/12/2018وتبعا للمقرر عدد   -

عة لجماعة  بالمصادقة على مقرر النقطة المتعلقة بكناش التحمالت المتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعادية التاب 
 مراكش في صيغته التعديلية. 

المتعل - األثمان  عليه عرض  رسا  من  بين  العالقة  إلى ضبط  هذا  التحمالت  كناش  النارية  يهدف  والدراجات  السيارات  وقوف  باستغالل محطات  ق 
 والعادية وبين جماعة مراكش. 

  وستقوم الجماعة بكراء منتوج هذه المحطات بواسطة عرض األثمان المفتوح )جلسة عمومية( طبقا لإلجراءات والتدابير المنصوص عليها بالفصل  -
 الثاني.

 ستثنائية المنعقدة بتاريخ .... وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته اال  -
  : الفصل األول

باستغالل   املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  واإلجراءات  الصفقات  ابرام  وأشكال  شروط  تحديد  إلى  هذا  التحمالت  كناش  يهدف 

األداء   تعريفة  الحتساب  آلية  عدادات  بموجب  املغلقة  والعادية  النارية  والدراجات  السيارات  وقوف  بهذا مراكن  التوقف  بمدة  ارتباطا 

 املركن. 

بإيجار   املتعلقة  األثمان  عروض  طلبات  عن  اإلعالن  عند  مراكش  جماعة  لرئيس  قرار  بموجب  املذكورة  املراكن  قائمة  تحدد 

وأشكال إبرام  ( واملتعلق بتحديد شروط  2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08الصادر في    349-12املرسوم رقم  منتوجها طبقا ملقتضيات  

اقبتها وتدبيرها  .صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بمر

 الفصل الثاني :
 يهم االستغالل وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية واملضمنة بالالئحة موضوع الكراء بالفصل األول. 

التهيئة الواجب القيام بها من طرف املتعهدين الراغبين في  يتم إعداد نظام لالستشارة خاص بكل عملية إيجار للمراكن   املذكورة يتضمن 

 استغالل هذه املراكن وكذا نوعية اآلليات والتجهيزات املطلوب توفيرها وتقييم آجال االستغالل. 

في    349-12هذا وستتم املنافسة طبقا لقواعد املرسوم رقم   - لى أساس العرض التقني ( ع2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08الصادر 

املقترح من طرف املتعهدين حيث سيتم انتداب لجينة تقنية من طرف لجنة طلب العروض املفتوحة ليتم ترشيح العروض التقنية األفضل  

 إلى مرحلة املنافسة املالية. 

اقف موضوع التباري باعتماد نظام تنقيط يحدد بنظام االستشارة للعر  - ض الذي يجمع بين املواصفات التقنية  يتم منح امتياز استغالل املو

 على أن ال تتعدى مدة االستغالل خمس سنوات كحد أقص ى. املطلوبة و العرض املالي األفضل  

 الفصل الثالث :
يعتزم    التي  التهيئة  عمليات  مجمل  يتضمن  تقنيا  تصورا  الجماعة  على  يقترح  أن  املراكن  هذه  استغالل  في  الراغب  املتعهد  على  يتعين 

 القيام بها باملراكن موضوع املنافسة وكذا التجهيزات والوسائل التقنية التي ينوي اقتناءها لتوظيفها خالل عمليات االستغالل وكذا خطة 

 السير والجوالن داخل املركن لضمان استغالل ناجع. 

 الفصل الرابع :
اقف املذكورة أعاله على الشاحنات وشاحنات    الوزن الثقيل والعربات والحيوانات وقاطرات التخييم مالم ينص  يمنع الوقوف في املو

اقف لبعض األصناف املذكورة آنفا.   صراحة على إمكانية استغالل بعض املو
 الفصل اخلامس:   

تأدية واجبات االستغالل وكذا احترام    الجماعة فيما يخص  اتجاه  الوحيد  الذي رسا عليه عرض األثمان هو املسؤول  يعتبر الشخص 

يناير منها وفي حالة تجاوز    15جميع بنود كناش التحمالت هذا ويتم تأدية واجبات االستغالل عند مطلع كل سنة مالية وقبل انصرام تاريخ  
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كذعيرة تأخير تحال إلى السيد الخازن اإلقليمي ملراكش بموجب قرار صادر    15.000,00سيؤدي تلقائيا إلى اقتطاع مبلغ    هذا األجل فإن ذلك 

عن رئيس جماعة مراكش وبانصرام شهر يناير ستقوم الجماعة بمصادرة ما تبقى من الضمانة املالية املودعة لدى الخازن اإلقليمي وفق  

املشار  واإلجراءات  الشروط  منتوج   نفس  إليجار  جديد  أثمان  عرض  طلب  عن  إلعالن  املستغل  مع  التعاقدية  العالقة  انهاء  مع  أعاله  اليها 

 استغالل املراكن موضوع مسطرة اإللغاء. 

املرت املسطرية  اإلجراءات  استكمال  إلى حين  اإللغاء  قرار  في شأنها  التي صدر  املراكن  استغالل  بتدبير  الجماعية  الجبائية  اإلدارة  طة بتقوم 

 بطلبات عروض األثمان املتعلقة بإعادة إيجار هذه املراكن. 

كن  بالنسبة للسنة االولى، يحتسب مقدار واجب االستغالل باعتماد تاريخ منح االمر بالشروع في الخدمة وتاريخ تسلم االشغال املنجزة باملرا 

 مراكش. موضوع التباري من طرف اللجنة التقنية املعينة من رئيس مجلس جماعة 

 الفصل السادس :
ال يحق للمستغل الذي تم قبول عرضه املالي والتقني من طرف لجنة فحص عروض األثمان الشروع في االستغالل إال بعد تجهيز املراكن   

افقة اللجنة املشار إليها آنفا.   وتهيئتها طبقا للتصور التقني والهندس ي الذي تقدم به وحض ي بمو

تقوم لجنة تقنية معينة بقرار لرئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه بمعاينة املراكن قبل الشروع في استغاللها وإنجاز محاضر  

 ملفه التقني مع ما تم إنجازه فعال وكذا مطابقة التجهيزات واآلليات للمعايير املطلوبة. تثبت مدى مطابقة االشغال التي التزم بها املتعهد بموجب 

ع  معاينة إذا  عن  املنبثقة  والتوصيات  باملالحظات  كتابة  إخباره  يتم  املقبول  املتعهد  به  تعهد  ما  مع  ذكر  ما  مطابقة  عدم  اللجنة  اينت 

 اللجنة املذكورة ويضرب له أجل إضافي ال يتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ املعاينة.

اء قبول عرضه املالي والتقني ويتم اإلعالن عن إجراء منافسة جديدة  وفي حالة عدم قيامه باملطلوب يعلن رئيس جماعة مراكش عن إلغ  

 طبقا لنفس الشروط واإلجراءات املشار إليها آنفا. 

في حالة مطابقة األشغال املنجزة مع مضمون العرض املالي والتقني للمتعهد يتم إنجاز محضر الشروع في االستغالل يتم بموجبه منح  

 جماعة مراكش يحدد تاريخ الشروع في استغالل واالجل القانوني لنهايته.املستغل قرار صادر عن رئيس 

 الفصل السابع :
ال يجوز للمستغل تجاوز املساحة املرخص له باستغاللها واملحددة طبقا للرسم البياني وللترسيم املحدد من طرف اللجنة املشار إليها في   

 اإلجراءات الزجرية املنصوص عليها في الفصل السابع عشر بعده. الفصل الخامس أعاله تحت طائلة اتخاذ 

 الفصل الثامن :
 يوما.  15النارية والعادية املتوقفة ملدة  الجماعية بالسيارات أو الدراجات الشرطة واملصالح  املستغل التصريح لدى مصالحيتعين على 

 الفصل التاسع :
اقف املشار إليها في الفصل   األول طيلة أيام األسبوع وبدون انقطاع. تستغل املو

 الفصل العاشر :
مبلغ   االستغالل  واجبات  عن  املبلغ    5يؤدى  هذا  إلى  ويضاف  للسيارات  بالنسبة  باملركن  للتوقف  االوليتين  الساعتين  عن  دراهم 

سنتيما عن كل ساعة    50ليه قيمة  دراهم بالنسبة للدراجات العادية والنارية وتضاف إ  2درهم واحد عن كل ساعة توقف. كما يحدد مبلغ  

 إضافية.

 يتعين على املستغل تعليق الفتة إلشهار هذه التعريفة عند مدخل كل مركن. 

 الفصل احلادي عشر :
تؤدى املبالغ املقررة في الفصل التاسع من طرف املستفيد عند انهاء املرتفق توقف سيارته أو دراجته العادية أو النارية املودعة  

اقف املشار إليه سابقا وقبل مغادرته لها.   باملو

وساعة ودقيقة   تاريخ  يتضمن  املركن  ولوج  للوقوف عند  اآللي  العداد  املرتفق وصل مستخرج من  تسليم  املتعهد  يتعين على  كما 

 ولوج املركن والذي سيعتبر الوثيقة التي على أساسها سيتم احتساب مبالغ االتاوة املستحقة عن الوقوف. 

 الثاني عشر: الفصل
اقف السيارات يتعين على   والدراجات النارية والعادية واملحافظة عليها في حالة جيدة وذلك بصفة مستمرة.  املستغل صيانة وتنظيف مو
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 الفصل الثالث عشر:
 يلتزم املستغل بتوظيف املستخدمين وأداء أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

لزوما   - املستخدمون  املكتري تزويد جميع يرتدي  يتعين على  املستغل حيث  نفقة  الجماعة على  املعتمد من طرف  للنموذج  لباسا موحدا ونظيفا طبقا 

املستخدمين بالبدل املذكورة حسب فصول السنة بدلة صيفية وأخرى شتوية وذلك قبل الشروع في االستغالل. كما يتعين على الحراس حمل شارة 

ا افقة الجماعة على شكل الشارة والتي يجب أن يشار فيها أيضا إلى اسم املستغل  تشير إلى لفظ*حارس* أو *مر قب* بالعربية والفرنسية ،وذلك بعد مو

 ورقم بطاقته الوطنية. 

ب - الجماعة  وتزويد  الوطنية  بطاقتهم  أرقام  مع  طرفه  من  املستغلة  باملحطات  العاملين  املستخدمين  بأسماء  الئحة  الجماعة  إلى  املستغل  ة كافيوجه 

 املعلومات املتعلقة بهم( وقبل الشروع في االستغالل. 

 الفصل الرابع عشر :
أو   يمنع منعا كليا على املستغل أو مستخدميه ولوج السيارات املحروسة باملوقف أو استعمالها أو ايقاد النار داخل املحطات أو غسل 

 تشحيم السيارات باملوقف وصيانة أو إصالح السيارات. 

 ر :الفصل اخلامس عش
تنظيم   ألجل  الجماعية  املصالح  قبل  من  املحطات  استعمال  بمناسبة  نوعه  كان  كيفما  تعويض  بأي  املطالبة  للمستغل  يمكن  ال 

 تظاهرات رسمية أو حفالت أو أي احتالل جزئي أو كلي للمحطات بصفة مؤقتة تستدعيها املصلحة العامة.

غير أنه إذا تم وضع حد لالستغالل الكلي أو الجزئي للمحطة من طرف الجماعة ألي سبب من األسباب كوضع عالمة "ممنوع الوقوف"  

مثال يمكن للجنة عروض األثمان تعويض املستغل بموقف يوازي تقريبا الجزء الذي تم إلغاؤه. وفي حالة عدم تواجد موقف شاغر أو عدم 

ملقترحة تعويضها له فان املصالح الجماعية تقوم بإعداد قرارات اإللغاء من أجل استرداد املبالغ املالية املستحقة  قبول املستغل للمحطة ا

 بشهادة تثبت عدم استغالل مسلمة من طرف السلطة اإلدارية املحلية . لصاحبها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك بعد ادالء املعني باألمر 

 الفصل السادس عشر :
ال يسمح بتعليق إعالنات إشهارية بمقر محطة الوقوف إال بموجب ترخيص مسبق من املصالح املختصة على أن عائدات هذا االشهار او  

 اإلعالن تعود إلى صندوق الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا امليدان. 

 الفصل السابع عشر :
استغالل محطات   عن  العدول  للمستغل  املضمون يمكن  البريد  بواسطة  إشعارا  مراكش  جماعة  رئيس  إلى  توجيهه  الوقوف شريطة 

 شهرين قبل تاريخ التوقف عن االستغالل. ويتعين عليه بيان األسباب املؤدية إلى طلب فسخ االتفاق الذي يربطه بالجماعة.

افقة تبا شر من جديد عملية اإلعالن عن عروض األثمان  تتم دراسة طلب املعني باألمر من طرف لجنة عروض األثمان. وفي حالة املو

 طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل الرابع عشر أعاله .املالية للمدة املتبقية  لالستغالل على أن يتم تعويضه بالقيمةبالنسبة للمدة املتبقية 

 الفصل الثامن عشر :
املخالفة املرتكبة من طرفه وتوجيه إنذار له في هذا الصدد بعد توصل  في حالة مخالفة بنود كناش التحمالت يتم إشعار املعني باألمر ب

 املعني باألمر باإلنذار إثر تبليغه له طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. 

د ودون التوصل من طرفه بأي  بعد توصل املعني باألمر باإلنذار إثر تبليغه له طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصد

 رد مقبول يبرر املخالفات املرتكبة من طرفه. وفي حالة عدم امتتاله تطبق في حقه اإلجراءات الزجرية التالية: 

 درهم من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش في حالة املخالفة األولى.  15.000,00اقتطاع مبلغ  -

 من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش في حالة املخالفة الثانية. 30.000,00اقتطاع مبلغ  -

بأدنى   - املطالبة  للمستغل  يحق  أن  دون  املخالفة  موضوع  املوقف  باستغالل  الترخيص  يلغى  الثالثة  للمرة  املخالفات  في  التمادي  حالة  في 

 تعويض عن ذلك. 

يوما قبل سريان مفعوله وذلك لتمكين املخالف    15انونية الجاري بها العمل في هذا الصدد  يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجراءات الق

 من إخالء املوقف موضوع إجراء اإللغاء.
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 الفصل التاسع عشر :
اقبة أعوان جماعيون محلفون تابعون لقسم املمتلكات الجماعية أو مفوضين قضائيين منتدبين من   ينتدب للقيام بإجراءات املر

اقبة وتحرير محاضر للمخالفات املرتكبة في أي وقت ودون سابق اشعار  .طرف جماعة مراكش للقيام باملر

 الفصل العشرون :
يلتزم املستغل بالحفاظ على املحطة ، وكل اتالف لحق بها من جراء االستغالل تكون صيانته على نفقة املستغل دون ان يطالب  

 الجماعة بأدنى تعويض. 

 العشرون : الفصل الواحد و
 ش.و.م. -املغرب-"ج" وسيارات الدولة الحاملة لشارات ق.س تعفى من واجبات الوقوف سيارات الجماعة التي تحمل شارة

 الفصل الثاني والعشرون :
الوقوف  ان الجماعة ال تتحمل أية مسؤولية كيفما  كانت نوعيتها اتجاه الغير فيما يتعلق بالحوادث التي يمكن أن تقع بمحطات  

 من إتالف وسرقة وغيرها . وتبقى املسؤولية على عاتق املستغل وحده. 

 الفصل الثالث والعشرون :
والعادية   النارية  والدراجات  السيارات  اقف  مو باستغالل  املرتبطة  األثمان  عروض  طلبات  في  املشاركين  املتعهدين  على  يتعين 

( واملتعلق بتحديد شروط واشكال  2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08ادر في  الص-349-12تقديم ملفاتهم طبقا ملقتضيات املرسوم رقم  

اقبتها وتدبيرها .   ابرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بمر

  درهم بواسطة ضمانة   100.000,00أما فيما يتعلق بالضمانة املالية املدرجة ضمن وثائق امللف اإلداري، فإن قيمتها املالية تبلغ  

مسلم من طرف الخازن اإلقليمي ملراكش يثبت إيداع    بمثابة ضمانة   مالية بنكية لدى الخازن اإلقليمي ملراكش في اسم املتعهد او وصل

 املتعهد للمبلغ املالي املذكور. 

 وتعتبر هذه الضمانة املالية ضمانة نهائية عند االعالن عن فوز املتعهد املقبول. 

 والعشرون :الفصل الرابع 
 املشارك في عروض االثمان غير ملزم باملشاركة في اقتراح استغالل جميع املراكن موضوع التباري.  

 يمكن له أن يشارك في التباري على استغالل مركن واحد أو عدة مراكن ويكون محتوى الحصص حسب الالئحة املرفقة لكناش التحمالت.

البنود   ملقتضيات  الفصل  كل مخالفة  في  إليها  املشار  الزجرية  العقوبات  تطبيق  إلى  تلقائيا  تؤدي  املستغل    17السابقة من طرف 

 أعاله. 

   الفصل اخلامس والعشرون :
من طرف   استغاللها  يخص  فيما  مراكش  جماعة  لرئيس  قرار  بموجب  السيارات  اقف  املو بهذه  الخاص  االشتراك  واجب  يحدد 

 العمومية والشبه العمومية والخاصة وكذا بالنسبة للقاطنين . موظفي ومستخدمي اإلدارات 

 الفصل السادس والعشرون:
اقف السيارات والدراجات للغير موضوع كناش التحمالت هذا  أو كراء منتوجها من الباطن تحت   يمنع منعا كليا كراء منتوج مو

 طائلة إلغاء الترخيص باستغالل محطات الوقوف املرخصة. 

 والعشرون :الفصل السابع 
إلى   الطرفين  بين  الحلول  استنفاذ جميع  بعد  التحمالت هذا  بنود كناش  تطبيق  تقع حول  أن  يمكن  التي  النزاعات  في  البث  يعود 

 املحاكم املختصة بمراكش . 

 عامل عامةل مراكش  -وايل هجة مراكش اسفي رئيس جملس جامعة مراكش 
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   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

ناقشت    واللجنة  التوقيت،  محددة  وستكون  مللقة  بمراكن  فقط  يتعلق  فاألمر  للتقرير،  إنصاتكا  وبعد  إذن 

 الموضوع باستفاضة واقترحت إدخال تعديالت على كناش التحمالت كما هي مضمنة في التقرير. 

 واآلن بياب المناقشة مفتيوح حول النقطية.  

يكن    لا  وإن  مع  إذن،  التحمالت  كناش  على  التصويت  عملية  إلى  سنمر  الموضوع،  في  متدخل  أي  هناك 

 التعديالت وفق ما هو مرفق بتقرير اللجنة. 
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 ش التحمالت املتعلقكنا
 التابعة جلماعة مراكش املغلقة مبوجب عدادات آلية و ديةعاالنارية وال بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات 

 

 بالجماعات.المتعلق  113.14( بتنفيذ القانون رقم 2015/ 07/ 15) 1435رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -

والمتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات (  2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08الصادر في    2.12.349بناء على المرسوم رقم   -

 الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها. 

بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات    2017نوفمبر    23الموافق لـ    1439ربيع األول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد     -

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

الذي يحدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات المستحقة لفائدة   2019مارس    01بتاريخ    52بناء على القرار الجبائي المحلي عدد   -

 ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله. 

عدد   - للمقرر  )دجنبر    2018/ 28/12يخ  بتار  319/12/2018وتبعا  االستثنائية  دورته  مراكش خالل  جماعة  مجلس  (  2018المتخذ من طرف 

ية  والقاضي بالمصادقة على مقرر النقطة المتعلقة بكناش التحمالت المتعلق بكراء منتوج استغالل مواقف السيارات والدراجات النارية والعاد

 التابعة لجماعة مراكش في صيغته التعديلية. 

ناش التحمالت هذا إلى ضبط العالقة بين من رسا عليه عرض األثمان المتعلق باستغالل محطات وقوف السيارات والدراجات النارية يهدف ك -

 والعادية وبين جماعة مراكش. 

عليها  وستقوم الجماعة بكراء منتوج هذه المحطات بواسطة عرض األثمان المفتوح )جلسة عمومية( طبقا لإلجراءات والتدابير المنصوص   -

 بالفصل الثاني. 

 . 2019/ 21/11وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  -

  : الفصل األول

مراكن   باستغالل  املتعلقة  والتنظيمية  القانونية  واإلجراءات  الصفقات  ابرام  وأشكال  تحديد شروط  إلى  هذا  التحمالت  كناش  يهدف 

 والدراجات النارية والعادية املغلقة بموجب عدادات آلية الحتساب تعريفة األداء ارتباطا بمدة التوقف بهذا املركن. وقوف السيارات 

منتوجها   بإيجار  املتعلقة  األثمان  عن طلبات عروض  اإلعالن  عند  مراكش  جماعة  لرئيس  قرار  بموجب  املذكورة  املراكن  قائمة  تحدد 

ملقتضيات   رقم  طبقا  في    349-12املرسوم  األولى    08الصادر  إبرام صفقات  2013مارس    20)  1434جمادى  وأشكال  بتحديد شروط  واملتعلق   )

اقبتها وتدبيرها  . الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بمر

 الثاني:الفصل 
 األول. يهم االستغالل وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية واملضمنة بالالئحة موضوع الكراء بالفصل 

في   الراغبين  املتعهدين  طرف  من  بها  القيام  الواجب  التهيئة  يتضمن  املذكورة  للمراكن  إيجار  عملية  بكل  خاص  لالستشارة  نظام  إعداد  يتم 

 استغالل هذه املراكن وكذا نوعية اآلليات والتجهيزات املطلوب توفيرها وتقييم آجال االستغالل. 

( على أساس العرض التقني املقترح  2013مارس    20)  1434جمادى األولى    08الصادر في    349-12م رقم  هذا وستتم املنافسة طبقا لقواعد املرسو  -

انتداب لجينة تقنية من طرف لجنة طلب العروض املفتوحة ليتم ترشيح العروض التقنية األفضل إلى مرحلة   من طرف املتعهدين حيث سيتم 

 املنافسة املالية. 

التقنية  - املواصفات  بين  يجمع  الذي  للعرض  االستشارة  بنظام  يحدد  تنقيط  نظام  باعتماد  التباري  موضوع  اقف  املو استغالل  امتياز  منح  يتم 

 تتعدى مدة االستغالل خمس سنوات كحد أقص ى.  أال على املالي األفضل  والعرضاملطلوبة 

 الثالث:الفصل 
استغالل هذه املراكن أن يقترح على الجماعة تصورا تقنيا يتضمن مجمل عمليات التهيئة التي يعتزم القيام يتعين على املتعهد الراغب في   

السير   خطة  وكذا  االستغالل  عمليات  خالل  لتوظيفها  اقتناءها  ينوي  التي  التقنية  والوسائل  التجهيزات  وكذا  املنافسة  موضوع  باملراكن  بها 

 ناجع.  والجوالن داخل املركن لضمان استغالل

 الرابع:الفصل 
ينص    مالم  التخييم  وقاطرات  والحيوانات  والعربات  الثقيل  الوزن  الشاحنات وشاحنات  أعاله على  املذكورة  اقف  املو في  الوقوف  يمنع 

اقف لبعض األصناف املذكورة آنفا.   صراحة على إمكانية استغالل بعض املو
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 الفصل اخلامس:   
األثمان هو املسؤول الوحيد اتجاه الجماعة فيما يخص تأدية واجبات االستغالل وكذا احترام جميع  يعتبر الشخص الذي رسا عليه عرض   

تاريخ   انصرام  وقبل  مالية  كل سنة  عند مطلع  االستغالل  واجبات  تأدية  ويتم  التحمالت هذا  كناش  ذلك   15بنود  فإن  األجل  تجاوز هذا  حالة  وفي  منها  يناير 

كذعيرة تأخير تحال إلى السيد الخازن اإلقليمي ملراكش بموجب قرار صادر عن رئيس جماعة مراكش وبانصرام    15.000,00  سيؤدي تلقائيا إلى اقتطاع مبلغ

اليها املشار  الشروط واإلجراءات  اإلقليمي وفق نفس  الخازن  لدى  املودعة  املالية  الضمانة  تبقى من  ما  بمصادرة  الجماعة  يناير ستقوم  انهاء    شهر  أعاله مع 

 التعاقدية مع املستغل إلعالن عن طلب عرض أثمان جديد إليجار منتوج استغالل املراكن موضوع مسطرة اإللغاء.العالقة 

إلى حين استكمال اإلجراءات املسطرية املرت بطة بطلبات تقوم اإلدارة الجبائية الجماعية بتدبير استغالل املراكن التي صدر في شأنها قرار اإللغاء 

 املتعلقة بإعادة إيجار هذه املراكن.عروض األثمان 

باملرا  املنجزة  االشغال  تسلم  وتاريخ  الخدمة  في  بالشروع  االمر  منح  تاريخ  باعتماد  االستغالل  واجب  مقدار  يحتسب  االولى،  للسنة  كن  بالنسبة 

 موضوع التباري من طرف اللجنة التقنية املعينة من رئيس مجلس جماعة مراكش. 

 السادس:الفصل 
يحق للمستغل الذي تم قبول عرضه املالي والتقني من طرف لجنة فحص عروض األثمان الشروع في االستغالل إال بعد تجهيز املراكن  ال   

افقة اللجنة املشار إليها آنفا.   وتهيئتها طبقا للتصور التقني والهندس ي الذي تقدم به وحض ي بمو

أو   مراكش  جماعة  لرئيس  بقرار  معينة  تقنية  لجنة  مدى تقوم  تثبت  محاضر  وإنجاز  استغاللها  في  الشروع  قبل  املراكن  بمعاينة  عنه  ينوب  من 

 .مطابقة االشغال التي التزم بها املتعهد بموجب ملفه التقني مع ما تم إنجازه فعال وكذا مطابقة التجهيزات واآلليات للمعايير املطلوبة

هد املقبول يتم إخباره كتابة باملالحظات والتوصيات املنبثقة عن معاينة اللجنة  إذا عاينت اللجنة عدم مطابقة ما ذكر مع ما تعهد به املتع 

 املذكورة ويضرب له أجل إضافي ال يتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ املعاينة.

منافسة جديدة   وفي حالة عدم قيامه باملطلوب يعلن رئيس جماعة مراكش عن إلغاء قبول عرضه املالي والتقني ويتم اإلعالن عن إجراء 

 طبقا لنفس الشروط واإلجراءات املشار إليها آنفا.

منح    بموجبه  يتم  االستغالل  في  الشروع  محضر  إنجاز  يتم  للمتعهد  والتقني  املالي  العرض  مضمون  مع  املنجزة  األشغال  مطابقة  حالة  في 

 لقانوني لنهايته.املستغل قرار صادر عن رئيس جماعة مراكش يحدد تاريخ الشروع في استغالل واالجل ا

 السابع:الفصل 
إليها في    ال يجوز للمستغل تجاوز املساحة املرخص له باستغاللها واملحددة طبقا للرسم البياني وللترسيم املحدد من طرف اللجنة املشار 

 الفصل الخامس أعاله تحت طائلة اتخاذ اإلجراءات الزجرية املنصوص عليها في الفصل السابع عشر بعده. 

 الثامن:الفصل 
 يوما.  15يتعين على املستغل التصريح لدى مصالح الشرطة واملصالح الجماعية بالسيارات أو الدراجات النارية والعادية املتوقفة ملدة 

 التاسع:الفصل 
اقف املشار إليها في الفصل األول طيلة أيام األسبوع وبدون انقطاع.   تستغل املو

 العاشر:الفصل 
دراهم عن الساعتين االوليتين للتوقف باملركن بالنسبة للسيارات ويضاف إلى هذا املبلغ درهم واحد عن كل   5واجبات االستغالل مبلغ  يؤدى عن  

 سنتيما عن كل ساعة إضافية.  50دراهم بالنسبة للدراجات العادية والنارية وتضاف إليه قيمة  2ساعة توقف. كما يحدد مبلغ 

 الفتة إلشهار هذه التعريفة عند مدخل كل مركن. يتعين على املستغل تعليق

 الفصل احلادي عشر :
املودعة  النارية  أو  العادية  دراجته  أو  سيارته  توقف  املرتفق  انهاء  عند  املستفيد  طرف  من  التاسع  الفصل  في  املقررة  املبالغ  تؤدى 

اقف املشار إليه سابقا وقبل مغادرته لها.   باملو

املرتفق وصل مستخرج من العداد اآللي للوقوف عند ولوج املركن يتضمن تاريخ وساعة ودقيقة ولوج املركن والذي   كما يتعين على املتعهد تسليم

 . سيعتبر الوثيقة التي على أساسها سيتم احتساب مبالغ االتاوة املستحقة عن الوقوف

 الفصل الثاني عشر:
السيارات   اقف  مو وتنظيف  صيانة  املستغل  على  بصفة  يتعين  وذلك  جيدة  حالة  في  عليها  واملحافظة  والعادية  النارية  والدراجات 

 مستمرة.
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 الفصل الثالث عشر:
 يلتزم املستغل بتوظيف املستخدمين وأداء أجورهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل. 

على   - الجماعة  من طرف  املعتمد  للنموذج  طبقا  ونظيفا  موحدا  لباسا  لزوما  املستخدمون  تزويد  يرتدي  املكتري  على  يتعين  املستغل حيث  نفقة 

جميع املستخدمين بالبدل املذكورة حسب فصول السنة بدلة صيفية وأخرى شتوية وذلك قبل الشروع في االستغالل. كما يتعين على الحراس  

افقة الجماعة على شكل الش اقب* بالعربية والفرنسية ،وذلك بعد مو ارة والتي يجب أن يشار فيها أيضا  حمل شارة تشير إلى لفظ*حارس* أو *مر

 إلى اسم املستغل ورقم بطاقته الوطنية.

كافة يوجه املستغل إلى الجماعة الئحة بأسماء املستخدمين العاملين باملحطات املستغلة من طرفه مع أرقام بطاقتهم الوطنية وتزويد الجماعة ب -

 املعلومات املتعلقة بهم( وقبل الشروع في االستغالل. 

 لرابع عشر :الفصل ا
م  يمنع منعا كليا على املستغل أو مستخدميه ولوج السيارات املحروسة باملوقف أو استعمالها أو ايقاد النار داخل املحطات أو غسل أو تشحي

 السيارات باملوقف وصيانة أو إصالح السيارات. 

 الفصل اخلامس عشر :
نوعه   كان  كيفما  تعويض  بأي  املطالبة  للمستغل  يمكن  تظاهرات  ال  تنظيم  الجماعية ألجل  املصالح  قبل  من  املحطات  استعمال  بمناسبة 

 رسمية أو حفالت أو أي احتالل جزئي أو كلي للمحطات بصفة مؤقتة تستدعيها املصلحة العامة. 

ع الوقوف" مثال  غير أنه إذا تم وضع حد لالستغالل الكلي أو الجزئي للمحطة من طرف الجماعة ألي سبب من األسباب كوضع عالمة "ممنو 

قبول   عدم  أو  موقف شاغر  تواجد  عدم  حالة  وفي  إلغاؤه.  تم  الذي  الجزء  تقريبا  يوازي  بموقف  املستغل  تعويض  األثمان  للجنة عروض  يمكن 

ة لصاحبها  املستغل للمحطة املقترحة تعويضها له فان املصالح الجماعية تقوم بإعداد قرارات اإللغاء من أجل استرداد املبالغ املالية املستحق

 طبقا للقوانين الجاري بها العمل وذلك بعد ادالء املعني باألمر بشهادة تثبت عدم استغالل مسلمة من طرف السلطة اإلدارية املحلية .

 عشر:الفصل السادس 
أن   على  املختصة  املصالح  من  ترخيص مسبق  بموجب  إال  الوقوف  بمقر محطة  إشهارية  إعالنات  بتعليق  يسمح  او  ال  االشهار  هذا  عائدات 

 اإلعالن تعود إلى صندوق الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا امليدان. 

 عشر:الفصل السابع 
إلى رئيس جماعة مراكش إشعارا بواسطة البريد املضمون شهرين   يمكن للمستغل العدول عن استغالل محطات الوقوف شريطة توجيهه 

 غالل. ويتعين عليه بيان األسباب املؤدية إلى طلب فسخ االتفاق الذي يربطه بالجماعة.قبل تاريخ التوقف عن االست

افقة تباشر من جديد عملية اإلعالن عن عروض األثمان بالنسبة   تتم دراسة طلب املعني باألمر من طرف لجنة عروض األثمان. وفي حالة املو

 ملالية للمدة املتبقية طبقا لإلجراءات املنصوص عليها بالفصل الرابع عشر أعاله . للمدة املتبقية لالستغالل على أن يتم تعويضه بالقيمة ا

 عشر:الفصل الثامن 
عني  في حالة مخالفة بنود كناش التحمالت يتم إشعار املعني باألمر باملخالفة املرتكبة من طرفه وتوجيه إنذار له في هذا الصدد بعد توصل امل 

 بقا لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد. باألمر باإلنذار إثر تبليغه له ط

بأي   التوصل من طرفه  في هذا الصدد ودون  العمل  بها  الجاري  القانونية  له طبقا لإلجراءات  تبليغه  إثر  باإلنذار  باألمر  املعني  رد  بعد توصل 

 إلجراءات الزجرية التالية:مقبول يبرر املخالفات املرتكبة من طرفه. وفي حالة عدم امتتاله تطبق في حقه ا

 درهم من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش في حالة املخالفة األولى.  15.000,00اقتطاع مبلغ  -

 من الضمانة املالية املودعة لدى خزينة عمالة مراكش في حالة املخالفة الثانية. 30.000,00اقتطاع مبلغ  -

 يلغى الترخيص باستغالل املوقف موضوع املخالفة دون أن يحق للمستغل املطالبة بأدنى تعويض عن ذلك. في حالة التمادي في املخالفات للمرة الثالثة  -

في هذا الصدد   العمل  بها  الجاري  القانونية  لتمكين    15يبلغ قرار اإللغاء طبقا لإلجراءات  املخالف من  يوما قبل سريان مفعوله وذلك 

 إخالء املوقف موضوع إجراء اإللغاء. 

 عشر:الفصل التاسع 
اقبة أعوان جماعيون محلفون تابعون لقسم املمتلكات الجماعية أو مفوضين قضائيين منتدبين من طرف   ينتدب للقيام بإجراءات املر

اقبة وتحرير محاضر للمخالفات املرتكبة في أي وقت ودون س  .ابق اشعارجماعة مراكش للقيام باملر
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 :   ( جلسة فريدة) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال  الخامسة النقطة 

لفائدة جماعة  CORPORETE ACTIVITYاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة   

 مقاطعة املنارة. مراكش وهي عبارة عن قطعتين ارضيتين  متواجدتين بحي املحاميد اسكجور 

 

 :   ( جلسة فريدة) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   السادسةالنقطة 

لفائدة جماعة    JARDIN HAY CHRIFAاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  

 مراكش وهي عبارة عن قطعة ارضية متواجدة بحي الشريفية .  

 

 :   ( جلسة فريدة) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   السابعةالنقطة 

عقارية   هبة  قبول  على  الكبير  شركة  من  املصادقة  قطعة    باب  عن  عبارة  مراكش  جماعة  لفائدة 

 ( نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش)    بحي املحاميد .   2م   1860مساحتها ارضية 

 

 :    (جلسة فريدة ) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   الثامنةالنقطة 

من طرف   ممنوحة  عينية  هبة  قبول  على  لفائدة    groupe HUAWEI TECHNOLOGIESاملصادقة 

ز الجهوي لليقظة و  جماعة مراكش عبارة عن معدات )تجهيزات و خدمات(  في اطار توسيع مهام ووظائف املرك

 (قطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكشن )                                                                      تدبير االزمات

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 مجتمعة.  8و   7،  6،   5في البداية، ونظرا لوحدة الموضوع اقترح عليكا مناقشة النقط ذات األرقاا 

بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة  واآلن الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة  

 نص التقرير المتعلق بهذه النقط. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةاللجنة المكلفة  رئيس الحسين نوار السيد 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال اليدورة   طبقا

الموجهية لكيل مين  08/11/2019بتياريخ   23959، وتبعيا لليدعوة عيدد  21/11/2019االستثنائية لمجلس جماعة ميراكش بتياريخ  

اللجنة المكلفية بالشيؤون الماليية والبرمجية، انعقيد اجتمياع ال  السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشل

على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصير   2019  نونبر  12للجنة المذكورة يوا الثالثاء  

 البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيية:  
 

 يف إطار اجلزء الثاني من امليزانية.  2020: برجمة الفائض التقديري مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 2النقطة رقم  ▪
عففن  CORPORETE ACTIVITYاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف  لفائدة شركة  :5النقطة رقم  ▪ بففارة  هففي ع لفائدة مجاعة مراكش و

                                                                                          اجدتني حبي احملاميد أسكجور مبقاطعة املنارة.قطعتني أرضيتني متو

ضففية  JARDIN HAY CHRIFAاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  :6النقطة رقم  ▪ لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعة أر
 متواجدة حبي الشريفية.

 حبي احملاميد.  2م 1860املصادقة على قبول هبة عقارية من شركة باب الكبري لفائدة مجاعة مراكش عبارة عن قطعة أرضية مساحتها  :7النقطة رقم  ▪

                                                                                       )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                   
لفائدة مجاعة مراكش عبارة عم معدات   Groupe HUAWEI TECHNOLOGIESاملصادقة على قبول هبة عينية ممنوحة من طرف :8النقطة رقم  ▪

 الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة مضافة من طرف السيد              )جتهيزات وخدمات( يف إطار توسيع مهام املركز اجلهوي لليقظة وتدبري األزمات. 
        

 

 السيدان:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري.  
 

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  عبد السالا سي كوري

 

  :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 ي. احفيظ قضاوي العباسي، عبد الهادي بن عال، حفيظة مجدار، أحمد محفوظ.

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العاا لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريا الخطيب 
 المجلسرئيس قسا أعمال  :   محمد المحير
 رئيسة قسا الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي

 رئيس قسا الممتلكات الجماعية  :   هشاا بلحوتي 
 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي :   هشاا بوخصيبي 
 عن القسا التقني  :   العربي بوجدية 
 عن قسا أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 

 
سادة الحضور شاكرا لها تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المطروحة في مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بال

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 11/2019/ 21للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   8  -  7  – 6 – 5النقط رقا: 
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 :21/11/2019مراكش بتاريخ من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة  5النقطة رقم  ▪
لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعتني أرضيتني متواجدتني حبي  CORPORETE ACTIVITYاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف  شركة 

  احملاميد أسكجور مبقاطعة املنارة.
 

 :21/11/2019ريخ من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتا 6النقطة رقم  ▪
 لفائدة مجاعة مراكش  JARDIN HAY CHRIFAاملصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة 

 :21/11/2019من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ   7النقطة رقم  ▪
 حبي احملاميد.  2م 1860املصادقة على قبول هبة عقارية من شركة باب الكبري لفائدة مجاعة مراكش عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(
           

برمتها باعتبارها تتعلق بهبات عقارية،  في البداية، ونظرا لوحدة الشكل، اتفق السادة األعضاء على دراسة هذه النقط  
حيث تا تمكين الحضور من البطائق التقنية موضوع النقاش والمرفقة بالتقرير، بعد ذلك وإلحاطة السادة األعضاء بحيثيات  
هذه النقط، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسا الممتلكات الجماعية الذي أكد أن الهبات الممنوحة من طرف منعشين عقاريين  

التكييف  ه مبدأ  على  قائا  عمراني  تدبير  اطار  في  وتأتي  التعمير  مجال  في  االستثناءات  لجنة  وتوصيات  خالصات  من  ي 
التقنية   القانوني، مشيرا أن القطع االرضية الموهوبة هي مخصصة لتجهيزات عمومية، مستعرضا مشموالتها و شكلياتها 

اسفله البطاقات  في  كما هي مضمنة  فوالعقارية  توثيقها  ، مضيفا  الهبات قصد  هذه  قبول  اللجنة  من  المطلوب  أن  األخير  ي 
 وتسجيها في عداد األمالك العامة الجماعية. 

العقاري  الرصيد  الرأي حيث أجمع السادة األعضاء على أهمية هذه الهبات في إغناء  المناقشة وإبداء  باب  عقب ذلك فتح 
من   7و    6،  5وعليه فقد ابدت اللجنة موافقتها على النقط ذات االرقاا  للجماعة وكذا تشجيع المشاريع االستثمارية بالمدينة،  

 جدول اعمال دورة المجلس الجماعي لمراكش وهي كاالتي: 
 

لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعتني أرضيتني متواجدتني حبي  CORPORETE ACTIVITYقبول هبة عقارية ممنوحة من طرف  شركة  ▪
خمصصتني الحتضان جتهيزين  2م 5183و  2م 2329مساحتهما  57717/04تنتميان جلزء من الرسم العقاري عدد  احملاميد أسكجور مبقاطعة املنارة

 عموميني. 
شففريفية  CHRIFIAJARDIN HAYقبول هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة  ▪  لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن قطعة أرضية متواجدة حبي ال

 خمصصة لتجهيز عمومي. 2م 4188/م مساحتها 28036تنتمي جلزء من الرسم العقاري عدد 
سففم اجلنوبي مق حبي احملاميد متواجدة 2م قبول هبة عقارية من شركة باب الكبري لفائدة مجاعة مراكش عبارة عن قطعة أرضية ▪ اطعة املنارة تنتمي جلزء من الر

 خمصصة لتجهيز عمومي. 2م 1860مساحتها   125903/04العقاري 
 

 

 CORPORETEهبة عقارية ممنوحة من طرف  شركة بطاقة تقنية حول 

ACTIVITY 
 57717/04جزء من الرسم العقاري عدد املراجع العقارية           : 
 2م 5183و  2م 2329املساحة                    : 
 حي احملاميد أسكجور مبقاطعة املنارةاملوقع                      : 
 CORPORETE ACTIVITYشركة املالك احلالي               : 
 خمصصتني الحتضان جتهيزين عموميني قطعتني أرضيتني نوع العقار موضوع اهلبة :
 CORPORETEالبث يف مقرتح اهلبة املقدم من طرف شركة التدخل املطلوب     : 

ACTIVITY يف افق توثيق عقد اهلبة املرتبط بها. 

 JARDIN HAYهبة عقارية ممنوحة من طرف  شركة بطاقة تقنية حول 

CHRIFA 
 /م28036جزء من الرسم العقاري عدد املراجع العقارية     : 
  2م 4188املساحة              : 

  طريق اسين مجاعة مراكش حبي الشريفيةاملوقع                 : 
 JARDIN HAY CHRIFAحدائق حي الشريفية شركة املالك احلالي          : 
 خمصصة الحتضان جتهيز عمومية أرضي ةقطع نوع العقار موضوع اهلبة:
حدائق حي شركة  البث يف مقرتح اهلبة املقدم من طرف شالتدخل املطلوب     : 

 .الشريفية يف افق توثيق عقد اهلبة املرتبط بها
 باب الكبريهبة عقارية ممنوحة من طرف  شركة بطاقة تقنية حول 

 125903/04جزء من الرسم العقاري عدد املراجع العقارية           : 
 سنتيار 60ار  18املساحة                    : 

 مبقاطعة املنارة اجلنوبيحي احملاميد املوقع                      : 
 باب الكبريشركة املالك احلالي               : 

 ة خمصصة الحتضان جتهيزات عموميةأرضي ةقطع نوع العقار موضوع اهلبة :
 البث يف مقرتح اهلبة املقدم من طرف شركة باب الكبري  لتوثيقها باحملافظة العقاريةالتدخل املطلوب     : 
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 :21/11/2019من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ  8النقطة رقم 
لفائدة مجاعة مراكش عبارة عم معدات  Groupe HUAWEI TECHNOLOGIES املصادقة على قبول هبة عينية ممنوحة من طرف

                                                          )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(         )جتهيزات وخدمات( يف إطار توسيع مهام املركز اجلهوي لليقظة وتدبري األزمات. 
 

وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثيقة المرجعية الخاصة بها والمرفقة بالتقرير، أعطى  ،  في مستهل مناقشة هذه النقطة 

بمشروع  مرتبطة  الدراسة  موضوع  العينية  الهبة  أن  أوضح  الذي  التقني  القسا  ممثل  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد 

ن مجموعة معدات وبرمجيات تها  وهي عبارة ع  HUAWEI  كاميرات المراقبة الموضوعة بشوارع المدينة من طرف شركة

مصالح   إشارة  رهن  ستوضع  التجهيزات  هذه  أن  مؤكدا  الوالئية،  والمصالح  األمن  مصالح  مع  بتنسيق  المذكور  المشروع 

 األمن في إطار عمليات المراقبة التي تقوا بها. 
 

عقب ذلك، وبعد فتح باب النقاش وإبداء الرأي، وحيث تبين للسادة األعضاء ان البعد األمني في مدينة بحجا مدينة مراكش  

النقطة والمخصصة   العينية موضوع  الهبة  االخذ بعين االعتبار مكونات و مشموالت هذه  يقتضي  كبيرة مما  هو ذو اهمية 

بالمدين المراقبة  كاميرات  وضع  مشروع  فقد  لتعزيز  المقدمة،  الخدمات  إطار  في  األمن  مصالح  إشارة  رهن  والموضوعة  ة 

لفائدة جماعة مراكش عبارة عا    Groupe HUAWEI TECHNOLOGIESهبة عينية ممنوحة من طرف  وافقت اللجنة على قبول  

 كما هي معروضة ادناه.  معدات )تجهيزات وخدمات( في إطار توسيع مهاا المركز الجهوي لليقظة وتدبير األزمات

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ولمجلسكا الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار          

                                                                                                                                    
 

 بطاقة حول خلق مركز التنسيق واليقظة اجلهوي مبراكش

في اطار مشروع وضع كاميرات المراقبة بمراكش، وتطبيقا لمقتضيات االتفاقية المتعلقة بتوسع و صيانة وتدبير شبكة الكاميرات وااللياف  

تجهيز مركز القيادة. البصرية، وبعد االنتهاء من االشغال الخاصة بوضع الكاميرات و  

اقترحت شركة "هواوي ماروك" المنجزة للمشروع منح هبة على شكل معدات و برمجيات وكذا اشغال توسعة واعادة تهيئة مركز التنسيق  

يتسنى استغالل المعطيات المتوفرة الخاصة بالكاميرات بالتنسيق مع مصالح والية االمنواليقظة بوالية الجهة وذلك حتى   

قته محتويات الهبة وتجدون رف  
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

وهبة    7و    6،    5بعد استماعكا للتقرير، فاألمر يتعلق بهبات عقارية وهي موضوع النقط ذات األرقاا  

رقا   النقطة  موضوع  من    8عينية  معدات   Groupe HUAWEI TECHNOLOGIES  طرفممنوحة  عن  عبارة 

لليقظة وتدبير األزمات، وكل ه الجهوي  المركز  الهبات  وتجهيزات وخدمات في إطار توسيع مهاا ووظائف  ذه 

 بطائقها التقنية مضمنة في تقرير اللجنة. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح على اساس ان نعتمد تصويتا لكل نقطة على حدة. 

كل   التصويت على  إلى عملية  المرور  عليكا  أقترح  الموضوع،  في  متدخل  أي  هناك  يكن  لا  وإن  إذن، 

 نقطة من هذه النقط على حدة.  
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 :   ( جلسة فريدة) 2019نونبر   21دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   التاسعةالنقطة 

الفرنسية  ميتروبول  رين  مدينة  و  مراكش  جماعة  بين  الالمركزي  التعاون  اتفاقية  تجديد  على  املصادقة 

   حول نقل االشخاص في وضعية اعاقة

   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

والتنمية   والرياضية  الثقافية  بالشؤون  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائب  فاري  الهادي  عبد  للسيد  الكلمة  بداية، 

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة تقرير االجتماع المشترك الخاص بهذه النقطة

 

   اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني نائب رئيس عبد الهادي فاري السيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
   9 النقطة رقا:

 
 
 

 مشرتك بني اجتماعتقرير 
بالشؤون القانونية وتأهيل اإلدارة والتعاون  املكلفة اللجنة

 الالمركزي
واللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية 

 االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   9 النقطة رقمحول 
  21/11/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 التعاون الالمركزي بني مجاعة مراكشاملصادقة على جتديد اتفاقية 
 ومدينة رين ميرتوبول الفرنسية حول نقل األشخاص يف وضعية إعاقة  
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الينقط المدرجية فيي جيدول اعميال اليدورة   طبقا

لسيادة أعضياء لالموجهية    12/11/2019بتاريخ    24124، وتبعا للدعوة عدد  21/11/2019االستثنائية لمجلس جماعة مراكش بتاريخ  
لجنية المكلفية بالشيؤون القانونيية وتأهييل االدارة والتعياون الالمركيزي اجتمياع مشيترك بيين ال  مشاركة في أشيلال  للالمجلس  
، انعقيد االجتمياع الميذكور ييوا المكلفة بالشيؤون الثقافيية والرياضيية والتنميية االجتماعيية وإشيراك المجتميع الميدنيواللجنة  
بالقصر البلدي شارع محميد الخيامس على الساعة الواحدة والنصف زواال بقاعة االجتماعات الرسمية    2019  نونبر  14الخميس  

برئاسة كل من السيد محمد بوغربيال رئييس اللجنية المكلفية بالشيؤون القانونيية وتأهييل االدارة والتعياون الالمركيزي والسييد 
لتييدارس النقطيية االجتماعية وإشييراك المجتمييع المييدني المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية خليفة الشحيمي رئيس اللجنة 

 االتيية: 

املصادقة على جتديد اتفاقية التعاون الالمركزي بني مجاعة مراكش ومدينة رين ميرتوبول الفرنسية حول نقل  :9النقطة رقم 
 األشخاص يف وضعية إعاقة

 

 السادة:   اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي بن عال سعيدة ساللة، ثورية بوعباد،   
 

 السادة:    المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في  -

 حفيظة مجدار، عادل المتصدق  
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العاا لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكريا الخطيب 
 الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية رئيس قسا  : عبد العزيز األمري

 عن المديرية العامة للمصالح :  سعيد الكرس
 عن قسا أعمال المجلس :  سعد نجاي 

 
 

 السيدان:  F2MSوحضر االجتماع من ممثلي مؤسسة 
 

 (F2MSمدير مؤسسة دعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي ) :  عز العرب بوغالب 

 (F2MSدعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي )نائب مدير مؤسسة  :  أحمد وغاض 
    

النقطة هذه  مناقشة  مستهل  والمرفقة ،  في  الدراسة  موضوع  االتفاقية  من  نسخة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد 

المعنية بدعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة الذي أوضح أن األمر   F2MSبالتقرير، أعطيت الكلمة للسيد مدير مؤسسة  

حول نقل األشخاص   2011سنة    لفرنسيةاتفاقية سبق للمجلس الجماعي لمراكش أن أبرمها مع مدينة رين ميتروبول ايتعلق بتجديد  

في وضعية إعاقة، منوها أن مدينة رين ميتروبول الفرنسية لديها تجربة كبيرة في هذا المجال، وان اللاية من تجديد االتفاقية  

 الخدمات االنسانية و االستفادة من دعا هذا الشريك خاصة من الناحية التقنية.هو ديمومة و استمراية هذا النوع من 
" التي تشتلل   ASTHأشار السيد المدير إلى وجود شريك إضافي وهو جمعية "خدمة نقل المعاقين  وفي هذا السياق،  

بالمعدات التقنية من نوعية جيدة يستفيد منها األشخاص الذين يواجهون    F2MSبمدينة رين والتي تدعا منذ سنوات مؤسسة  

ألطفال الممدرسين في األقساا المدمجة إلى حجرات  مشاكل حركية، وكذا في توفير حافالت مستعملة لنقل هذه الفئة خاصة ا
نقل   يتا  حيث  المدينة،  خارج  رحالت  أو  الى    50الدراسة  اضافة  يوميا،  فوق    10طفل  التعاونيات  إطار  في  نشيطات  نساء 

ييا التجربة أن االستفادة كانت كبيرة من االتفاقية السابقة اختتمت بتقالكراسي المتحركة يتطلب مجهود كبير وعمل خاص، مؤكدا  
التي أبانت أن المؤسسة تسدي خدمات أساسية للساكنة لكن ظروف إسدائها أصبحت في الوقت الحالي تطرح إشكاالت من عدة نواحي  
خاصة الجودة، التنقل اآلمن وتلطية الحاجيات المتزايدة وهذا يتطلب المزيد من اإلمكانيات للتمكن من تطوير المشروع ومالمسة أكبر 

ستفيدين على مستوى المدينة و الجهة ككل، مضيفا أن من بين شركاء المؤسسة، إضافة إلى جماعة مراكش، هناك مجلس قدر من الم
جهة مراكش آسفي، المجلس اإلقليمي ومجلس المشور القصبة، مختتما تدخله بالتأكيد على أن المشروع طموح ويندرج في إطار سياسة 

 خاص في وضعية إعاقة من أجل تمكينها من ممارسة حقوقها في أحسن الظروف. الدولة التي تولي عناية خاصة لفئة األش
 

 

 جماعة مراكش مجلس 

 

 

 

   9النقطة رقا: 
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عقب ذلك، وبعد هذه التوطئة العامة، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، ثمن السادة االعضاء مبادرة عقد اتفاقية من هذا  
بفئة   وارتباطها  ألهميتها  نظرا  إعاقةالنوع  في وضعية  مالحظات    األشخاص  مسجلين  خاصة،  وخدمات  تعامل  تتطلب  والتي 

 واستفسارات على الشكل اآلتي: 
 

التقنية   ➢ المعدات  كانت  إذا  ما  حول  واالستفسار  الفئة  هذه  لنقل  مستعملة  حافالت  استقداا  أسباب  حول  التساؤل 
 المستخدمة جديدة أا مستعملة.

 .  F2MSمؤسسة   التساؤل حول ما إذا كانت مدينة رين ميتروبول تدعا ماليا ➢
 اقتراح االستفادة من هذه الشراكة لتكوين ممرضين في مجال مواكبة األشخاص في وضعية إعاقة.  ➢

 

ولإلجابة على بعض هذه التساؤالت، وتقديا مزيد من التوضيحات، تدخل السيد رئيس قسا الشباب، الثقافة، الرياضة 
حيث تا االتفاق حينها على   2011والتربية الذي أكد ان االتفاقية األولى أبرمت بين جماعة مراكش ومدينة رين ميتروبول سنة  

شخاص في وضعية إعاقة، وثانيا أن تحتضن جماعة مراكش هذا المشروع من  مبدأين أساسيين: أوال خلق خدمة حركية األ
، وفي هذا السياق قدمت مدينة رين متروبول للمؤسسة معدات تقنية وحافالت في مقابل مساهمة جماعة  F2MSخالل مؤسسة  

مرارية المشروع، مضيفا  مليون سنتيا موضوع اتفاقية مستقلة مع المؤسسة تا تجديدها تلقائيا لضمان است  30مراكش بمبلغ  
أن الجديد في االتفاقية هو دخول شريكين جديدين هما شركة كيوليس رين للنقل الحضري ونقل األشخاص في وضعية إعاقة  

 " المتواجدة بنفس المدينة.  ASTHبمدينة رين ميتروبول  وجمعية "خدمة نقل المعاقين 

مؤسسة   مدير  السيد  جديد  من  تدخل  السياق،  ذات  خدمة   F2MSوفي  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  نقل  أن  ليشير 
عمومية يجب على المجلس الجماعي توفيرها، لذلك بدأت مع المجلس السابق كتجربة من خالل تكليف المؤسسة بها، على  
أساس دمج هذه الخدمة مستقبال مع مرفق النقل الحضري بالمدينة، مبينا أن المؤسسة ال تحصل على دعا مالي من مدينة  

  ASTHميتروبول بل على معدات تقنية جديدة وذات جودة عالية إضافة إلى حافالت من خالل جمعية "خدمة نقل المعاقين  رين  

الدعا المالي إضافة إلى المجلس الجماعي لمراكش تحصل عليه المؤسسة من مجلس جهة مراكش   " الفرنسية، منوها أن 
 درها.  100.000بلغ درها ومجلس المشور القصبة بم  200.000آسفي بما قدره 

نائب مدير مؤسسة   للسيد  الكلمة  أعطيت  االيضاح،  بالتلطية   F2MSومزيدا من  المؤسسة تتكلف حاليا  أكد أن  الذي 

األسرية لعدد من األشخاص في وضعية إعاقة والهدف هو إخراج هذه الفئة من التلطية األسرية المكلفة إلى تلطية المجتمع 
التي   والمؤسسات  الخاص  بفضائها  األشخاص  لهؤالء  والحركية  النقل  عملية  أولها  المدخالت  من  مجموعة  من  تتكون  التي 
يلجونها، وهذه أول خدمة تقدمها المؤسسة من خالل توفير معدات تقنية مناسبة لكل حالة تأتي خصيصا من فرنسا، مؤكدا أنه  

حافالت مستعملة، مطالبا باالستثمار في هذا الجانب لتوفير حافالت جديدة    F2MSبالفعل الحافالت التي تحصل عليها مؤسسة  

االتفاقية كافة شركاء  تعبئة  المؤسسة هو من خالل  أن طموح  بالمدينة، منوها  الخدمة متزايد  الطلب على هذه  ، خاصة وأن 
التعاون مع جمعيات معروفة بمراكش تعنى بذوي االحتياجات الخاصة بلية توحيد ومركزة عملية الحصول على المعدات ونقل  

تجدي  من شأن  أن  تدخله  مختتما  المستفيدين،  من  أكبر عدد  مالمسة  لضمان  الفئة  الخدمة  هذه  استمرارية  االتفاقية ضمان  د 
تجربة   من  االستفادة  خالل  من  مراكش  بمدينة  الحضري  النقل  وسائل  في  مندمجة  وجعلها  رقعتها  توسيع  مع  وتجويدها 

 وإمكانيات مدينة رين ميتروبول في هذا المجال.  
الذي يحظى به موضوع  وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع لكافة التوضيحات، ونظرا للطابع االجتماعي واإلن  ساني 

النقطة، وحيث ان فئة األشخاص في وضعية إعاقة تحتاج إلى عناية خاصة من أجل التنقل والولوج لممارسة حقوقها بشكل  
تمكين   شأنه  من  الدراسة  موضوع  االتفاقية  تجديد  أن  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  مراكش،  مدينة  مرافق  بمختلف  عادي 

ة من الخبرة واالمكانيات المهمة التي تتمتع بها مدينة رين ميتروبول في مجال نقل األشخاص في  جماعة مراكش من االستفاد
والجهوي،   المحلي  الصعيدين  على  الحضري  النقل  في  مندمجة  الخدمة  هذه  جعل  أفق  في  إعاقة  اللجنةوضعية  على    وافقت 

  ول الفرنسية حول نقل األشخاص في وضعية إعاقة تجديد اتفاقية التعاون الالمركزي بين جماعة مراكش ومدينة رين ميتروب
 كما هي مرفقة بالتقرير. 

 ولمجلسكا الموقر واسع النظر

 

 رئيس لجنة الشؤون القانونية وتأهيل االدارة والتعاون الالمركزي                        

 محمد بوغربال 
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 اتفاقية التعاون الالمركزي

 بني 

 مجاعة مراكش ورين مرتوبول  
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 بين، 

-CS20723شارع هنري فريفيل ِ  4، المشار لها في ما بعد ب "المتروبول"،  رين متروبول 

فرنسا، الممثلة في شخص رئيسها السيد إمنويل كويت المفوض له بالتوقيع    –رين      35207

 . 2019على هذه اإلتفاقية بموجب قرار من مكتب المتروبول المنعقد بتاريخ ..... 

 من جهة 
 و، 

المغرب، ممثلة في شخص    –، القصر البلدي شارع محمد الخامس مراكش  جماعة مراكش

المجلس   مقرر  بموجب  االتفاقية  هذه  بتوقيع  له  المفوض  بالقايد  العربي  محمد  السيد  رئيسها 

 .2019الجماعي المنعقد بتاريخ .... 

 من جهة أخرى 

 ديباجــــة 
سنة   الولوج  2011في  للنقل  خدمة  خلق  بهدف  مراكش  وجماعة  متروبول  رين  بين  التعاون  اتفاقية  توقيع  تا   ،

معدات   تتكون من  "المتروبول" مساعدة عينية  قدا  االطار  هذا  وفي  مراكش،  بمدينة  إعاقة  في وضعية  لألشخاص 
  2014الى التنفيذ حتى سنة  تقنية باإلضافة إلى ستة حافالت للنقل الولوج. غير أن هذا المشروع لا يعرف طريقه  

 ومرد ذلك الى العوائق الجمركية المتعلقة باستقبال الحافالت موضوع الهبة.  
إتفاقية   بموجب  المشروع  تسيير  أجل  من  عينية  وأخرى  مالية  سنوية  منحة  الجماعي  المجلس  جهته خصص  من 

 . 2013التي تا توقيعها سنة   F2MSللشراكة مع مؤسسة 
المشر  هذا  في  ومجلس  وقد شارك  مراكش  لمدينة  اإلقليمي  والمجلس  أسفي  مراكش  من مجلس جهة  كل  ايضا  وع 

 جماعة المشور القصبة. 
وتجدر اإلشارة إلى أن خدمة "نجمة" التي تسيرها مؤسسة دعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش  

تتواجد مند سنة  F2MSأسفي ) ا  2014(  النقل  بتدبير مرفق  الولوج لألشخاص في  بمدينة مراكش وتعنى  لجماعي 
وضعية إعاقة بالمدينة، بأسطول يتكون من سبعة حافالت صليرة وسيارة خفيفة من أجل توفير عدة أنواع من النقل  

 الجماعي الولوج: 
جمعيات عاملة في مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة،    5النقل المدرسي: تعمل خدمة "نجمة" على مساعدة   ✓

طفل في وضعية إعاقة ذهابا    50المؤسسة على توفير النقل الولوج بشكل يومي لما يعادل  عملت    2019وفي سنة  
 وإيابا لمراكز التربية والتعليا المخصصة لهذه الفئة. 

بمعدل   ✓ إعاقة  للنساء في وضعية  المهنية  التعاونيات  لفائدة عضوات  المهني  السكن    10النقل  )بين مقر  يوميا  نساء 
 ومقر العمل(. 

النقل الجماعي الموسمي لفائدة أعضاء الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة من أجل المشاركة في األنشطة المدرسية   ✓
اللاية   لهذه  للعالج.  الولوج  أجل  من  أو  إعاقة  وضعية  في  لألشخاص  الرياضية  التظاهرات  إطار  في  أو  الموازية 

إمكا حدود  في  المستفيدة  الجمعيات  لطلبات  المؤسسة  وخارج  تستجيب  داخل  التنقل  أجل  من  الحافالت  حظيرة  نيات 
 طلب موسمي للنقل الجماعي الولوج.   50تمت االستجابة ل  2019مدينة مراكش، وفي سنة  

 النقل الفردي الموسمي: توفر المؤسسة سيارة خفيفة ولوجة لالستجابة لطلبات األشخاص في وضعية إعاقة.  ✓
األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي على ميزانية للتسيير  من جانب آخر، تتوفر مؤسسة دعا حركية  

والجماعة   أسفي  مراكش  جهة  مجلس  مراكش،  لمدينة  الجماعي  المجلس  ترابية:  جماعات  ثالث  من  عليها  تحصل 
توفير مركز   يتمثل في  القاضي عياض  المؤسسة من دعا عيني من جامعة  القصبة، كما تستفيد  المشور  الحضرية 

 من ثالث قاعات ومكتب ومرفق صحي.   مجهز يتكون

(" المتواجدة ب سيسون سيفيني بتراب متروبول  ASTHوتجدر اإلشارة كذلك إلى أن جمعية "خدمة نقل المعاقين )
تشخيصا لخدمة "نجمة" خلص إلى أن الخدمة تعاني حاليا من أزمة تطور. خالل    2019رين، قد أعدت شهر أبريل  

المشروع، وأ يكن  المرحلة األولى من  لا  الذي  الكبير  الطلب  إبراز  الفضل في  له  الولوج كان  النقل  ن إحداث خدمة 
معلوما لذى األطراف المساهمة في خلق المشروع في البداية والذي لا تتا تلبيته نظرا لضعف اإلمكانيات والوسائل  

 المتاحة للمؤسسة. 
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 في نهاية التشخيص قد تبين أيضا أن المشروع في حاجة إلى: 

خاصة وأن الحافالت األولى التي تبرع    F2MSأوال، وضع خطة استثمارية لتجديد وتوسيع أسطول حافالت مؤسسة  

 بها المتروبول أصبحت عاجزة على مواكبة الطلب زيادة على تكاليف الصيانة المرتفعة نتيجة شيخوخة األسطول. 

 ن. ثانيا، تكوين أطر ومستخدمي المؤسسة وبالخصوص السائقين المرافقي

( بجانب شريكها  F2MSوفي هذا الصدد، فإن مؤسسة دعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي )

( المعاقين  نقل  استدامة  ASTHالفرنسي جمعية خدمة  االتفاقية يضمنون  الموقعتين على هذه  الجماعتين  ( ومجلس 

 خدمة "نجمة" للنقل الولوج بمدينة مراكش. 

ال  وبعد  ذكره،  سبق  للمشروع  لما  التجريبية  المرحلة  بشأن  أعاله،  المذكور  اإلقرار    2019-2014تشخيص  تا  فقد 

بضرورة توحيد الجهود من أجل تطوير خدمة "نجمة" لضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وكذا  

تكوين على  والعمل  المؤسسة  حافالت  اسطول  وتوسيع  لتجديد  موجه  لالستثمار  مخطط  وضع  األطر    ضرورة 

والمستخدمين التابعين للخدمة والسائقين المرافقين في افق االستجابة على الطلب المتزايد على النقل الولوج بمدينة  

 مراكش. 

 الباب األول
 أهداف االتفاقية ومدتها

 : هدف االتفاقية 1املادة 
"رين   يقوم  بموجبها  التي  والكيفيات  الشروط  تحديد  إلى  االتفاقية  هذه  مراكش تهدف  وجماعة  املتروبول" 

بدعم مشروع النقل الجماعي "نجمة" الذي تديره مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بمراكش 

(F2MS.) 

 

   : مدة االتفاقية2املادة 

 يتم إبرام هذه االتفاقية بين الطرفين بعد إتمام كل اإلجراءات والشكليات القانونية.

 .2021دجنبر  31( بدء من تاريخ توقيها والى غاية 02في سنتين ) ةتحدد مدة هذه اإلتفاقي
 

 الباب الثاني
 شكليات اتفاقية شراكة التعاون الالمركزي

   : أهداف الشراكة3املادة 

 تستهدف اتفاقية الشراكة هذه بين الجماعتين املذكورتين أعاله على دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة.

هذه   والخبرات تقوم  التجارب  تبادل  بهدف  واإلدارية  التقنية  واالطر  املنتخبة  الهيآت  استقبال  على  االتفاقية 

 حول موضوع حركية وولوجية األشخاص في وضعية إعاقة. 
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   : تنظيم الشراكة بني اجلماعتني4املادة 

لقيت    F2MSإن املبادرة التي أطلقتها مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي  

بفرنسا من خالل لجنة قيادة مشتركة   ASTHمند سنوات عدة دعما من قبل جمعية  خدمات نقل املعاقين  

 ن املذكورتين. من عقد لقاءات بين ممثلي الجماعتي ASTHلتتبع تنزيل املشروع، وهو ما مكن جمعية  
 

 رين متروبول:  -1

 طرفين في إتفاقية الشراكة هذه.  ASTHالى جانب رين متروبول تعتبر شركة كيوليس رين وجمعية 

شركة كيوليس رين تستغل خدمة النقل التي تعود الى رين متروبول وذلك بموجب تفويض للخدمة العمومية   -

املتربول ملدة سبع سنوات بدء من   ابرمها  التي  2018يناير    1التي  الوقت فرعا لشركة كيوليس  في ذات  ، وهي 

"  HANDISTARغل خدمة "، فضال عن كونها تست1998)شركة النقل الجماعي رين( مند    STARتدير شبكة  

 الخاصة بالنقل الجماعي لألشخاص ذوي الحركية املحدودة من خالل كيوليس سطار.

- ( املعاقين  نقل  "خدمة  جمعية  متروبول  ASTHتلتزم  رين  بتراب  سيفيدي  سيسون  ب  مقرها  يتواجد  التي   ")

، من  F2MSي  وفق اتفاقية شراكة مع مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسف

 .  2000أجل دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة باملغرب مند سنة 
 

 المجلس الجماعي لمراكش : -2

بجهة   - إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حركية  دعم  مؤسسة  مع  بشراكة  ملراكش  الجماعي  املجلس  سيقوم 

في تعبئة الشركاء املؤسساتيين وتوسيع الشراكة قدر اإلمكان من أجل تحقيق أهداف    F2MSمراكش أسفي  

 الحركية والنقل الجماعي لألشخاص في وضعية إعاقة.  

مؤسسة   - للنقل    F2MSتسير  "نجمة"  جمعية  خدمة  قبل  من  ومواكبة  بدعم  افق   ASTHالولوج  في  وذلك 

 مأسسة وحرفية هذا القطاع.
 

 : اإلجراءات الواجب اختاذها5املادة 

 إعداد برنامج لتبادل الخبرات والتجارب بين الجماعتين في مجال حركية األشخاص في وضعية إعاقة.  -

 وتعميق أهداف املشروع على املدى املتوسط.رصد وتتبع مصادر التمويل الوطنية والدولية لتنزيل  -

 .F2MSإحداث آليات للدعم التقني والفني وتكوين أطر ومستخدمي مؤسسة  -

جمعية   - بواسطة  الولوج  للنقل  صغيرة  حافلة  مؤسسة   ASTHمنح  لصالح  رين  كيوليس  شركة  من  بدعم 

F2MS  .الستعمالها في خدمة "نجمة" للنقل الولوج 

 الباب الثالث
 االمكانات واالجراءات املالية

 : التزامات الطرفني 6املادة 
يلتزم رين متروبول في إطار    F2MSفي هذه املرحلة التي تعنى بتقوية وتطوير خدمة "نجمة" التي تسيرها مؤسسة  

وضعية  في  لألشخاص  املوجه  النقل  بشأن  مراكش  ملدينة  الجماعي  املجلس  مع  والخبرات  التجارب  تقاسم 

 إعاقة وكذا الولوج إلى شبكات النقل العمومي. 
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تتكلف  حين  في  وأطرها،  ممثليها  تنقل  مصاريف  ترابية  جماعة  كل  تتكلف  العمل  زيارات  املهمات،  خالل 

 عة املضيفة بتوفير ظروف االستقبال )االقامة، االطعام والتنقل داخل الجماعة(.الجما

 التزامات رين متربول    -1

بتراب رين، من أجل  اإلدارية والتقنية لجماعة مراكش  املنتخبة واالطر  الهيآت  باستقبال  املتروبول  يلتزم رين 

 ات النقل العمومي. تبادل الخبرات والتجارب في مجال النقل الولوج والولوج الى شبك 

مؤسسة   ومستخدمي  أطر  وتكوين  التقني  الدعم  إمكانيات  خدمة F2MSتوفير  من  خبراء  وتنقل   ،

"HANDISTAR تحت إشراف شركة كيوليس رين وبدعم من كيوليس "STAR . 

 سيتم تنزيل اإلجراءات املتخذة وفق برمجة محددة مسبقا باتفاق بين األطراف املعنية. 

 المجلس الجماعي لمراكشالتزامات  -2

للنقل الولوج مع إدراج هذه الخدمة ضمن محاور  يلتزم املجلس الجماعي باالستثمار في تطوير خدمة "نجمة" 

عمله لفائدة االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، وفي رؤيته الخاصة بالتنقل، فضال عن التحويل التدريجي 

 تية.لهذه الخدمة ذات األصل الجمعوي إلى خدمة مؤسسا 

كما أن املجلس الجماعي ملراكش يلتزم باالستمرار في تعبئة الشركاء املؤسساتيين الجدد لتوسيع الشراكة قدر 

 اإلمكان سعيا  لتنزيل أهداف هذه الخدمة. 

 الباب الرابع
 التتبع، التقييم، الرتويج للمشاريع والتواصل

 : تتبع املشاريع7املادة

تقدم   حول  تقرير  إلعداد  محدد  موعد  تخصيص  سيتم  الترابيتين،  الجماعتين  بين  املتبادلة  الزيارات  خالل 

 املشروع.   

   : التقييم8املادة 

 يتعين إنجاز تقييم تقني مشترك بين الطرفين خالل منتصف االتفاقية. ▪

يشمل   ▪ االتفاقية  هذه  ألهداف  تقييم  إعداد  يتعين  النهائية  املرحلة  املتخذة  خالل  اإلجراءات  مختلف 

 لتحسين الخدمة في افق املراحل املقبلة. 

 يتعين إيالء عناية خاصة للنقط التالية:  ▪

بالنظر    F2MSتطوير الولوج للخدمة، من خالل اعتماد األرقام التي سيتم إرسالها من طرف مؤسسة   -

 للوضعية الحالية للمشروع.

افقين التابعين ملؤسس -  .F2MSة مؤشر مهنية السائقين املر

والدورات   - املنظمة،  االجتماعات  عدد  املتاحة،  الحافالت  بتشغيل  املتعلقة  املوضوعية  املؤشرات 

 التكوينية والتدريبية املنظمة وجودتها. 
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 الباب اخلامس
 املراجعة، الفسخ، املسؤوليات واملنازعات

 : التعديل9املادة 

افقة الطرفين.   يمكن تعديل نص االتفاقية بمو

 تعديل لشروط وأحكام تنفيذ هذه االتفاقية، بموجب ملحق. يخضع أي 

 يخضع تعديل هذه االتفاقية لنفس الشروط والشكليات التي أبرمت بها. 

 : فسخ االتفاقية10املادة  

يجوز الحد الطرفين إنهاء هذه االتفاقية عن طريق مراسلة رسمية داخل أجل ثالث أشهر مع إشعار بالتوصل 

 من كال الطرفين. 

   : املسؤوليات11دة املا

يمارس كل طرف أنشطته وخاصة األنشطة الواردة في هذه اإلتفاقية تحت مسؤوليته الخاصة، وبالتالي يكون 

 عن النتائج املادية املرتبطة بالخدمات واملوظفين واملمتلكات.
ً
 كل طرف مسؤوال

االكراهات   بإبراز  األطراف  من  كل  سيقوم  ذلك،  على  أنشطته وبناًء  ممارسة  أثناء  تنشأ  قد  التي  والنزاعات 

اإلتفاقي هذه  بتنفيذ  املتعلقة  تلك  مختلف   ةوخاصة  اتخاذ  ضرورة  من  ذلك  يستتبع  ما  مع  األغيار،  اتجاه 

 اإلجراءات الرامية الى الحد من هذه االكراهات. 

 : املنازعات 12املادة 

 
ً
هذه،   ةا ملبدأ التبادل، الوارد ذكره في نص اإلتفاقيفي حالة وجود صعوبات في تفسير أو تنفيذ االتفاقية، ووفق

افقي في أقرب اآلجال.  يتفق الطرفان على عقد اجتماع من أجل التوصل إلى حل تو
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

سابقة    اتفاقية  تجديد  يخص  فالموضوع  التقرير،  لنص  إنصاتكا  وبعد  جماعة  إذن  بين  الالمركزي  للتعاون 

مراكش ومدينة رين ميتروبول الفرنسية حول نقل األشخاص في وضعية إعاقة، هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج  

 إلى رعاية خاصة، ومبادرة كهذه تستحق كل الدعا والتشجيع لبعدها االجتماعي واإلنساني. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

االتفاقية موضوع  إذن    تجديد  التصويت على  إلى عملية  الموضوع، سنمر  يكن هناك أي متدخل في  لا  وإن 

 النقطة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )الجزء الثاني( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

268 
 



 )الجزء الثاني( 21/11/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

269 
 

  اتفاقية التعاون الالمركزي بين جماعة مراكش ورين متروبول 
 بين، 

"المتروبول"،  ،  رين متروبول بعد ب  ما  في  لها  فريفيل ِ  4المشار  هنري  في   –رين      CS20723-35207شارع  الممثلة  فرنسا، 

 . 2019بتاريخ .....  المتروبول المنعقدشخص رئيسها السيد إمنويل كويت المفوض له بالتوقيع على هذه اإلتفاقية بموجب قرار من مكتب  

 من جهة 

 و، 

الخامس مراكش  ،  جماعة مراكش البلدي شارع محمد  بالقايد    –القصر  العربي  السيد محمد  رئيسها  في شخص  ممثلة  المغرب، 

 . 2019/ 21/11المفوض له بتوقيع هذه االتفاقية بموجب مقرر المجلس الجماعي المنعقد بتاريخ 
 من جهة أخرى 

 ديباجــــة 

، تا توقيع اتفاقية التعاون بين رين متروبول وجماعة مراكش بهدف خلق خدمة للنقل الولوج لألشخاص في وضعية إعاقة 2011في سنة  
بمدينة مراكش، وفي هذا االطار قدا "المتروبول" مساعدة عينية تتكون من معدات تقنية باإلضافة إلى ستة حافالت للنقل الولوج. غير أن 

 ومرد ذلك الى العوائق الجمركية المتعلقة باستقبال الحافالت موضوع الهبة.   2014الى التنفيذ حتى سنة هذا المشروع لا يعرف طريقه 
مؤسسة   مع  للشراكة  إتفاقية  بموجب  المشروع  تسيير  أجل  من  عينية  وأخرى  مالية  سنوية  منحة  الجماعي  المجلس  جهته خصص  من 

F2MS  2013التي تا توقيعها سنة. 

 وع ايضا كل من مجلس جهة مراكش أسفي والمجلس اإلقليمي لمدينة مراكش ومجلس جماعة المشور القصبة.في هذا المشروقد شارك 

أسفي   مراكش  بجهة  إعاقة  وضعية  في  األشخاص  حركية  دعا  مؤسسة  تسيرها  التي  "نجمة"  خدمة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
(F2MS )    سنة مند  إعاقة    2014تتواجد  وضعية  في  لألشخاص  الولوج  الجماعي  النقل  مرفق  بتدبير  وتعنى  مراكش  بمدينة 

 بالمدينة، بأسطول يتكون من سبعة حافالت صليرة وسيارة خفيفة من أجل توفير عدة أنواع من النقل الجماعي الولوج: 
طفال في وضعية إعاقة، وفي سنة  جمعيات عاملة في مجال تمدرس األ  5النقل المدرسي: تعمل خدمة "نجمة" على مساعدة   ✓

طفل في وضعية إعاقة ذهابا وإيابا لمراكز التربية    50عملت المؤسسة على توفير النقل الولوج بشكل يومي لما يعادل    2019
 والتعليا المخصصة لهذه الفئة.

 )بين مقر السكن ومقر العمل(. نساء يوميا   10النقل المهني لفائدة عضوات التعاونيات المهنية للنساء في وضعية إعاقة بمعدل  ✓
النقل الجماعي الموسمي لفائدة أعضاء الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة من أجل المشاركة في األنشطة المدرسية الموازية أو   ✓

في إطار التظاهرات الرياضية لألشخاص في وضعية إعاقة أو من أجل الولوج للعالج. لهذه اللاية تستجيب المؤسسة لطلبات  
سنة  الج وفي  مراكش،  مدينة  وخارج  داخل  التنقل  أجل  من  الحافالت  حظيرة  إمكانيات  حدود  في  المستفيدة  تمت    2019معيات 

 طلب موسمي للنقل الجماعي الولوج.  50االستجابة ل 
 النقل الفردي الموسمي: توفر المؤسسة سيارة خفيفة ولوجة لالستجابة لطلبات األشخاص في وضعية إعاقة.  ✓

آخر، تتوفر مؤسسة دعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي على ميزانية للتسيير تحصل عليها من ثالث من جانب  

مجلس مراكش،  لمدينة  الجماعي  المجلس  ترابية:  تستفيد    جماعات  كما  القصبة،  المشور  الحضرية  والجماعة  أسفي  مراكش  جهة 
 عياض يتمثل في توفير مركز مجهز يتكون من ثالث قاعات ومكتب ومرفق صحي.جامعة القاضي المؤسسة من دعا عيني من  

المعاقين   نقل  أن جمعية "خدمة  إلى  كذلك  اإلشارة  قد  (ASTH) وتجدر  رين،  متروبول  بتراب  المتواجدة ب سيسون سيفيني   "
تشخيصا لخدمة "نجمة" خلص إلى أن الخدمة تعاني حاليا من أزمة تطور. خالل المرحلة األولى من    2019أعدت شهر أبريل  

المشروع، وأن إحداث خدمة النقل الولوج كان له الفضل في إبراز الطلب الكبير الذي لا يكن معلوما لذى األطراف المساهمة في 
 اإلمكانيات والوسائل المتاحة للمؤسسة. خلق المشروع في البداية والذي لا تتا تلبيته نظرا لضعف 

 في نهاية التشخيص قد تبين أيضا أن المشروع في حاجة إلى: 
مؤسسة   حافالت  أسطول  وتوسيع  لتجديد  استثمارية  خطة  وضع  المتروبول   F2MSأوال،  بها  تبرع  التي  األولى  الحافالت  وأن  خاصة 

 المرتفعة نتيجة شيخوخة األسطول.أصبحت عاجزة على مواكبة الطلب زيادة على تكاليف الصيانة 
 ثانيا، تكوين أطر ومستخدمي المؤسسة وبالخصوص السائقين المرافقين. 

( بجانب شريكها الفرنسي جمعية  F2MSوفي هذا الصدد، فإن مؤسسة دعا حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي )
( المعاقين  نقل  الموقعتين علىASTHخدمة  الجماعتين  بمدينة    ( ومجلس  الولوج  للنقل  استدامة خدمة "نجمة"  االتفاقية يضمنون  هذه 

 مراكش. 
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فقد تا اإلقرار بضرورة توحيد    2019-2014لما سبق ذكره، وبعد التشخيص المذكور أعاله، بشأن المرحلة التجريبية للمشروع   
مخطط  وضع  ضرورة  وكذا  للمستفيدين،  المقدمة  الخدمات  وجودة  استدامة  لضمان  "نجمة"  خدمة  تطوير  أجل  من  الجهود 
لالستثمار موجه لتجديد وتوسيع اسطول حافالت المؤسسة والعمل على تكوين األطر والمستخدمين التابعين للخدمة والسائقين  

 االستجابة على الطلب المتزايد على النقل الولوج بمدينة مراكش.   المرافقين في افق

 الباب األول
 أهداف االتفاقية ومدتها

 : هدف االتفاقية 1املادة 
تهدف هذه االتفاقية إلى تحديد الشروط والكيفيات التي بموجبها يقوم "رين املتروبول" وجماعة مراكش بدعم مشروع النقل  

 (.F2MSتديره مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بمراكش ) الجماعي "نجمة" الذي 

 

   : مدة االتفاقية2املادة 

 يتم إبرام هذه االتفاقية بين الطرفين بعد إتمام كل اإلجراءات والشكليات القانونية. 

 .2021دجنبر  31( بدء من تاريخ توقيها والى غاية 02في سنتين )  ةتحدد مدة هذه اإلتفاقي
 

 الباب الثاني
 شكليات اتفاقية شراكة التعاون الالمركزي

   : أهداف الشراكة3املادة 

 تستهدف اتفاقية الشراكة هذه بين الجماعتين املذكورتين أعاله على دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة. 

هذه   موضوع  تقوم  حول  والخبرات  التجارب  تبادل  بهدف  واإلدارية  التقنية  واالطر  املنتخبة  الهيآت  استقبال  على  االتفاقية 

 حركية وولوجية األشخاص في وضعية إعاقة. 

   : تنظيم الشراكة بني اجلماعتني4املادة 

لقيت مند سنوات عدة    F2MSي  إن املبادرة التي أطلقتها مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسف

بفرنسا من خالل لجنة قيادة مشتركة لتتبع تنزيل املشروع، وهو ما مكن    ASTHدعما من قبل جمعية  خدمات نقل املعاقين  

 من عقد لقاءات بين ممثلي الجماعتين املذكورتين.  ASTHجمعية 

 رين متروبول:  -1
 طرفين في إتفاقية الشراكة هذه.   ASTHالى جانب رين متروبول تعتبر شركة كيوليس رين وجمعية 

التي   - الى رين متروبول وذلك بموجب تفويض للخدمة العمومية  التي تعود  النقل  شركة كيوليس رين تستغل خدمة 

بدء من   ملدة سبع سنوات  املتربول  تدير شبكة  2018يناير    1ابرمها  التي  الوقت فرعا لشركة كيوليس  ذات  في  ، وهي 

STAR    مند رين(  الجماعي  النقل  تست1998)شركة  كونها  عن  فضال   ،" خدمة  بالنقل  HANDISTARغل  الخاصة   "

 الجماعي لألشخاص ذوي الحركية املحدودة من خالل كيوليس سطار. 

-  ( املعاقين  نقل  "خدمة  جمعية  وفق  ASTHتلتزم  متروبول  رين  بتراب  سيفيدي  سيسون  ب  مقرها  يتواجد  التي   ")

بجهة مراكش أسفي   إعاقة  في وضعية  أجل دعم  F2MSاتفاقية شراكة مع مؤسسة دعم حركية األشخاص  ، من 

 . 2000حركية األشخاص في وضعية إعاقة باملغرب مند سنة 
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سيقوم املجلس الجماعي ملراكش بشراكة مع مؤسسة دعم حركية األشخاص في وضعية إعاقة بجهة مراكش أسفي   -

F2MS     والنقل الحركية  أهداف  تحقيق  أجل  من  اإلمكان  قدر  الشراكة  وتوسيع  املؤسساتيين  الشركاء  تعبئة  في 

 الجماعي لألشخاص في وضعية إعاقة.  

مؤسسة   - للنقل    F2MSتسير  "نجمة"  جمعية  خدمة  قبل  من  ومواكبة  بدعم  مأسسة    ASTHالولوج  افق  في  وذلك 

 وحرفية هذا القطاع. 
 

 : اإلجراءات الواجب اختاذها5املادة 

 إعداد برنامج لتبادل الخبرات والتجارب بين الجماعتين في مجال حركية األشخاص في وضعية إعاقة.  -

 هداف املشروع على املدى املتوسط. رصد وتتبع مصادر التمويل الوطنية والدولية لتنزيل وتعميق أ  -

 . F2MSإحداث آليات للدعم التقني والفني وتكوين أطر ومستخدمي مؤسسة   -

جمعية   - بواسطة  الولوج  للنقل  صغيرة  حافلة  مؤسسة    ASTHمنح  لصالح  رين  كيوليس  شركة  من    F2MSبدعم 

 الستعمالها في خدمة "نجمة" للنقل الولوج. 

 الباب الثالث
 االمكانات واالجراءات املالية

 : التزامات الطرفني 6املادة 
يلتزم رين متروبول في إطار تقاسم التجارب   F2MSفي هذه املرحلة التي تعنى بتقوية وتطوير خدمة "نجمة" التي تسيرها مؤسسة  

والخبرات مع املجلس الجماعي ملدينة مراكش بشأن النقل املوجه لألشخاص في وضعية إعاقة وكذا الولوج إلى شبكات النقل  

 العمومي.

الجماعة تتكلف  حين  في  وأطرها،  ممثليها  تنقل  مصاريف  ترابية  جماعة  كل  تتكلف  العمل  زيارات  املهمات،  املضيفة   خالل 

 بتوفير ظروف االستقبال )االقامة، االطعام والتنقل داخل الجماعة(.
 

 التزامات رين متربول   -1
الخبرات   تبادل  بتراب رين، من أجل  املنتخبة واالطر اإلدارية والتقنية لجماعة مراكش  الهيآت  باستقبال  املتروبول  يلتزم رين 

 النقل العمومي.  والتجارب في مجال النقل الولوج والولوج الى شبكات

" تحت إشراف  HANDISTAR، وتنقل خبراء من خدمة "F2MSتوفير إمكانيات الدعم التقني وتكوين أطر ومستخدمي مؤسسة  

 . STARشركة كيوليس رين وبدعم من كيوليس 

 سيتم تنزيل اإلجراءات املتخذة وفق برمجة محددة مسبقا باتفاق بين األطراف املعنية. 

 الجماعي لمراكشالتزامات المجلس  -2
لفائدة   عمله  محاور  الخدمة ضمن  هذه  إدراج  مع  الولوج  للنقل  "نجمة"  تطوير خدمة  في  باالستثمار  الجماعي  املجلس  يلتزم 

األصل   ذات  الخدمة  لهذه  التدريجي  التحويل  عن  بالتنقل، فضال  الخاصة  رؤيته  وفي  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  االشخاص 

 الجمعوي إلى خدمة مؤسساتية.

ا أن املجلس الجماعي ملراكش يلتزم باالستمرار في تعبئة الشركاء املؤسساتيين الجدد لتوسيع الشراكة قدر اإلمكان سعيا  كم

 لتنزيل أهداف هذه الخدمة. 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

وقبل رفع هذه الجلسة،  وبه نكون قد انهينا مداوالتنا حول النقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا هاته،  

السادس   الملك محمد  باهلل  العالية  السدة  الى  المرفوعة  البرقية  لتالوة نص  المجلس  كاتب  للسيد  الكلمة  اعطي 

 نصره هللا و ايده. 

 

 كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

قبل رفع جلسة هذه الدورة، اود ان اتقدا بشكري و امتناني للسادة اعضاء المجلس الجماعي على  
 مواكبتها اشلال مداوالت الدورة  و كذا اطر وموظفي الجماعة . 

 الرابعة عشية. رفعت الجلسة و كانت الساعة تشير الى 

 

 

 

 

 


