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 2020 دجٕجش 17ثزبس٠خ  فش٠ذحدٚسح اعزضٕبئ١خ ِٕؼمذح فٟ جٍغخ             ّشاوؼٌػٟ باٌّجٍظ اٌجّ

 ػ١ٍٕخجٍغخ                                       

 2020 دجنرب يف شهر دورة اشتثنائًة منعكدةحمضر 
 2020 دجنرب 17 بتاريخ فريدةجلصة 

 

ٚوزا إٌظبَ اٌذاخٍٟ  ثٕبء ػٍٝ اٌّمزع١بد اٌمب١ٔٛٔخ إٌّصٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ اٌّزؼٍك ثبٌجّبػبد 

ٚصاسح اٌذاخ١ٍخ )اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ثبٌزٛج١ٙبد اٌّعّٕخ فٟ اٌجالؽ اٌّؾزشن ٌىً ِٓ ٚػّال  ،ٌّجٍظ جّبػخ ِشاوؼ

ٌٍجّبػبد اٌزشاث١خ( ٚجّؼ١خ جٙبد اٌّغشة ٚاٌجّؼ١خ اٌّغشث١خ ٌشؤعبء ِجبٌظ اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ ٚاٌجّؼ١خ اٌّغشث١خ 

 سؤعبء ٚأػعبء ِجبٌظ اٌجّبػبد اٌزشاث١خ ثّغز٠ٛبرٙب اٌضالس ١٘ٚئبرٙب ئٌٝ اٌّٛجٗ ٌشؤعبء ِجبٌظ اٌجّبػبد،

ثؾىً دعٛسٞ  اٌذٚساد اٌؼبد٠خ ٚاالعزضٕبئ١خ ١٘ٚئبرٙب سؤعبء ِجبٌظ اٌجّبػبد اٌزشاث١خػمذ ٚاٌزٞ ٠معٟ ثاِىب١ٔخ 

وبفخ اٌزذاث١ش اٌٛلبئ١خ اٌّمشسح ِٓ لجً اٌغٍطبد اٌّخزصخ ِغ ارخبر  ثزٕغ١ك ِغ ٚالح اٌجٙبد ٚػّبي اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ

ٌٍذػٛح ٚرجؼب ، جزّبػبد فٟ أدغٓ اٌظشٚ ٚاٌذشؿ ػٍٝ رٌه ثزٕغ١ك ِغ اٌغٍطخ اإلداس٠خ اٌّذ١ٍخ دزٝ رّش ٘زٖ اال

 12502رذذ ػذد  04/12/2020ثزبس٠خ  اٌذٚسحٌذعٛس اؽغبي  ِشاوؼ اٌّٛجٙخ ٌٍغبدح اػعبء ِجٍظ جّبػخ

ّشاوؼ اؽغبي ٌاٌّجٍظ اٌجّبػٟ  ػمذ، ٚإٌمػ اٌّمشس اٌزذاٚي ثؾأٔٙباٌّزعّٕخ ٌجذٚي االػّبي ٚاٌجذٌٚخ اٌض١ِٕخ 

ثمبػخ اٌضب١ٔخ ػؾشح ٚاٌشثغ صٚاال ػٍٝ اٌغبػخ  2020 دجٕجش 17 اٌخ١ّظ٠َٛ دٚسرٗ االعزضٕبئ١خ فٟ جٍغخ فش٠ذح 

 خسئ١ظ ِجٍظ جّبػ ثٍمبئذاٌجٍغبد اٌشع١ّخ ٌٍّجٍظ اٌجّبػٟ ثؾبسع دمحم اٌغبدط رذذ سئبعخ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ 

ِّضال ٌٍغ١ذ اٌٛاٌٟ ػبًِ ػّبٌخ ِشاوؼ  ِغ اٌفٕبسئ١ظ اٌٍّذمخ اإلداس٠خ جب أدّذ اٌؼطبسِٞشاوؼ ٚثّذعش اٌغ١ذ 

 اٌّزوٛس اٌّٛغبػٟ سئ١ظ لغُ اٌجّبػبد اٌّذ١ٍخ ثبٌٛال٠خ.ٚاٌغ١ذ 

 :   دعـش ِٓ  اغـش جّبػخ ٌّشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغــبدح - 

  اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّصبٌخ :   ػجذ اٌىش٠ُ اٌخط١ت

 اٌّجٍظسئ١ـظ لغُ اػّبي  :       دمحم اٌّذ١ش          

 سئ١ظ لغُ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ :   ػجذ اٌذك ِذا

 سئ١ظ لغُ اٌّّزٍىبد اٌجّبػ١خ :   ٘ؾبَ ثً اٌجٛرٟ

 سئ١ظ اٌمغُ اٌزمٕٟ :   ٞ اٌط١ت ع١ٕٕخ

 سئ١ظ لغُ اٌّشافك اٌؼ١ِّٛخ اٌىجشٜ اٌّذ١ٍخ :    دمحم اسفب

 ػٓ لغُ اػّبي اٌّجٍظ :    خ١ًٍ ٌِٛخ

 اٌّجٍظ ػٓ لغُ اػّبي :     عؼذ ٔجبٞ
 

 :   اٌغبدح ِّضٍٟ اٌّصبٌخ اٌخبسج١خِٓ   ؽبسن -

 اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍٛوبٌخ اٌّغزمٍخ ٌزٛص٠غ اٌّبء ٚاٌىٙشثبء ثّشاوؼ :  صالح اٌذ٠ٓ ِٕزصش

 ِذ٠ش إٌٙذعخ ٚاالعزضّبس ثبٌٛوبٌخ اٌّغزمٍخ ٌزٛص٠غ اٌّبء ٚاٌىٙشثبء ثّشاوؼ :  ػبدي اٌذاٚدٞ

 االعزضّبس ثبٌٛوبٌخ اٌّغزمٍخ ٌزٛص٠غ اٌّبء ٚاٌىٙشثبء ثّشاوؼسئ١غخ لطبع اؽغبي  :   ٌجٕٝ ٚادٟ

 

 

 ػعٛا 86 : ٌّشاوؼ اٌؼذد اٌمبٟٔٛٔ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٕٗ اٌّجٍظ اٌجّبػٟ  -

  ػعٛا 85  :    ػـذد االػعـبء اٌّضا١ٌٚـٓ ِٙبِٙــُ  -

ػعٛا 59 :     ػـذد األػعــبء اٌذبظش٠ـــٓ  -

 مجاعة ورانشرئيض دلمض  ذلىد العربي بمكائد 1
 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 2

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتصدم 3

 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 4

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام جبور 5
 الٍائب الجاوَ لرئيض دلمض مجاعة ورانش  اواه ويصرة 6
 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عواطف الربدعي 7

 الٍائب العاشر لرئيض دلمض مجاعة ورانش مجاه الديَ العهرود 8
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 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 9

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 11
 عضو اجملمض اجلىاعي ايت الكاضي عبد اجمليد 11
 "          "          " توفيل بموجور 12
 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 13

 "          "          " عاده املتصدم 14

 "          "          " ذلىد السراف 15

 "          "          " عبد االلْ الػمف 16

 "          "          " الواحد الشافكيعبد  17
 "          "          " امحد ذلفوظ 18
 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 19
 "          "          " عبد اهلل االوهاري 21

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 21
 "          "          " شفياُ بٍداليت 22

 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 23
 "          "          " ذلىد ايت بويدو 24
 "          "          " محيد خورزك 25

 "          "          " ذلىد بَ بال 26
 "          "          " أمحد عبيمة 27
 "          "          " عبد الفتاح رزني 28

 "          "          " حصَ بباوي 29
 "          "          " إشرام البويصفي 31

 "          "          " وريي خاي 31
 "          "          " ذلىد لهبار 32
 "          "          " الصعيد ايت احملجوب 33

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 34
 "          "          " حبيبة الهرشاه 35

 "          "          " رشيد التىادلي 36
 "          "          " محيد الشّواٌي 37
 "          "          " ذلىد االدريصي 38

 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 39

 "          "          " ذلىد باقة 41
 "          "          " الرحيي الفرياويعبد  41

 "          "          " ووالي عبد احلفيظ املػراوي 42

 "          "          " احلصني ٌوار 43
 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 44

 "          "          " يوشف بَ الساِر 45
 "     "          "      شعيدة شاللة 46

 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 47
 "          "          " عبد الػين دريوش 48
 "          "          " خميفة الشحيىي 49

 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 51
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 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 51
 "          "  "         حفيظة دلدار 52
 "          "          " امساعين اوػاري 53
 "          "          " عبد الهريي ملشوً 54
 "          "          " حميىة باذلىد 55
 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 56
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 57
 "          "  "         امحاد اطرحي 58

 "          "          " جويدة العويدي 59
 

 أػعبء 05   :    ػـذد  األػعـبء اٌغبئج١ــٓ ثؼـــزس -
 

 

 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 1
 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش ووالي احلصَ املٍادي 2
 اجلىاعي ناتب اجملمض خالد الفتاوي 3
 عضو اجملمض اجلىاعي خمين بوحلصَ 4
 "          "          " املصطفى الوجداٌي 5

 

 ػعـٛا    21     :      ػـذد  األػعبء اٌغبئج١ـٓ ثـذْٚ ػــزس -
 

 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 1
 "          "          " عبد اهلادي فاري 2
 "          "          " العىراٌي االدريصياويٍة  3
 "          "          " حياة املشفوع 4
 "          "          " عبد الصىد العىراٌي 5

 "          "          " زنية ملريين 6
 "          "          " عبد العسيس ورواُ 7
 "          "          " عبد العسيس البٍني 8
 "          "          " ذلىد احلر 9

 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 11

 "          "          " عفيفة السجناري 11

 "          "          " عبد الصىد العهاري 12
 "          "          " ابراِيي بوحٍش 13
 "          "          " جنيب رفوش 14

 "          "          " ذلىد ٌهين 15
 "          "          " حصَ اهلواري 16
 "          "          " ثورية بوعباد 17
 "          "          " ووالي البشري طوبا 18
 "          "          " ذلىد ايت الساوي 19
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 21
 "          "          " ذلىد بوغرباه 21

 

 ػعٛ ٚادذ  01 :       غ١ش اٌّضا١ٌٚٓ ِٙبُِٙػـذد  األػعبء  -
 

السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة  : ٌعتبرملحوظة

 عضو. 58المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  11.316من المانون التنظٌمً رلم  46
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  ربٌس مجلس جماعة مراكش بلمابدالسٌد دمحم العربً 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

 ،الوالً عامل عمالة مراكشوالمنعمدة بطلب من السٌد  االستثنابٌةلبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة 

 .وناببه نظرا لغٌاب السٌد كاتب المجلسوبعد موافمتكم سنعٌن السٌد عبد الهادي بن عال كاتبا للجلسة 

التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسٌدات أعضاء المجلس  السٌد كاتب الجلسةأطلب من  

 .لمانونً النعماد هذه الدورةصاب اتوفر الن مدى المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتأكد من

  

السادة: عبد السالم  اتعتذارواالطالع ولبول ا اجراء العملٌة والتأكد من توفر النصاب المانونً، بعد

خالد  سً كوري وموالي الحسن المنادي الناببٌن الثانً و الخامس لربٌس المجلس الجماعً على التوالً،

دورتنا  أعلن رسمٌا عن افتتاحعضوا المجلس،  المصطفى الوجدانً، خلٌل بولحسن  ،كاتب المجلس الفتاوي

 هاته وجدولتها الزمنٌة كاالتً:
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 والنقط املتداول بشأنها 2121دجنرب    17يف جلشة فريدة بتاريخ   اجلدولة الزمنية للدورة االستثنائية للنجلص اجلناعي ملراكش منعقدة 

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 

 
 جلسة فرٌدة

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخمٌس يوم
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الحادٌة  الساعة
 عشرة صباحا

بقاعة الجلسات 
الكبرى بملحق 

المجلس 
  الجماعي

شارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 

 

1 
 الذساظة واملفادقة على اثفاقية ؼشالة ثحعلق ببعادة اظحعماى املياه العادمة املففاة لعقي املىاطق الخمشاء بمذيىة مشالؾ. 

 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                              
 

 
 
 

2 

املنحى  املفادقة علىى اخىح ى امللىو الوىابى  مىً طىشا الىمالىة املعىحقلة لحىصوىل املىاء والنكش ىاء بمىشالؾ مىً احى  مؽىشولي اهوىاص قىىاة الؽىشا وقىىاة 

 كطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانشٌ                          املىذسححن في اطاس خماية مذيىة مشالؾ مً الفيماهات.   ONCFالىطني للعنو الحذيذية 

 

 

 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                              البث في لىاػ الحدم ت املحعلق بخىظيم اظحو ى حلعات العىق الجمالي بىعهاص. 3
 

 

 
 

4 

 البث في لشاء حلعات العىق الجمالي بىعهاص لفاتذة الباعة املحوىلحن في اطاس املبادسة الىطىية للحىمية البؽشية.
 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                                 

 

 

  ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش           .9املحاميذ البث في لىاػ الحدم ت املحعلق بخىظيم اظحو ى حلعات العىق الجمالي  5

 

6 
 980معىاخهاا  /م6475املىافقة على اخذاذ واهواص ظىق همىرجي بمىطقة الحي الحعني املعحرة الثاهية بالبقعة ألاسلىية رات الشظىم العقىاس  عىذد 

 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش                                                             متر مشبل.
 

 

 

7 
الذساظىىىة واملفىىىىادقة علىىىى ملحىىىىق لىىىىىاػ الىىىحدم ت املحعلىىىىق بنىىىىشاء مىحىىىىج ا اظىىىىحو ى مىاقىىىىر العىىىياسات والىىىىذساحات الىاسيىىىىة والعاديىىىة بتىىىىرا  حماعىىىىة 

 مشالؾ )في ظ  خالة الطىاسة الصحية( 
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 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية

 والية جهة مراكش اسفي
 عمالة مراكش

 جماعة مراكش
 المديرية العامة للمصالح

 قسم اعمال المجلس             
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  مراكش ربٌس مجلس جماعة السٌد دمحم العربً بلمابد

اطلب منكم تالوة الفاتحة ترحما على روح الموظفٌن السادة: عالل الماٌس، عباس بولدٌر، سعٌد  
و والدة عضو المجلس الجماعً عبد الهادي بن عال، ووالدة الشناوي و عبد الرحمان كاسم محامً الجماعة، 

لسم الجماعات المحلٌة عضو المجلس الجماعً خلٌل بولحسن ووالدة السٌد المذكور الموطاعً ربٌس 
 بالوالٌة.

 االولىواآلن إذا سمحتم سنمر إلى التداول فً النمط الواردة فً جدول أعمال هذه الدورة، و نبدأ بالنمطة 

 من جدول اعمال دورتنا هاته.
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  األولىالنمطة 

الدراصت واملصادكت غلى اجفاكيت شراهت جتػلم بإغادة اصتػماٌ املياه الػادمت املصفاة لضلمل املىالم 

                              ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش      ااء راي بمدًىت مراهش.

                                             

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بداٌة، أرحب بالسٌد المدٌر العام للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش والطالم المرافك له، 

وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر بالتعمٌر ربٌس اللجنة المكلفة واآلن الكلمة للسٌد أحمد محفوظ 

 والجوالن لصد تالوة تمرٌر االجتماع المشترن المتعلك بالنمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن  أحمد محفوظالسٌد 
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  : 1الىل ت ركم 

 متالدراصت واملصادكت غلى اجفاكيت شراهت جتػلم بإغادة اصتػماٌ املياه الػاد

 املصفاة لضلمل املىالم ااء راي بمدًىت مراهش.

              

          )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   
 

  

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10155، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

اللجنسة المكلفسة بالمٌزانٌسة والشساون المالٌسة و شغال اجتماع مشترن بٌن اللجنة المكلفة بسالمرافك العمومٌسة والخسدماتللحضور والمشاركة فً أ
 دجنبسر 12 الخمسٌس، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنسة والتنمٌسة المسستدامة والسسٌر والجسوالنوالبرمجة و

كل مسن السسٌد الحسسٌن نسوار على الساعة العاشرة والنصف صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة  0202

بسالتعمٌر وسٌاسسة المدٌنسة والتنمٌسة ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌسة والشساون المالٌسة والبرمجسة والسسٌد أحمسد محفسوظ ربسٌس اللجنسة المكلفسة 
 االتٌة: ةحفٌظة مجدار ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات، وذلن لتدارس النمط ةالسٌدوكذا  السٌر والجوالنالمستدامة و

 
 

 املصفاة لضلمل املىالم ااء راي بمدًىت مراهش. الدراصت واملصادكت غلى اجفاكيت شراهت جتػلم بإغادة اصتػماٌ املياه الػادمت :   1الىل ت ركم 

           )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(        

  :اٌغ١ذاْ اٌٍجبْ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 ػجذ اٌٙبدٞ ٠ٚغالد.ج٠ٛذح اٌؼ٠ٛذٞ، 

 
 

 

 ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح:ٚ*
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 مصلحة المناطك الخضراءربٌس  :  الراٌسأحمد اٌت 

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 دعش االجزّبع ِٓ ِّضٍٟ اٌّصبٌخ اٌخبسج١خ اٌغبدح:وّب *
 

 مدٌر الهندسة واالستثمار بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :    الداوديعادل 
 ربٌسة لطاع التخطٌط والبرمجة بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  رلٌة باحجو لبٌض

 راكشربٌسة لطاع األشغال بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بم :   لبنى واحً
 

وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثابك المرجعٌة الخاصة بها مشروع االتفافٌة بنسختٌه بخصوص هذه النمطة، 
( 0202مارس  11العربٌة والفرنسٌة، تم التذكٌر انه سبك طرح هذه النمطة فً دورة سابمة للمجلس الجماعً )استثنابٌة 

واجل التداول حولها على اساس تحدٌد 

وإلحاطة السادة االعضاء بمستجدات الموضوع بعد اضافة السٌد الوالً للنمطة ضمن جدول اعمال هذه الدورة 
المستملة لتوزٌع الماء مدٌر الهندسة واالستثمار بالوكالة أعطٌت الكلمة للسٌد ،11/10/0202االستثنابٌة الممررة بتارٌخ 

 الذي لدم عرضا تمنٌا فً الموضوع كما هو معروض ادناه تطرق فٌه للمحاور االتٌة: والكهرباء بمراكش
 ِؾشٚع اػبدح اعزؼّبي ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ اٌّؼبٌجخ. .1

 ثبٌٕغجخ ٌٍىٌٛف ِٕٚطمخ إٌخ١ً. ِؾشٚع اػبدح اعزؼّبي ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ اٌّؼبٌجخلاٌٛظؼ١خ اٌذب١ٌخ  .2
 اٌّغبدبد اٌخعشاء اٌّمزشح عم١ٙب. .3

 ث١بْ ػٓ اٌذبج١بد. .4

 رٛص١ف ٌٕظبَ اٌغمٟ. .5

 رطج١ك اٌّؾشٚع ػٍٝ اسض اٌٛالغ. .6

 رذاث١ش ٚاجشاءاد ِصبدجخ اٌّؾشٚع. .7

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات
 والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 

 والمجنة املكمفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن

 2020دجنرب  17استثنائية بتاريخ  دورة
 جملس مجاعة مراكش
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ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، منحت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة المناطك الخضراء الذي اشار أن الغرض األساسً 

الذي أنجزت من أجله محطة معالجة المٌاه العادمة بمراكش هو سمً مالعب الكولف التً تسمى حالٌا بهذا النوع من المٌاه 

ببرا لم تتم تسوٌة وضعٌتهم  56 زالت تستعمل الفرشة المابٌة عن طرٌك إضافة إلى بالً المساحات الخضراء بالمدٌنة التً ال

مع وكالة الحوض المابً لتانسٌفت، مشٌرا أن هذا السمً ٌادي إلى ندرة فً المٌاه بالنظر إلى الحرارة العالٌة التً تعرفها 

لمٌاه الجوفٌة من أجل سمً المناطك المدٌنة الحمراء أغلب فترات السنة، مما جعل الجماعة تبحث عن حل بدٌل الستعمال ا

الخضراء التً تلعب أهمٌة كبرى على الصعٌد البٌبً وكذا لطابعها التارٌخً، مبٌنا أنه ولكل هذه االعتبارات تم االهتداء إلى 

 1استغالل المٌاه التً تنتجها محطة المعالجة للسمً من خالل مشروع االتفالٌة موضوع النمطة التً تنص على استعمال 

هكتار، وما ٌصاحب  005مالٌٌن متر مكعب من المٌاه العادمة المعالجة سنوٌا لسمً المناطك الخضراء التً تناهز مساحتها 

نمط  9هذه العملٌة من تحسٌس لعمال السمً بالطرٌمة المثلى الستعمال هذا النوع من المٌاه، مضٌفا أن المشروع ٌهم إنجاز 

ساعة، كما سٌعرف هذا المشروع تمدٌد لنوات  65إلى  06ع هذه المٌاه لمدة تتراوح من خزان لتجمٌ 14وألخذ المٌاه العادمة 

 ملٌون درهم. 46312كلم بتكلفة إجمالٌة لدرها  02المٌاه العادمة المعالجة لمسافة 

 عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث اعتبر السادة األعضاء أن مشروع سمً المناطك الخضراء بالمٌاه

العادمة المعالجة مشروع طموح من شأنه المساهمة فً الحفاظ على المٌاه الجوفٌة، متسابلٌن حول مدة إنجاز المشروع 

 وتكلفة صٌانة آبار السمً الحالٌة ممارنة مع هذا المشروع، وما إذا كانت هذه اآلبار ستبمى فً ملكٌة الجماعة.

لسٌد ربٌس مصلحة المناطك الخضراء لٌبٌن أن تكلفة عداد مٌاه ولإلجابة على بعض هذه التسااالت، تدخل من جدٌد ا

درهم للمتر مكعب الواحد دون احتساب مصارٌف الصٌانة  2350اآلبار المستعملة حالٌا لسمً المساحات الخضراء تبلغ 

الواحد، مضٌفا أنه وللحفاظ درهم للمتر مكعب  038والعمال، فً حٌن ستصبح التكلفة االجمالٌة للسمً بالمٌاه العادمة المعالجة 

على األشجار المثمرة ٌتم تشذٌبها لبل مرحلة االزهار لتفادي تأثر الثمار بالمٌاه العادمة المعالجة، ماكدا أن اآلبار الحالٌة التً 

 تستعمل الستخراج المٌاه الجوفٌة ستبمى فً ملكٌة الجماعة.

الذي  مار بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشمدٌر الهندسة واالستثكما أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد 

أكد أن المشروع سٌنجز على مرحلتٌن: مرحلة أولى تهم شطري غابة الشباب وواد إٌسٌل اللذان ستبتدأ بهما األشغال مع 

األشغال بها فً  فً حٌن أن المرحلة الثانٌة ستشمل بالً المناطك التً ٌهمها المشروع والتً ستنطلك ،0201بداٌة سنة 

منطمة مسمٌة بالمٌاه العادمة  04منتصف نفس السنة، على أساس أن تصبح جمٌع المناطك الخضراء المعنٌة وعددها 

 ، مضٌفا أن عملٌة السمً بالمٌاه العادمة المعالجة لن تشمل أشجار الزٌتون..020المعالجة مع نهاٌة سنة 

ندرج فً إطار إٌجاد بدٌل للمٌاه الجوفٌة من أجل سمً المناطك وتأسٌسا على ذلن، وحٌث أن مشروع االتفالٌة ٌ

الخضراء بالمدٌنة، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة استعمال المٌاه العادمة المعالجة فً سمً هذه المناطك إسوة بمالعب 

لحمراء، وبالنظر للخبرة الكولف، خاصة من حٌث توفٌر المٌاه الجوفٌة التً أصبحت تتأثر سلبا بالمناخ الحار للمدٌنة ا

اتفالٌة شراكة تتعلك وافمت اللجنة على والتجربة التً راكمتها الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش فً المجال، 

كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس امكانٌة  بمدٌنة مراكش بإعادة استعمال المٌاه العادمة المصفاة لسمً المناطك الخضراء

 .البحث عن شركاء جدد من الجماعات الترابٌة سواء الجهة او العمالة للمساهمة فً التموٌل بالنظر ألهمٌة المشروع

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدماتناببة 

 حفٌظة مجدار

 

 المالٌة والبرمجةربٌس لجنة المٌزانٌة والشاون 

 الحسٌن نوار

 

التعمٌر وسٌاسة  ربٌس لجنة
 المدٌنة والتنمٌة المستدامة
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 اململىت املغربيت

 

 

  اتفاقًة شراكة

من أجل إعادة اشتعنال املًاه العادمة املعاجلة يف شكٌ املناطل اخلضراء 
 مبدينة مراكش

 

 "متنحمت إلى اللغت الػربيت " 

 "الاجفاكيت املػتمدة هي الاجفاكيت املحررة باللغت الفروضيت " 

 

 

 

 



 2020 دحىبر 17بحاسيخ في حلعة فشيذة املىعقذة  ملجلغ حماعة مشالؾ مدمش الذوسة الاظحثىاتية

28 
 

 دًباحت

  القاهىن الحىظيمي سقم  ( بخىفيز2015يىليىص  07) 1436سممان  20الفادس في ثاسيخ  85-15-1بىاء على الظكحر الؽشير سقم

 ؛املحعلق بالجماعات 113.14

  القاهىن الحىظيمي سقم  ( بخىفيز2015يىليىص  07) 1436سممان  20الفادس في ثاسيخ  85-15-1بىاء على الظكحر الؽشير سقم

 ؛اتكاملحعلق بالج 111.14

 15.36بخىفيز القاهىن سقم ( 2016غؽد  16) 1437ر  القعذة  06ثاسيخ  فادس فيال 113.16.1سقم  بىاء على الظكحر الؽشير 

 ؛املحعلق باملاء

 03.11القاهىن سقم  بخىفيز )2003ما   12) 1424س يل ألاوى  10يخ ثاس فادس في ال 59.03.1سقم  بىاء على الظكحر الؽشير 

 ؛ املحعلق بدماية واظحف ح البيئة

 العادمة؛املياه عماى باظح( املحعلق 1998فبرايش  04) 1418ؼىاى  6فادس في ال 875.97.2شظىم سقم بىاء على امل 

  ( املحعلق بحدذيذ معايحر حىدة املياه املخففة 2002ألحى ش  17) 1423ؼعبان  10فادس في ال 1276.01بىاء على القشاس سقم

 للعقي؛

 علق بالف  والعي ن والشمي وإلايذاع ( املح2005يىايش  24) 1425ر  الحجة  13في  فادسال 553.04.2شظىم سقم بىاء على امل

 ؛املباؼش أو غحر املباؼش في املياه العطدية أو الجىفية

  بحثبيد املعايحر القفىي الخاـة  علق( املح2006 ص يىليى  25) 1427 الثاهية حمادي 29 فادس فيلا 1607.06بىاء على القشاس سقم

 بالفشا املجزلي؛ 

  املحعلق بالىماالت الجماعية املحمحعة ( 1964ؼخىبر  29) 1384حمادي ألاولى  22 فادسال 394.64.2بىاء على املشظىم سقم

 ؛ املالي والاظحق ىبالصخفية املذهية 

 للحطكحر العات لى البرهامج الىطني بىاء ع ( وإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجةPNAM.) 

 

في اطاس املحافظة على املىاسد املاتية وثدعحن املياه العادمة املعالجة، ومً أح  ثىفحر مياه ظقي املىاطق 

 الخمشاء بمذيىة مشالؾ، ثم الاثفاق على ما يلي:
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 ما بحن:

 وصاسة الذاخلية؛ .1

 إلاداسة؛وصاسة الاقحفاد واملالية واـ ح  .2

 أظفي؛ والية حكة مشالؾ  .3

 ؛مشالؾحماعة  .4

 الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش؛ .5

 ومالة الحىك املاثي لحاوعيفد. .6

 :"ألاطشااباظم "وبؽه  حمالي  "الطشاباظم " بؽه  فشد فيما بعذ  مووؽاس اليا

 التفاقًة مىضىع ا: 1املادة 

تاذا هزه الاثفاقية الى ثدذيذ التزامات الؽشالة ما بحن املىقعحن علياا مً أح  ثمىي ، اهواص واظحو ى املؽشوع املحعلق ببعادة 

 اظحعماى املياه العادمة املعالجة بمدطة معالجة املياه العادمة بمذيىة مشالؾ في ظقي املىاطق الخمشاء بمذيىة مشالؾ.

 تكديه املشروع: 2املادة 
م يحن متر منع  في العىة مً املياه العادمة املعالجة في  7ياذا املؽشوع مىلىع اثفاقية الؽشالة هزه الى اعادة اظحعماى 

 هنحاس مً املىاطق الخمشاء بمذيىة مشالؾ املذبشة مً طشا حماعة مشالؾ. 228ظقي 

لىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش، ثبعا لذساظة الجذوي الحقىية واملالية املىوضة مً طشا ا

 ألاؼواى المشوسية مً أح  ظقي هزه املىاطق الخمشاء باملياه العادمة املعالجة ثحمث  في:

 الهىلر؛هقط ألخذ املياه مً قىىات املياه العادمة املعالجة املىحىدة والتي ثىفش املياه في الىقد الحالي مل ع   9اهواص  -

 ظاعة؛ 48الى  24خضان لحوميل املياه العادمة املعالجة الهافية ى  16اهواص  -

 ملم؛  20ثمذيذ قىىات املياه العادمة املعالجة ملعافة  -

 خماية قىىات املياه العادمة املعالجة املىحىدة مً الالطشابات. -
 

 : تكلفة االشتثنار ومتىيل املشروع3ة املاد
 مليىن دسهم مل اخخعا  الشظىم، ومخطط الحمىي  مىصع على الؽه  الحالي: 64,70ل ظخثماس املحعلقة باملؽشوع   ثقذس الحهلفة الاحمالية 

 الشرواي
املجموع )بمليون درهم  مضاهمت الشرواي في الضىت )بمليون درهم مؼ اختضاب الرصوم(

 2023 2022 2021 مؼ اختضاب الرصوم(:

 للت هين الضاالالبنهامج الولني 

وإغادة اصتػماٌ املياه الػادمت 

 (PNAMاملػااجت )

7.50 10.00 8.50 26.00 

املدًريت الػامت للجماغاث 

 DGCTالتنابيت 
- 9.00 9.00 18.00 

 20.70 10.70 10.00 - حماغت مراهش

املجموع )بمليون درهم مؼ 

 اختضاب الرصوم(:
7.50 29.00 28.20 64.70 
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سقم البىهي في الحعا   (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) للحطكحر العات برهامج الىطني ات املالية للعاهميحم دفل امل

الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. اظم  فحىح فياملخفق للمؽشوع، امل 310450100912400075000150

 .7500، في الخضيىة العامة، مشالؾ مش

 .جماعة مشالؾل DGCTلمذيشية العامة للجماعات الترابية ات املالية لعاهمدفل امليحم 

سقم البىهي في الحعا   DGCTذيشية العامة للجماعات الترابية املعحلمة مً امل اتعاهمبذفل امل حماعة مشالؾثلتزم 

لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. الىمالة املعحقلة اظم  فحىح فياملخفق للمؽشوع، امل 310450100912400075000150

 .7500، في الخضيىة العامة، مشالؾ مش

العامة للجماعات الترابية  املذيشيةو  (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) للحطكحر العات برهامج الىطني لل ات املاليةعاهمامل

DGCT  املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء  أظاط بياهات إلاربات املشظلة مً طشا الىمالةدفعكا خع  وعبة ثقذم ألاؼواى وعلى يحم

 الى وصاسة الذاخلية. بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

 ثمىيله مً طشا الؽشماء ثىاظبيا مل معاهماتام املالية ألاظاظية. في خالة ثواوص املبلغ، املبلغ الحنميلي ظيحم

العامة للجماعات الترابية  املذيشيةو  (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) للحطكحر العات برهامج الىطني لل ات املاليةعاهمامل

DGCT  و. م. ت. م. ك. مش.، املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ الىمالةالحعا  النااتية مً طشا  تبحقذيم لؽىفامشهىهة  2022بشظم ظىة 

 : دور والتسامات األطراف 4ة املاد
 وزارة الداخليت 

  :ثلتزم وصاسة الذاخلية 

 قبله؛ 3املعاهمة في ثمىي  املؽشوع وفقا ملا وسد في املادة  -

 املعاهذة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية. -

  أصفملوالًت حهت مراهش 

 ثحمث  في: أظفيوالية حكة مشالؾ مً أح  ثطبيق البرهامج، مىلىع هزه الاثفاقية، مكمة 

 ؛البرهامجثىفيز أح  جعكي  الحفىى على م  ثشخيق اداس  وم  وريقة لشوسية مً  -

 بعذه؛ 5ثشإط لجىة الحخبل املؽاس الياا في املادة  -

 املعاهذة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية. -

  شمراهحماغت 

  : ؾمشالحماعة ثلتزم 

 قبله؛ 3وفقا ملا وسد في املادة  املياه العادمة املعالجةاملعاهمة في ثمىي  اهواص ألاؼواى المشوسية الخاـة بش ط وثىصول  -

 ؛هزه الاثفاقيةالخاـة بامليؽآت املىوضة في اطاس مات املئقحة والنااتية ياملؽاسلة في لجً الخعل -

 قبله؛ 2العادمة املعالجة قب  البذء في ألاؼواى وفقا ملا وسد في املادة املياه ولل، سهً اؼاسة املؽشوع ألامالً المشوسية لحىصول  -

 ؛البرهامججعليم التراخيق إلاداسية والقاهىهية المشوسية الخاـة بخىفيز  -

 ؛ومالة الحىك املاثي لحاوعيفدمً  املياه العادمة املعالجةطل  الترخيق ببعادة اظحعماى  -

 في ظقي املىاطق الخمشاء؛ املعالجةاملياه العادمة اعادة اظحعماى  -
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 بعذه؛ 7وفقا ملا وسد في املادة  املياه العادمة املعالجةدفل مبالغ الفىاثحر الخاـة باظحعماى  -

ياهة ميؽآت ثىصول  - املعحعملة في ظقي املىاطق الخمشاء واملحىاحذة  املياه العادمة املعالجةالعم  على ثذبحر، اظحو ى ـو

 بعذ العذادات؛

 ة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية؛املعاهذ -

اط ق عمليات ثدعيعية لضواس ومعحولي املىاطق الخمشاء، ولل لىخات الخؽىيش ثدحى  على عباسة )ماء غحر ـالح  -

 في ظقي ألاشجاس املثمشة. املياه العادمة املعالجةللؽش (، ثهىيً عماى البعخىة وعذم اظحعماى 
 

 تللت لتوزيؼ املاي والىهرباي بمراهش، و. م. ث. م. ن. مرالووالت املض 

  : الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مشثلتزم 

 (؛APS, APD, DCE et EIEاهواص الذساظات املحعلقة ببهواص املؽشوع ) -

 إلاع ن عً طلبات العشوك الخاـة بمخحلر مهىهات املؽشوع؛ -

 ألاؼواى املحعلقة باملؽشوع والعم  على أن يهىن املؽشوع معحو ؛اهواص  -

الى هقط الحىصول خع  املعايحر املعحمذة في اطاس القىاهحن املحعام  باا  ملياه العادمة املعالجةايفاى ألاحجام املطلى ة مً ا -

 ؛ املياه العادمة املعالجةفي اعادة اظحعماى 

ملياه العادمة بمشالؾ مً أح  لمان اظحمشاسية ثىصول ا املياه العادمةلمان اظحمشاسية جعيحر واظحو ى مدطة معالجة  -

 املىاطق الخمشاء باملذيىة؛ في ظقي املعالجة

ياهة ميؽآت ثىصول املياه العادمة املعالجة املعحعملة في ظقي املىاطق الخمشاء واملحى  - احذة العم  على ثذبحر، اظحو ى ـو

 قب  العذادات؛

املىاطق الخمشاء في هقط الحىصول خع  املعايحر  واملعحعملة في ظقي ملياه العادمة املعالجةمشاقبة حىدة ا العم  على -

 ومؽاسلة الىحاتج مل لجىة الحخبل؛ املياه العادمة املعالجةاملعحمذة في اطاس القىاهحن املحعام  باا في اعادة اظحعماى 

حعلقة بيعبة ثقذم املؽشوع م  ظحة أؼكش وإخالحه على وصاسة الذاخلية )مذيشية الؽبهات العمىمية ثدشيش الحقاسيش امل -

 .أظفيحكة مشالؾ املحلية( وعلى والية 

 جؽحم  الحقاسيش على:

خالة طلبات العشوك والففقات املحعلقة باملؽشوع )مبالغ الففقات، الؽشمات الفاتضة بالففقات، ثىاسيخ ألامش ببذء  -

 ألاؼواى، مذة ألاؼواى(؛

 وعبة الحقذم املاد  واملالي لألؼواى؛  -

 الخعليم املئقد والنااثي لألؼواى؛ -

 النؽىفات النااتية للحعا  باليعبة لألؼواى املنحملة؛ -

 للحطكحر العات لبرهامج الىطني م  وريقة لشوسية محعلقة باملؽشوع مطلى ة مً اللجىة املحلية واملشلضية للحخبل الحابعة ل -

 .(PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة )

 ووالت ااحوض املابمل لتاوضيفت 

  : ومالة الحىك املاثي لحاوعيفدثلتزم 

 15-36لطالبياا خع  الامحياصات ثبعا ملقحميات القاهىن سقم  الترخيق ببعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجةجعليم  -

ه الحطبيقية  ؛املحعلق باملاء وهفـى

 .املياه العادمة املعالجةالعكش، في اطاس اخحفاـاتاا، على لمان مشاقبة حىدة  -
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 : مدة اإلجناز 5ة املاد
 ؼكشا ابحذاء مً ثاسيخ الحىقيل على هزه الاثفاقية. 24ثدذد املذة الاحمالية للمؽشوع في 

 : جلنة التتبع6ة املاد 

 لجىة الحخبل.ثخبل املؽشوع املىذسج في اطاس هزه الاثفاقية مً طشا حم ي

أو مً يمثله، ثحهىن مً، الافة الى ممثلي املىقعحن علياا، م  شخق ماد   أظفيحكة مشالؾ هزه اللجىة، التي يترأظكا العيذ والي 

 .مفيذاوحىده يعحبر أو معىى  مً القطاع العام أو الخاؿ 

 الحخبل خىى: مكام لجىةثحمدىس 

 العمليات املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛الحخبل الفعلي في اهواص املؽشوع والحيعيق في  -

 املؽاسول املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ خ  الفعى ات املححملة في اهواص -

 ثقييم وعبة ثقذم املؽاسول املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ -

ىد  -  الاثفاقية؛في اطاس هزه اثخار الحذابحر ال صمة مً أح  اهواص ومطابقة املؽاسول مل الو ا املالي املـش

 املؽاسول املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ جعبئة الحمىي  المشوس  إلهواص -

 

 جعقذ هزه اللجىة اححماعات م  ر رة أؼكش أوم  ما دعد المشوسة لزلو بذعىة مً ستيعكا.

مش في مذة رماهية أيام الى على ارش هزه الاححماعات، يدشس مدمش يدحى  على قشاسات اللجىة، وليفيات اهواصها. يحم اسظاى هزا املح

 ألاطشاا في اطاس هزه الاثفاقية؛

سقمية( الى نحى ة على الىسق و ببسظاى الىراتق الحالية )م الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مشثلتزم 

 ألاطشاا املىقعحن على هزه الاثفاقية:

 ثقشيش يدحى  على وسقة ثدليلية ووسخة مً دساظة الجذوي البيئية للمؽشوع )قب  إلاع ن عً املؽشوع(؛  -

ثقشيش نااثي يدحى  على املشاخ  التي قطعكا املؽشوع خ ى اهواصه وعلى الىحاتج املحىخاة مً املؽشوع على البيئة بففة عامة  -

 وعلى املىاسد املاتية بففة خاـة؛

 لنااتية للمؽاسول.لؽىفات الحعا  ا -

 : عد حجه املًاه املىزعة 7ة املاد
 الىمالةاملعحعملة مً طشا املعهالو في هقط الحىصول املحفق عليه بحن املعهالو و  العادمة املعالجةيحم ولل عذادات اظها ك املياه 

 .املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

 الىمالة، ؼكشيا، بىاظطة قشاءة فكشط عذادات الاظها ك، يحم ثىقيل قشاءة الفكشط مً طشا ممثلحن عً املياه املىصعةيحم عذ 

 ويحم اعحماد قشاءة الفكشط في اخخعا  الفاثشات.وحماعة مشالؾ.  املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

(، يحم اخخعا  لمية اظها ك املياه على أظاط القيم التي nمذة مً العىة )في خالة ثلر أو عط  أو لعش عذاد الاظها ك خ ى 

(، الافة الى أ  معلىمة أخشي قذ ثهىن مفيذة، ورلو ختى جعىد الحالة الطبيعية ملا n-1ثم جسجيلكا خ ى هفغ املذة مً العىة )

 ماهد علياا.



 2020 دحىبر 17بحاسيخ في حلعة فشيذة املىعقذة  ملجلغ حماعة مشالؾ مدمش الذوسة الاظحثىاتية

33 
 

 : اإلتاوة اخلاصة بتىزيع املًاه العادمة املعاجلة8ة املاد
درهم للمتن املىػب  2.5بمشالؾ في  املياه العادمةمدطة معالجة ب إلثاوة الخاـة بحىصول املياه العادمة املعالجةيدذد املبلغ ألاولي ل

 دون اختضاب الرصوم.

 أن جعشا جوحرات خع  الظشوا الاقحفادية والجباتية وثبعا لقشاسات العلطات املخحفة. املياهيمنً ملبالغ بيل 

 : فىترة املًاه العادمة املعاجلة املصتهلكة 9ة املاد
 الىمالةباالعحماد على قشاءة الفكشط املىقعة مً طشا ممثلحن عً التي ثم اظها لكا  املياه العادمة املعالجة فاثشاتيحم اخخعا  

 قبله؛ 7وحماعة مشالؾ وفقا ملا وسد في املادة  املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

)الفكشط، حجم املياه، ثاسيخ قشاءة الفكشط ...( على ألثر ثقذيش في املعهالنة  مياه العادمة املعالجةلليحم الحبليغ عً فاثشة مففلة 

 ( مصحى ة بالفكشط املؽاس اليه أع ه.n+1اليىم الخامغ مً م  ؼكش )
 

 فاترة املًاه العادمة املعاجلة: أداء مبلغ 10ة املاد
املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء  الىمالةلفاتذة التي ثم اظها لكا  ثشة املياه العادمة املعالجةامبلغ فثلتزم حماعة مشالؾ بؤداء 

 ، قب  اليىم العؽشيً مً م  ؼكش.بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

وفقا ملا وسد في املادة قبله ، والتي ثم الحبليغ عناا واملصحى ة بالفكشط املقشوء عهالنةامل املياه العادمة املعالجةيحعلق ألامش بفاثشة 

 ابحذاء مً ثاسيخ الحىقيل على هزه الاثفاقية.(، وهزا n+1) (، والتي يو  أداءها قب  اليىم العؽشيً مً ؼكشnالخاـة بالؽكش )

املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م.  الىمالةيىما يعطي  15ملذة ثضيذ عً  أداء مبلغ فاثشة املياه العادمة املعالجةأ  ثؤخحر في 

ا ثطبيق فىاتذ الحؤخحر طبقا للقىاهحن الجاس   ت. م. ك. مش الحق في اللجىء الى الحذابحر إلاحشاتية املحعام  باا في هزا الؽؤن، وخفـى

 لفالح املعحفيذ. العادمة املعالجةاملياه باا العم ، ولزا الحق في الحىقر عً إلامذاد ب
 

 : تعديل االتفاقًة11املادة 

 عً طشيق ملحق لكا يحم الاثفاق عليه وثىقيعه مً طشا حميل ألاطشاا. هزه الاثفاقيةيمنً جعذي  
 

 االتفاقًةالشروع يف : تاريخ 12املادة 

 مً حميل ألاطشاا وجعحمش ملذة اظحو ى املؽشوع. ااعلي حىقيلالمً ثاسيخ ابحذاء ازه الاثفاقية العم  بيحم 
 

 : حل النساعات13املادة 

 بالحدنيم الى وصاسة الذاخلية.للخعىية الىدية الؽشماء ، يوحمل الاثفاقيةهزه حر أو ثىفيز بعن أخهام في خالة وحىد هضاع يحعلق بحفع
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 اجفاكيت شراهت

 في صلمل املىالم ااء راي بمدًىت مراهشمن أحل إغادة اصتػماٌ املياه الػادمت املػااجت 

 مراهشحماغت  أصفمل وغامل غمالت مراهشحهت مراهش والي 

الووالت املضتللت لتوزيؼ املاي والىهرباي بمراهش، 

  و. م. ث. م. ن

 ومالة الحىك املاثي لحاوعيفد

 وصيش الذاخلية إلاداسةالاقحفاد واملالية واـ ح  يشوص 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

وكالة المستملة لتوزٌع الماء لل بعد استماعكم لتمرٌر االجتماع المشترن حول النمطة، أعطً الكلمة للسٌد المدٌر العام
 .والكهرباء بمراكش

 المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشالمدٌر العام للوكالة   صالح الدٌن منتصرالسٌد 

ٌشرفنا الٌوم الحضور إلى هذه الجلسة لتمدٌم مشروع هام لمدٌنة مراكش، وهو سمً كافة المناطك الخضراء بالمدٌنة 
بالمٌاه العادمة المعالجة المستخرجة من محطة المعالجة، فهذا المشروع سٌستجٌب للخصاص الذي تعرفه الجهة فٌما ٌتعلك 

، حٌث سٌتم سمً مناطمها %122ٌاه الباطنٌة والسطحٌة، وسٌضفً إشعاعا على المدٌنة من خالل جعلها مدٌنة بٌبٌة بالم
الخضراء بهذا النوع من المٌاه المستدامة، وفً هذا االطار أشكر السٌد ربٌس المجلس الجماعً لمراكش الذي بذل مجهودا 

السٌد الوالً الذي سهر على هذا المشروع من خالل لٌامه باتصاالت على لكً ٌرى هذا المشروع النور، كما أخص بالشكر 
 مستوى وزارة الداخلٌة لتوفٌر التموٌالت الالزمة.

وبخصوص االتفالٌة، فمد تم االتفاق على كافة بنودها، وكما للت فهذا المشروع سٌهم كافة المناطك الخضراء 

 .ى فً المرحلة الثانٌة من المشروع، هذا األخٌر الذي سٌخصص لرابة بالمدٌنة الحمراء، مع إمكانٌة استفادة مناطك أخر
مالٌٌن متر مكعب من أجل سمً المناطك المذكورة، الشًء الذي سٌمكن من الحفاظ على الفرشة المابٌة التً تعانً خصاصا 

تحدٌدها ومعرفة حجم كبٌرا، والمناطك المعنٌة كانت موضوع اجتماعات تمنٌة بٌن الوكالة والمصالح الجماعٌة بغٌة 
 الخصاص. 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

لصد تمدٌم عرض  مدٌر الهندسة واالستثمار بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشأما اآلن الكلمة للسٌد 
 فً الموضوع.

 المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشمدٌر الهندسة واالستثمار بالوكالة  عادل الداوديالسٌد 

 )تم تمدٌم نفس العرض المرفك بتمرٌر االجتماع المشترن للجن الثالثة الدابمة(

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 بعد انصاتكم للعرض الممدم فً الموضوع، باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

  المجلس الجماعًعضو   دمحم بالةالسٌد 

أشكر السٌد ممثل الوكالة على العرض المٌم، فهذه االتفالٌة ربح للمدٌنة، ألنها أضحت تعانً من نمص مهول فً 
الماء الصالح للشرب، وهذه بادرة تستحك كل التنوٌه والدعم، ألننا كلنا معنٌون بالمحافظة على الماء الصالح للشرب، وال 

 نثورا فً الحدابك.ٌمكننا أن نتركه ٌضٌع هباء م

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السادس لربٌس  خدٌجة الفضً ةالسٌد

 كما لال السٌد بالة، ال ٌمكننا إال أن نصفك لهذا المشروع رغم أنه تأخر للٌال، ولدي مالحظتان حول الموضوع:

سٌدي غانم لجلب المٌاه بغٌة توزٌعها لدى الوكالة االمكانٌة لتوسٌع محطة المعالجة، ألننا سنذهب إلى غاٌة منطمة  (1
 المنارة.-على مناطك كالمحامٌد، فً حٌن كان هنان فً السابك مشروع إلنجاز محطة المحامٌد

بالنسبة لتحلٌل المٌاه العادمة أجرٌت أنواع مختلفة من التحالٌل، لكن االشكال فً بداٌة جابحة كورونا كتب على أنه  (0

مٌاه ألنها تخلف فٌروسات، فنحن مع االتفالٌة لكن لم ٌتم إخبارنا ما نوع بلدٌة بارٌس منعت السمً بهذه ال

 الفٌروسات التً تخلفها هذه المٌاه؟ وماهً االحترازات التً اتخذت بهذا الصدد على ضوء الجابحة؟
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  عضو المجلس الجماعً  الحسٌن نوارالسٌد 

ال ٌمكننا إال أن نثمن هذا المشروع خاصة مع إشكال ندرة المٌاه بسبب الظروف المناخٌة، لذلن فاستعمال المٌاه 
العادمة المصفاة لسمً المناطك الخضراء بالمدٌنة عملٌة نشٌد بها ونشجعها، لكن لدي مالحظتان: األولى أال ٌمكننا أن نحث 

حاوٌة ٌتم غسلها مرتان فً األسبوع  422بهذا النوع من المٌاه؟ بحكم لدٌنا شركات النظافة بالمدٌنة على غسل الحاوٌات 
وهذا ٌحتاج كمٌة هامة من المٌاه، لذلن أهنان إمكانٌة إلضافة مالحك لالتفالٌات المبرمة مع شركات النظافة بضرورة 

 استعمال المٌاه العادمة المعالجة لغسل الحاوٌات؟

ة، صحٌح أن المشروع ممتاز لكن تكلفة السمً مرتفعة، فحالٌا تسمى المناطك أما المالحظة الثانٌة فتخص التكلف

درهم للمتر  2350مالٌٌن متر مكعب سنوٌا بثمن لدره  1الخضراء بمٌاه اآلبار التً تشرف علٌها الجماعة بكمٌة مٌاه تبلغ 

درهم للمتر  038دمة المعالجة تبلغ ملٌون، فً حٌن أن تكلفة السمً بالمٌاه العا 8316المكعب الواحد، أي مبلغ إجمالً 

لادرة على تحمل هذه  19ملٌون، فهل مٌزانٌة الجماعة خاصة مع تداعٌات انتشار وباء كوفٌد  1138المكعب الواحد أي مبلغ 

 المصارٌف؟ علما أننا فً إطار اتفالٌة ملزمة.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أبعاد بٌبٌة، التصادٌة وتنموٌة، وإذا أردنا تعداد إٌجابٌاته فهً عدٌدة، وكما تعملون الفرشة المابٌة هذا الموضوع له 
تعرف خصاصا كبٌرا وهذا األمر ٌهدد المساحات الخضراء بالمدٌنة وعدد من الماسسات كالفنادق، فإشكال ندرة المٌاه 

 حٌوي وضروري للمدٌنة. عمدت بشأنه ندوات ولماءات فً مراكش ومناطك أخرى، فالمشروع

وبالنسبة لمحطة المعالجة التً أنفمت على إنجازها اعتمادات ضخمة، فهً تعتبر من أكبر المحطات من نوعها فً 
إفرٌمٌا، والمٌاه التً تنتجها لم ستصلح إذا لم ٌستفد منها هذا المشروع؟ كذلن فهذا األمر سٌرفع من تنمٌط المغرب لدى 

 ة بالبٌبة.المنظمات الدولٌة المهتم

وبهذه المناسبة أشكر السٌد الوالً الذي تابع هذه االتفالٌة من خالل تدخله لتوفٌر التموٌل الالزم للمشروع، والذي 
 ..020و 0200ملٌون درهم ممسمة على سنتً  02تساهم فٌه الجماعة ب 

ادرة ولٌمة، ولوال مساعدة الجهات أما فٌما ٌخص التكلفة، فال خٌار لدٌنا، ألنه حتى مٌاه اآلبار لٌست مجانٌة فهً ن
المختصة لكنا ندفع لٌمتها، وأنا معن السٌد نوار فً ضرورة إضافة بند فً االتفالٌة موضوع النمطة أو مالحك لالتفالٌات 

 المبرمة مع شركات النظافة تلزمها باستعمال المٌاه العادمة المعالجة لغسل الحاوٌات.

 العام للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشالمدٌر   صالح الدٌن منتصرالسٌد 

روح االتفالٌة هو سمً المناطك الخضراء بالمدٌنة، وال أرى من المنطمً إضافة بند خاص باتفالٌات أخرى، فمن 
علٌنا نمل جهتنا فكرنا فً استعمال هذه المٌاه لصهارٌج الصرف الصحً التً تشرف علٌها الوكالة وللمٌام بهذا األمر ٌتحتم 

هذه الصهارٌج إلى غاٌة محطة المعالجة وهذا صعب التحمك، لكن بإمكان الجماعة االتفاق مع شركات النظافة بضرورة 
 التنمل لمحطة المعالجة من أجل التزود بالمٌاه العادمة بغٌة غسل الحاوٌات.

الدولٌة لسمً المناطك الخضراء  وفٌما ٌخص التحالٌل التً أجرٌت على هذه المٌاه، فهً تستجٌب لجمٌع المعاٌٌر
، لكن الوباء المذكور مرتبط أكثر بتصور عالمً خاص بالتطهٌر السابل، حٌث ٌمكننا من معرفة 19رغم انتشار وباء كوفٌد 

المناطك التً انتشر بها الوباء، ولد اشتغلت الوكالة على هذا المشروع مع وزارة الداخلٌة، فإضافة إلى مدٌنة مراكش هنان 

 ن أخرى الدار البٌضاء، فاس وطنجة ٌهمها هذا المشروع، وللعلم فهو فً مراحله األخٌرة.مد .

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السادس لربٌس  خدٌجة الفضً ةالسٌد

نود من الوكالة أن تفكر فً خلك محطات فرعٌة لمحطة المعالجة باتفاق مع شركات النظافة لتمكٌن هذه األخٌرة من 
 على المٌاه العادمة بشكل سلس فً إطار اتفالٌات بٌن الوكالة والشركات المعنٌة.الحصول 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بإمكاننا كجماعة دفع شركات النظافة إلى ضرورة استعمال المٌاه العادمة لغسل الحاوٌات دون الحاجة إلى إضافة ذلن 
 .فً االتفالٌة موضوع النمطة كبند

إذن، وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت على االتفالٌة كما هً مرفمة بتمرٌر 
 االجتماع المشترن للجن الثالث الدابمة.
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 سقي املناطق اخلضراء مبدينة مراكش من أجل إعادة استعنال املياه العادمة املعاجلة يف  اتفاقية شراكة

 النسخة املعتندة هي باللغة الفرنسية 

 

 ديباجة
  املحعلق  113.14القاهىن الحىظيمي سقم  ( بخىفيز2015يىليىص  07) 1436سممان  20الفادس في ثاسيخ  85-15-1بىاء على الظكحر الؽشير سقم

 ؛بالجماعات

  املحعلق  111.14القاهىن الحىظيمي سقم  ( بخىفيز2015يىليىص  07) 1436سممان  20في ثاسيخ الفادس  85-15-1بىاء على الظكحر الؽشير سقم

 ؛اتكبالج

 ؛املحعلق باملاء 15.36بخىفيز القاهىن سقم ( 2016غؽد  16) 1437ر  القعذة  06ثاسيخ  فادس فيال 113.16.1سقم  بىاء على الظكحر الؽشير 

 املحعلق بدماية واظحف ح  03.11القاهىن سقم  بخىفيز )2003ما   12) 1424س يل ألاوى  10ثاسيخ فادس في ال 59.03.1سقم  بىاء على الظكحر الؽشير

 ؛ البيئة

 العادمة؛املياه عماى باظح( املحعلق 1998فبرايش  04) 1418ؼىاى  6فادس في ال 875.97.2شظىم سقم بىاء على امل 

  ( املحعلق بحدذيذ معايحر حىدة املياه املخففة للعقي؛2002ألحى ش  17) 1423ؼعبان  10فادس في ال 1276.01بىاء على القشاس سقم 

 علق بالف  والعي ن والشمي وإلايذاع املباؼش أو غحر املباؼش ( املح2005يىايش  24) 1425ر  الحجة  13في  فادسال 553.04.2شظىم سقم بىاء على امل

 ؛في املياه العطدية أو الجىفية

  بحثبيد املعايحر القفىي الخاـة بالفشا املجزلي؛  علق( املح2006 ص يىليى  25) 1427 الثاهية حمادي 29 فادس فيال 1607.06بىاء على القشاس سقم 

  املحعلق بالىماالت الجماعية املحمحعة بالصخفية املذهية ( 1964ؼخىبر  29) 1384حمادي ألاولى  22 فادسال 394.64.2بىاء على املشظىم سقم

 ؛ املالي والاظحق ى

  للحطكحر العات بىاء على البرهامج الىطني ( وإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجةPNAM.) 

  17/12/2020وثبعا ملذاوالت مولغ حماعة مشالؾ خ ى دوسثه الاظحثىاتية املىعقذة في حلعة فشيذة مىعقذة بحاسيخ. 

 اجت، ومن أحل جوفين مياه صلمل املىالم ااء راي بمدًىت مراهش،في إلار املحافظت غلى املوارد املاايت وجدضين املياه الػادمت املػا

 مت االتفاق على ما يلي: 

 ما بني:

 وزارة الداخليت؛ .7

 إلادارة؛وزارة الاكتصاد واملاليت واصالح  .8

 أصفمل؛ والًت حهت مراهش  .9

 ؛مراهشحماغت  .10

 الووالت املضتللت لتوزيؼ املاي والىهرباي بمراهش، و. م. ث. م. ن. مر؛ .11

 ااحوض املابمل لتاوضيفت.ووالت  .12

 :"ألاطشااباظم "وبؽه  حمالي  "الطشاباظم " بؽه  فشد فيما بعذ  مووؽاس اليا
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 التفاقًة مىضىع ا: 1املادة 

تاذا هزه الاثفاقية الى ثدذيذ التزامات الؽشالة ما بحن املىقعحن علياا مً أح  ثمىي ، اهواص واظحو ى املؽشوع املحعلق ببعادة 

 املياه العادمة املعالجة بمدطة معالجة املياه العادمة بمذيىة مشالؾ في ظقي املىاطق الخمشاء بمذيىة مشالؾ.اظحعماى 

 تكديه املشروع: 2املادة 
م يحن متر منع  في العىة مً املياه العادمة املعالجة في ظقي  7ياذا املؽشوع مىلىع اثفاقية الؽشالة هزه الى اعادة اظحعماى 

 املىاطق الخمشاء بمذيىة مشالؾ املذبشة مً طشا حماعة مشالؾ. هنحاس مً 228

 ثبعا لذساظة الجذوي الحقىية واملالية املىوضة مً طشا الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش، ألاؼواى

 ي:المشوسية مً أح  ظقي هزه املىاطق الخمشاء باملياه العادمة املعالجة ثحمث  ف

 هقط ألخذ املياه مً قىىات املياه العادمة املعالجة املىحىدة والتي ثىفش املياه في الىقد الحالي مل ع  الهىلر؛ 9اهواص  -

 ظاعة؛ 48الى  24خضان لحوميل املياه العادمة املعالجة الهافية ى  16اهواص  -

 ملم؛  20ثمذيذ قىىات املياه العادمة املعالجة ملعافة  -

 ياه العادمة املعالجة املىحىدة مً الالطشابات.خماية قىىات امل -
 

 : تكلفة االشتثنار ومتىيل املشروع3ة املاد
 مليىن دسهم مل اخخعا  الشظىم، ومخطط الحمىي  مىصع على الؽه  الحالي: 64,70ثقذس الحهلفة الاحمالية ل ظخثماس املحعلقة باملؽشوع   

 الشركاء

  اجملموع )بمليون درهم مؼ اختضاب الرصوم( مشاهمة الشركاء يف الشنة

)بمليون درهم مؼ اختضاب 

 الرصوم(:
2021 2022 2023 

للت هين البنهامج الولني 

وإغادة اصتػماٌ املياه  الضاال

 (PNAMالػادمت املػااجت )

7.50 10.00 8.50 26.00 

املدًريت الػامت للجماغاث 

 DGCTالتنابيت 
- 9.00 9.00 18.00 

 20.70 10.70 10.00 - مراهشحماغت 

 اجملموع

)بمليون درهم مؼ اختضاب  

 الرصوم(:

7.50 29.00 28.20 64.70 

 

سقم البىهي في الحعا   (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) للحطكحر العات برهامج الىطني ات املالية للعاهميحم دفل امل

الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. اظم  فحىح فيللمؽشوع، املاملخفق  310450100912400075000150

 .7500، في الخضيىة العامة، مشالؾ مش

 .جماعة مشالؾل DGCTلمذيشية العامة للجماعات الترابية ات املالية لعاهميحم دفل امل
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سقم البىهي في الحعا   DGCTذيشية العامة للجماعات الترابية املعحلمة مً امل اتعاهمبذفل امل حماعة مشالؾثلتزم 

الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. اظم  فحىح فياملخفق للمؽشوع، امل 310450100912400075000150

 .7500، في الخضيىة العامة، مشالؾ مش

العامة للجماعات الترابية  املذيشيةو  (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) العات للحطكحر برهامج الىطني لل ات املاليةعاهمامل

DGCT  املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء  دفعكا خع  وعبة ثقذم ألاؼواى وعلى أظاط بياهات إلاربات املشظلة مً طشا الىمالةيحم

 الى وصاسة الذاخلية. بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

 ثمىيله مً طشا الؽشماء ثىاظبيا مل معاهماتام املالية ألاظاظية. لة ثواوص املبلغ، املبلغ الحنميلي ظيحمفي خا

العامة للجماعات الترابية  املذيشيةو  (PNAMوإعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ) للحطكحر العات برهامج الىطني لل ات املاليةعاهمامل

DGCT  و. م. ت. م. ك. مش.املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ الىمالةالحعا  النااتية مً طشا  تمشهىهة بحقذيم لؽىفا 2022بشظم ظىة ، 

 : دور والتسامات األطراف 4ة املاد
 وزارة الداخليت 

  :ثلتزم وصاسة الذاخلية 

 قبله؛ 3املعاهمة في ثمىي  املؽشوع وفقا ملا وسد في املادة  -

 املعاهذة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية. -

  أصفملوالًت حهت مراهش 

 ثحمث  في: أظفيوالية حكة مشالؾ مً أح  ثطبيق البرهامج، مىلىع هزه الاثفاقية، مكمة 

 ؛البرهامجثىفيز أح  جعكي  الحفىى على م  ثشخيق اداس  وم  وريقة لشوسية مً  -

 بعذه؛ 5اس الياا في املادة ثشإط لجىة الحخبل املؽ -

 املعاهذة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية. -

  شمراهحماغت 

  : ؾمشالحماعة ثلتزم 

 قبله؛ 3وفقا ملا وسد في املادة  املياه العادمة املعالجةاملعاهمة في ثمىي  اهواص ألاؼواى المشوسية الخاـة بش ط وثىصول  -

 ؛هزه الاثفاقيةالخاـة بامليؽآت املىوضة في اطاس مات املئقحة والنااتية يالخعلاملؽاسلة في لجً  -

 قبله؛ 2قب  البذء في ألاؼواى وفقا ملا وسد في املادة  املياه العادمة املعالجةولل، سهً اؼاسة املؽشوع ألامالً المشوسية لحىصول  -

 ؛البرهامججعليم التراخيق إلاداسية والقاهىهية المشوسية الخاـة بخىفيز  -

 ؛ومالة الحىك املاثي لحاوعيفدمً  املياه العادمة املعالجةطل  الترخيق ببعادة اظحعماى  -

 في ظقي املىاطق الخمشاء؛ املياه العادمة املعالجةاعادة اظحعماى  -

 بعذه؛ 7وفقا ملا وسد في املادة  املياه العادمة املعالجةدفل مبالغ الفىاثحر الخاـة باظحعماى  -

ياهة  - ميؽآت ثىصول املياه العادمة املعالجة املعحعملة في ظقي املىاطق الخمشاء واملحىاحذة بعذ العم  على ثذبحر، اظحو ى ـو

 العذادات؛

 املعاهذة، بففة عامة، على ثطبيق البرهامج به  الخطىات المشوسية؛ -

ش ثدحى  على عباسة )ماء غحر ـالح للؽش (، اط ق عمليات ثدعيعية لضواس ومعحولي املىاطق الخمشاء، ولل لىخات الخؽىي -

 في ظقي ألاشجاس املثمشة. املياه العادمة املعالجةثهىيً عماى البعخىة وعذم اظحعماى 
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 الووالت املضتللت لتوزيؼ املاي والىهرباي بمراهش، و. م. ث. م. ن. مر 

  : مشالىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. ثلتزم 

 (؛APS, APD, DCE et EIEاهواص الذساظات املحعلقة ببهواص املؽشوع ) -

 إلاع ن عً طلبات العشوك الخاـة بمخحلر مهىهات املؽشوع؛ -

 اهواص ألاؼواى املحعلقة باملؽشوع والعم  على أن يهىن املؽشوع معحو ؛ -

ة ايفاى ألاحجام املطلى ة مً املياه العادمة املعالجة الى هقط الحىصول خع  املعايحر املعحمذة في اطاس القىاهحن املحعام  باا في اعاد -

 اظحعماى املياه العادمة املعالجة؛ 

ياه العادمة املعالجة في لمان اظحمشاسية جعيحر واظحو ى مدطة معالجة املياه العادمة بمشالؾ مً أح  لمان اظحمشاسية ثىصول امل -

 ظقي املىاطق الخمشاء باملذيىة؛

ياهة ميؽآت ثىصول املياه العادمة املعالجة املعحعملة في ظقي املىاطق الخمشاء واملحىاحذة قب   - العم  على ثذبحر، اظحو ى ـو

 العذادات؛

شاء في هقط الحىصول خع  املعايحر املعحمذة في اطاس العم  على مشاقبة حىدة املياه العادمة املعالجة واملعحعملة في ظقي املىاطق الخم -

 القىاهحن املحعام  باا في اعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة ومؽاسلة الىحاتج مل لجىة الحخبل؛

ية( وعلى والية ثدشيش الحقاسيش املحعلقة بيعبة ثقذم املؽشوع م  ظحة أؼكش وإخالحه على وصاسة الذاخلية )مذيشية الؽبهات العمىمية املحل -

 أظفي.حكة مشالؾ 

 جؽحم  الحقاسيش على:

)مبالغ الففقات، الؽشمات الفاتضة بالففقات، ثىاسيخ ألامش ببذء ألاؼواى، مذة خالة طلبات العشوك والففقات املحعلقة باملؽشوع  -

 ألاؼواى(؛

 وعبة الحقذم املاد  واملالي لألؼواى؛  -

 الخعليم املئقد والنااثي لألؼواى؛ -

 النؽىفات النااتية للحعا  باليعبة لألؼواى املنحملة؛ -

وإعادة  للحطكحر العات م  وريقة لشوسية محعلقة باملؽشوع مطلى ة مً اللجىة املحلية واملشلضية للحخبل الحابعة للبرهامج الىطني  -

 (.PNAMاظحعماى املياه العادمة املعالجة )
 

 ووالت ااحوض املابمل لتاوضيفت 

  : الحىك املاثي لحاوعيفدومالة ثلتزم 

املحعلق باملاء  15-36جعليم الترخيق ببعادة اظحعماى املياه العادمة املعالجة لطالبياا خع  الامحياصات ثبعا ملقحميات القاهىن سقم  -

 وهفىـه الحطبيقية؛

 العكش، في اطاس اخحفاـاتاا، على لمان مشاقبة حىدة املياه العادمة املعالجة. -

 : مدة اإلجناز 5ة املاد
 ؼكشا ابحذاء مً ثاسيخ الحىقيل على هزه الاثفاقية. 24ثدذد املذة الاحمالية للمؽشوع في 

 : جلنة التتبع6ة املاد 

 ثخبل املؽشوع املىذسج في اطاس هزه الاثفاقية مً طشا لجىة الحخبل.حم ي

أو مً يمثله، ثحهىن مً، الافة الى ممثلي املىقعحن علياا، م  شخق ماد  أو  أظفيحكة مشالؾ هزه اللجىة، التي يترأظكا العيذ والي 

 .مفيذاوحىده يعحبر معىى  مً القطاع العام أو الخاؿ 
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 الحخبل خىى: مكام لجىةثحمدىس 

 الحخبل الفعلي في اهواص املؽشوع والحيعيق في العمليات املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ -

 املؽاسول املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ اهواص خ  الفعى ات املححملة في -

 ثقييم وعبة ثقذم املؽاسول املذسحة في اطاس هزه الاثفاقية؛ -

ىد  -  في اطاس هزه الاثفاقية؛اثخار الحذابحر ال صمة مً أح  اهواص ومطابقة املؽاسول مل الو ا املالي املـش

 س هزه الاثفاقية؛املؽاسول املذسحة في اطا جعبئة الحمىي  المشوس  إلهواص -
 

 جعقذ هزه اللجىة اححماعات م  ر رة أؼكش أوم  ما دعد المشوسة لزلو بذعىة مً ستيعكا.

على ارش هزه الاححماعات، يدشس مدمش يدحى  على قشاسات اللجىة، وليفيات اهواصها. يحم اسظاى هزا املحمش في مذة رماهية أيام الى 

 ألاطشاا في اطاس هزه الاثفاقية؛

ألاطشاا سقمية( الى نحى ة على الىسق و ببسظاى الىراتق الحالية )م الىمالة املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مشثلتزم 

 املىقعحن على هزه الاثفاقية:

 ثقشيش يدحى  على وسقة ثدليلية ووسخة مً دساظة الجذوي البيئية للمؽشوع )قب  إلاع ن عً املؽشوع(؛  -

نااثي يدحى  على املشاخ  التي قطعكا املؽشوع خ ى اهواصه وعلى الىحاتج املحىخاة مً املؽشوع على البيئة بففة عامة ثقشيش  -

 وعلى املىاسد املاتية بففة خاـة؛

 لؽىفات الحعا  النااتية للمؽاسول. -

 : عد حجه املًاه املىزعة 7ة املاد
 الىمالةعحعملة مً طشا املعهالو في هقط الحىصول املحفق عليه بحن املعهالو و امل العادمة املعالجةيحم ولل عذادات اظها ك املياه 

 .املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

املعحقلة  الىمالة، ؼكشيا، بىاظطة قشاءة فكشط عذادات الاظها ك، يحم ثىقيل قشاءة الفكشط مً طشا ممثلحن عً املياه املىصعةيحم عذ 

 ويحم اعحماد قشاءة الفكشط في اخخعا  الفاثىسات.وحماعة مشالؾ.  لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

(، يحم اخخعا  لمية اظها ك املياه على أظاط القيم التي ثم nفي خالة ثلر أو عط  أو لعش عذاد الاظها ك خ ى مذة مً العىة )

 (، الافة الى أ  معلىمة أخشي قذ ثهىن مفيذة، ورلو ختى جعىد الحالة الطبيعية ملا ماهد علياا.n-1ذة مً العىة )جسجيلكا خ ى هفغ امل

 : اإلتاوة اخلاصة بتىزيع املًاه العادمة املعاجلة8ة املاد
درهم للمتن املىػب دون  2.5بمشالؾ في  املياه العادمةمدطة معالجة ب إلثاوة الخاـة بحىصول املياه العادمة املعالجةيدذد املبلغ ألاولي ل

 اختضاب الرصوم.

 أن جعشا جوحرات خع  الظشوا الاقحفادية والجباتية وثبعا لقشاسات العلطات املخحفة. املياهيمنً ملبالغ بيل 

 : فىترة املًاه العادمة املعاجلة املصتهلكة 9ة املاد
 الىمالةباالعحماد على قشاءة الفكشط املىقعة مً طشا ممثلحن عً التي ثم اظها لكا  املياه العادمة املعالجة فاثشاتيحم اخخعا  

 قبله؛ 7وحماعة مشالؾ وفقا ملا وسد في املادة  املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت. م. ك. مش

املياه، ثاسيخ قشاءة الفكشط ...( على ألثر ثقذيش في اليىم )الفكشط، حجم املعهالنة  مياه العادمة املعالجةلليحم الحبليغ عً فاثشة مففلة 

 ( مصحى ة بالفكشط املؽاس اليه أع ه.n+1الخامغ مً م  ؼكش )
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 : أداء مبلغ فاترة املًاه العادمة املعاجلة10ة املاد
املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و.  الىمالةلفاتذة التي ثم اظها لكا  ثشة املياه العادمة املعالجةامبلغ فثلتزم حماعة مشالؾ بؤداء 

 ، قب  اليىم العؽشيً مً م  ؼكش.م. ت. م. ك. مش

وفقا ملا وسد في املادة قبله الخاـة ، والتي ثم الحبليغ عناا واملصحى ة بالفكشط املقشوء املعهالنة املياه العادمة املعالجةيحعلق ألامش بفاثشة 

 ابحذاء مً ثاسيخ الحىقيل على هزه الاثفاقية.(، وهزا n+1) ب  اليىم العؽشيً مً ؼكش(، والتي يو  أداءها قnبالؽكش )

املعحقلة لحىصول املاء والنكش اء بمشالؾ، و. م. ت.  الىمالةيىما يعطي  15ملذة ثضيذ عً  أداء مبلغ فاثشة املياه العادمة املعالجةأ  ثؤخحر في 

ا ثطبيق فىاتذ الحؤخحر طبقا للقىاهحن الجاس  باا  م. ك. مش الحق في اللجىء الى الحذابحر إلاحشاتية املحعام  باا في هزا الؽؤن، وخفـى

 لفالح املعحفيذ. املياه العادمة املعالجةالعم ، ولزا الحق في الحىقر عً إلامذاد ب

 : تعديل االتفاقًة11املادة 

 عً طشيق ملحق لكا يحم الاثفاق عليه وثىقيعه مً طشا حميل ألاطشاا. هزه الاثفاقيةيمنً جعذي  

 االتفاقًةالشروع يف : تاريخ 12املادة 

 مً حميل ألاطشاا وجعحمش ملذة اظحو ى املؽشوع. ااعلي حىقيلالمً ثاسيخ ابحذاء ازه الاثفاقية العم  بيحم 

 : حل النساعات13املادة 

 بالحدنيم الى وصاسة الذاخلية.للخعىية الىدية الؽشماء ، يوحمل الاثفاقيةهزه حر أو ثىفيز بعن أخهام في خالة وحىد هضاع يحعلق بحفع
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الثانٌةالنمطة 

املصادكت غلى اختالٌ امللً الغابوي من لرف الووالت املضتللت لتوزيؼ املاي والىهرباي بمراهش من احل مشروعي 

.  املىدرحين في إلار خماًت مدًىت مراهش من الفي اهاث ONCFاهجاز كىاة الشرف وكىاة املىتب الولني للضىً ااحدًدًت 
                              لة ورانشكطة   واردة وَ الصيد الوالي عاون عىاٌ         

                                             

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشاون المالٌة ربٌس اللجنة المكلفة فً بداٌة هذه النمطة، أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 

 التمرٌر المتعلك بها.والبرمجة لصد تالوة 

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة  الحسٌن نوارالسٌد 
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 والنكش اء مًاملفادقة على اخح ى امللو الوابى  مً طشا الىمالة املعحقلة لحىصول املاء  : 2الىل ت ركم 

 ONCFأح  مؽشولي اهواص قىاة الؽشا وقىاة املنح  الىطني للعنو الحذيذية 

 .املىذسححن في اطاس خماية مذيىة مشالؾ مً الفيماهات
              

          )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   
 

  

 

 

 

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10159، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

اللجنسة المكلفسة بالمٌزانٌسة والشساون المالٌسة و للحضور والمشاركة فً أشغال اجتماع مشترن بٌن اللجنة المكلفة بسالمرافك العمومٌسة والخسدمات

بماعسة االجتماعسات الكبسرى بالمصسر البلسدي  زواال الثانٌسة عشسرعلسى السساعة  0202 دجنبسر 12 الخمٌس، انعمد االجتماع المذكور ٌوم والبرمجة

حفٌظة مجدار ناببة  ةالسٌدكل من السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة وع دمحم الخامس برباسة شار

 االتٌة: ةربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات، وذلن لتدارس النمط
 

 

كىاة  أحل مشروعي إهجاز  امللً الغابوي من لرف الووالت املضتللت لتوزيؼ املاي والىهرباي مناملصادكت غلى اختالٌ :    2الىل ت ركم 

 املىدرحين في إلار خماًت مدًىت مراهش من الفي اهاث ONCFوكىاة املىتب الولني للضىً ااحدًدًت  الشرف

)نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة             
           مراكش(

  :ٌجٕخ اٌّب١ٌخ اٌغ١ذ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 ػجذ اٌٙبدٞ ٠ٚغالد.

 

 
 
 
 

  اٌّجٍظ اٌغ١ذ:االجزّبع ِٓ أػعبء  ٚؽبسن فٟ*
 أدّذ ِذفٛظ

 
 

 

 ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح: ٚدعش*
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب

 المناطك الخضراء مصلحةربٌس  :  أحمد اٌت الراٌس

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً

 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 دعش االجزّبع ِٓ ِّضٍٟ اٌّصبٌخ اٌخبسج١خ اٌغبدح:وّب *
 

 واالستثمار بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشمدٌر الهندسة  :    عادل الداودي

 ربٌسة لطاع التخطٌط والبرمجة بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  رلٌة باحجو لبٌض

 ربٌسة لطاع األشغال بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   لبنى واحً

 

تقرير اجتماع مشرتك بني المجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات والمجنة 

 والربجمةاملكمفة بامليزانية والشؤون املالية 

 

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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بداٌة، وبعد الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثابك 

مدٌر الهندسة واالستثمار المرجعٌة المتعلمة بالنمطة، ولالطالع على حٌثٌاتها ودواعً إدراجها، أعطٌت الكلمة للسٌد 

، الذي لدم عرضا فً الموضوع كما هو مرفك بالتمرٌر تطرق فٌه راكشبالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بم

المندرجٌن فً إطار حماٌة مدٌنة  ONCFولناة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة  إنجاز لناة الشرفلتفاصٌل مشروعٌن 

 والذي ٌتطلب استكمال تنفٌذهما استصدار لرار احتالل الملن الغابوي. مراكش من الفٌضانات

ػمت رٌه، ٚثؼذ فزخ ثبة إٌّبلؾخ ٚئثذاء اٌشأٞ، ٚد١ش رج١ٓ ٌٍغبدح األػعبء أ١ّ٘خ اٌّؾشٚػ١ٓ ِٛظٛع إٌمطخ فٟ 

دّب٠خ ِٕبغك: اٌؾش ، اٌفعً، اٌغؼبدح، دٚاس اٌغشاغٕخ، دٚاس خ١ٍفخ ثش٠ه ٚاٌٌٛجخ ِٓ اٌف١عبٔبد، ٚثغ١خ رصش٠ف ا١ٌّبٖ 

ٖ ٚاد ربٔغ١فذ، ٚألْ ئٔجبص ٘بر٠ٓ اٌّؾشٚػ١ٓ اٌطّٛد١ٓ ٌٓ ٠زأرٝ ئال اٌؼبدِخ ارجبٖ ِذطخ اٌّؼبٌجخ ١ِٚبٖ األِطبس ارجب

ٚاٌزٞ ٠زطٍت ِذاٚالد اٌّجٍظ اٌجّبػٟ ثذغت ِمزع١بد اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ثّضبثخ لبْٔٛ سلُ  باحتالل الملن الغابويثبٌغّبح 

اٌغبثٛٞ فٟ اٌؾك اٌخبؿ  اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ ِغبّ٘خ اٌغىبْ فٟ ر١ّٕخ االلزصبد 1976ؽزٕجش  20اٌصبدس ثزبس٠خ  1.76.350

ثبٌطٍجبد اٌّزؼٍمخ ثبالدزالي اٌّإلذ ٌٍٍّه اٌغبثٛٞ، ٚرجؼب ٌطٍت اٌٛوبٌخ اٌّغزمٍخ فٟ اٌّٛظٛع ٚاٌزٞ ٠غزذػٟ اٌزضاِٙب 

فمذ اثذد اٌٍجٕخ ِٛافمزٙب ػٍٝ ادزالي اٌٍّه اٌغبثٛٞ ِٓ غش  اٌٛوبٌخ اٌّغزمٍخ ٌزٛص٠غ ثزجؼبد ٚرىب١ٌف اٌّغطشح اٌمب١ٔٛٔخ، 

المندرجٌن فً إطار  ONCFولناة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة  إنجاز لناة الشرفاٌىٙشثبء ثّشاوؼ ِٓ اجً اٌّبء ٚ

 . حماٌة مدٌنة مراكش من الفٌضانات

 

 ٌّٚجٍغىُ اٌّٛلش ٚاعغ إٌظش

 
 

 ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 حفٌظة مجدار

 

 بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة 
 الحسٌن نوار
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد إنصاتكم لتمرٌر االجتماع المشترن، فاألمر ٌتعلك بموضوع تربطنا به عاللة مع مندوبٌة المٌاه والغابات 

خاص بمناة لحماٌة المدٌنة من الفٌضانات تنجزها الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء مشكورة بمناطك مثل 

اه مرتفع، والمناة المذكورة وصلت فً إنجازها إلى الشرف واالزدهار التً هً مناطك منخفضة وٌأتٌها منسوب مٌ

ضفاف الوادي والتً تحتاج منا كمجلس طبما للمانون المصادلة على احتالل الملن الغابوي من طرف الوكالة بغٌة 

 استكمال هذا المشروع الهام.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 

 المجلس الجماعً  عضو أحمد محفوظالسٌد 

الموضوع سبك أن أشارت إلٌه السٌدة الفضً أثناء منالشة النمطة األولى من جدول األعمال، فهو ٌتعلك هذا 

بحماٌة المدٌنة من الفٌضانات، حٌث بدأت العملٌة من تجزبة الحمراء المتواجدة بالداودٌات واسمها لناة الشرف، 

ن البعض ٌستغلها للسمً الفالحً، فهو مشروع وفً بداٌة التسعٌنات كانت المٌاه غٌر الصالحة للشرب تتسرب، وكا

اشتغلت فٌه الوكالة منذ مدة وعرف أضرارا كثٌرة، لكن الٌوم والحمد هلل هنان طرٌمة معالجة ناجعة لتفادي الضرر 

 بالمنطمة، لذلن ألتمس المصادلة على هذه النمطة لما لها من أهمٌة.

 

  مراكشالمجلس الجماعً ل ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

احتالل الملن الغابوي من طرف  إذن، وإن لم ٌتبك أي متدخل فً الموضوع، سنمر إلى عملٌة التصوٌت على

الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش من اجل مشروعً انجاز لناة الشرف ولناة المكتب الوطنً للسكن 

الظهٌر الشرٌف بمثابة  طبما لما ٌنص علٌه المندرجٌن فً إطار حماٌة مدٌنة مراكش من الفٌضانات ONCFالحدٌدٌة 

  .المتعلك بتنظٌم مساهمة السكان فً تنمٌة االلتصاد الغابوي 1914 شتنبر 02 الصادر بتارٌخ 13143.82 لانون رلم
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الثالثةالنمطة 

     البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز.
           ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش    

                                                                          

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشاون ربٌس اللجنة المكلفة فً مستهل منالشة هذه النمطة، أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 

 المالٌة والبرمجة لصد تالوة التمرٌر المتعلك بها.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة  نوارالحسٌن السٌد 
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 هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .البث في  : 3الىل ت ركم   

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(
املبادرة  في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين : 4لىل ت ركم ا

 . الولىيت للتىميت البشريت

 واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة 
 
 

 
 

 
 

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10151، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

 دجنبسر 25، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم الثالثساء بالمٌزانٌة والشاون المالٌسة والبرمجسةللحضور والمشاركة فً أشغال اجتماع اللجنة المكلفة 

ربسٌس  الحسسٌن نسوار السسٌدرى بالمصسر البلسدي شسارع دمحم الخسامس برباسسة صسباحا بماعسة االجتماعسات الكبس الحادٌسة عشسرعلى السساعة  0202

 اللجنة، وذلن لتدارس النمط االتٌة:
 

 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .   : 3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 املبادرة الولىيت للتىميت البشريت.  في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين:    4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 . 9يد مااجماعي املحا البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق :    5الىل ت ركم 

      )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                    

افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم   املو

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                  متن مربؼ. 980/م مضاختها 6475غدد                                  

اكف الضياراث والدراحاث :    7الىل ت ركم   الىاريتالدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

 والػادًت بتناب حماغت مراهش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(.                                 

            
  :اٌغ١ذ اٌٍجٕخ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 

 .ػجذ اٌٙبدٞ ٠ٚغالد
 

 :اٌغ١ذاْ*وّب دعش االجزّبع ِٓ أػعبء ِىزت اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب الخامس :  ي. الحسن المنادي
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 *ؽبسن فٟ االجزّبع ِٓ اػعبء اٌّجٍظ اٌجّبػٟ اٌغبدح:
  ، ي. احفٌظ لضاوي العباسً.، خلٌفة الشحٌمًأحمد محفوظ

 

 

 اٌغبدح:*وّب ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ 
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 الممتلكات الجماعٌةربٌس لسم  :  هشام بل الحوتً

 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الحك مدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عادل كامل

 المدٌرٌة العامة للمصالحعن  :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   بوزٌتًرشٌد 

 

 تقرير اجتماع المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 مجاعة مراكشجملس 
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 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
 

 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .   :3الىل ت ركم 

 الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة واردة من السيد                                      
 

  املبادرة الولىيت للتىميت البشريت. في إلار الباغت املتجولين بوغياز لفاادةفي هراي حلضاث الضوق ااجماعي  البث: 4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   

                          

بداٌة، ونظرا لوحدة الشكل، تم االتفاق على تدارس هاتٌن النمطتٌن معا، فبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثابك 

المرجعٌة الخاصة بهما والمرفمة بالتمرٌر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة أن هاتٌن النمطتٌن واردتٌن من السٌد الوالً عامل عمالة 

 والكدٌة. مستوى اللجنة والتداول فٌه بالمجلس بالنسبة لألسواق الجماعٌة الشرف، المٌعارة على على غرار ما تم تدارسه سابمامراكش 

عمب ذلن، ولالطالع على حٌثٌات الموضوع، أحال السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي 

ق الجماعً بوعكاز ٌدخل فً إطار مشارٌع المبادرة لدم أرضٌة توضٌحٌة، مشٌرا أن كناش التحمالت المعروض والمتعلك بالسو

الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وٌهدف إلى تنظٌم نشاط الباعة المتجولٌن بمنطمة المحامٌد، إسوة بمجموعة من األسواق المماثلة فً 

اللجنة اإلدارٌة مناطك أخرى من المدٌنة، وذلن باعتماد نفس نموذج الكنانٌش الخاصة باألسواق الجماعٌة األخرى، على ان 

درهم للمتر المربع الواحد للجلسة كواجب كراء شهري إسوة ببالً األسواق  18حددت مبلغ  26/10/0202للتمٌٌم المنعمدة بتارٌخ 

 الجماعٌة.

عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث طرح السادة األعضاء مالحظات وتسااالت عامة حول األسواق 

 تً:الجماعٌة جاءت كاآل

 ٌ ٓثبٌجٍغبد ػٛض خبسط االعٛاق.  اٌزجبس٠خ  أؾطزُّٙضاٌٚخ ظشٚسح دشؿ اٌجٙبد اٌّخزصخ ػٍٝ ادخبي اٌّغزف١ذ٠ 

 دزٝ  ظشٚسح ئػبدح إٌظش فٟ ِمبسثخ رٛص٠غ اٌجٍغبد ثبألعٛاق ثبػزّبد ِؼ١بس ٔٛع إٌؾبغ اٌزجبسٞ ػٛض اجشاء اٌمشػخ

 ٕغ١ك أٔٛاع األٔؾطخ اٌّخزٍفخ داخً اٌغٛق.٠زذمك أغجبَ فٟ ٔٛع اٌزجبسح اٌٛادذح ِغ رشر١ت ٚر

  اٌّطبٌجخ ثاصجبد صفخ ثبئغ ِزجٛي ثبٌٕغجخ ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خالي االدالء ثٛص١مخ اٌزٕمً االعزضٕبئٟ اٌزٟ وبٔذ رّٕذٙب اٌغٍطخ

 .اٌّذ١ٍخ وذ١ًٌ ػٍٝ اعزذمبق االعزفبدح

  فٟ أوضش ِٓ عٛق ثؾىً غ١ش ِؾشٚعظشٚسح اٌذشؿ ػٍٝ اٌذذ ِٓ رؼذد اعزفبدح ثؼط اٌزجبس ِٓ أوضش ِٓ جٍغخ. 

إثر ذلن، وبهدف التفاعل مع بعض تسااالت السادة األعضاء، تدخل من جدٌد السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة 

لٌشٌر إلى وجود إشكال ٌتمثل فً امتناع كثٌر من الباعة المستفٌدٌن عن استغالل جلساتهم داخل السوق، وتفضٌلهم ممارسة 

مما ٌطرح العدٌد من التسااالت والتً من الممكن ان تخالف ممتضٌات كناش التحمالت، وهو ما جعل المجلس نشاطهم خارجه، 

أشهر فسٌتم  .ٌفكر فً التدخل بشكل حاسم لمنع مثل هذه التصرفات، على أساس أن كل مستفٌد ال ٌستغل جلسته لمدة أكثر من 

 فسخ عمد االٌجار معه.

ٌشجع على تدخل المجلس الجماعً لمنع هذه االختالالت، هو أن سوق الشرف مثال  وأضاف السٌد ربٌس المسم، أن ما

 %18جلسات حتى اآلن، وسوق الكدٌة لم تشتغل فٌه إال ربع جلساته، بخالف سوق المٌعارة الذي تستغل فٌه  8لم تستغل فٌه إال 



 2020 دحىبر 17بحاسيخ في حلعة فشيذة املىعقذة  ملجلغ حماعة مشالؾ مدمش الذوسة الاظحثىاتية

68 
 

علمً وتمسٌم منسجم مع أنواع األنشطة  من الجلسات، مشٌرا أن الوضع األولً لهذه األسواق كان ٌتم دابما وفك تنظٌم

التجارٌة المزاولة فٌها، لكن عدم التزام التجار بمضامٌن كناش التحمالت كان السبب الربٌسً وراء انتشار الفوضى والعشوابٌة 

 بهذه األسواق.

فً الموضوع، وتأسٌسا على ذلن، وبناء على ما ورد من معطٌات فً الوثابك المرجعٌة ، وتبعا للتوضٌحات الممدمة 

هذه المبادرة الحمٌدة إلعادة النظر فً هذا المطاع غٌر المهٌكل وكذا التخفٌف من وجدوى نبل للسادة األعضاء وبعد ان تبٌن 

سلبٌات احتالل الشارع العام وتشوٌع للمعالم الحضرٌة وصٌانة كرامة الباعة الجابلٌن وضمان استمرارهم عبر انشاء هذه 

 فمد وافمت اللجنة على النمطتٌن معا كما ٌلً:تواء هذه الظاهرة، االسواق النموذجٌة الح

 

04202015اٌّٛافمخ ػٍٝ  

164

 :التوصٌة االتٌةرافعة لرباسة المجلس الجماعً 

  ثبػزّبد ِؼ١بس ٔٛع إٌؾبغ اٌزجبسٞ ػٛض اجشاء اٌمشػخ.ئػبدح إٌظش فٟ ِمبسثخ رٛص٠غ اٌجٍغبد ثبألعٛاق 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة 
 الحسٌن نوار 
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ن رئُس جٌلؿة   مراكش، وتياء ؿىل:ا 

 ة امخرشًة؛ـــة نوخمنِـــاملؤسس نومحادرت اموظيِ 1222ماي  75اخلعاة املويك امسايم تخارخي  –

 املخـوق ابدلاؿاث؛ 77.171تدٌفِذ املاهون امخيؼميي رمق  1272ًومَوز  4ظادر يف  7172152امؼِري امرشًف رمق  –

 1كٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ واموجِحاث املس خحلة مفائدت مزياهَة جٌلؿة مراكشاحملدد مًسة وب سـار امرسوم واحللوق  1276مارس  27تخارخي  21املرار اجلحايئ احملًل ؿدد  –

املخـوق حبٌلًة امعحة  7615ًومَوز  5ثضب ن امخداتري امعحَة من ب جل حٌلًة امعحة واميؼافة امـمومِخني ابملدن حسة ما مت حمتميَ تؼِري  7672دجٌرب  5ػِري  –

 واملراكز امعحَة؛ابملدن 

 ( املخـوق تب مالك امحدلايث كٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ؛7617ب كخوجر  76) 7.12ظفر  74امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

 ( املخـوق جرخط اس خلالل املكل امـمويم امحدلي كٌل مت ثلَرٍي ب و حمتميَ؛7616هوهرب  71) 7636حمرم  11امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

 املخـوق ابالحذالل املؤكت مل مالك امـامة؛ 7675هوهرب  2.املمتم مؼِري  7664ماي  72امعادر تخارخي  63-6 املاهون رمق –

 ( ثضب ن احملافؼة ؿىل امعرق امـمومِة ومراكدة امسري واجلوالن كٌل مت ثلَرٍي ب و حمتميَ؛.762ًياٍر  76) 7.41جٌلدى ال وىل  .امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

( املخـوق ابال هذار املرتثة ؿوََ ب داء قرامة ملـاكدة مرحكيب تـغ 7625دجٌرب  11) 7.45من جٌلدى الآخرت  71امعادر يف  12712517ًف رمق امؼِري امرش  –

 اخملامفاث نويؼم امحدلًة املخـولة ابحملافؼة ؿىل امعحة وحٌلًة ال قراس كٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ؛

 املخـوق ابحملافؼة ؿىل امعًرق امـمومِة ورشظة امسري واجلوالن؛  )7646ًياٍر  7.) 7.67ذو املـدت  .1خي امعادر تخار 256-36-27امؼِري امرشًف رمق  –

 املخـوق ابمخيؼمي املايل نوجٌلؿاث احملوَة وٍلوؿاهتا؛ 12125( تدٌفِذ املاهون رمق 1226فرباٍر  75) 71.2من ظفر  11امعادر يف  7126121امؼِري امرشًف رمق  –

 املخـوق حبٌلًة واس خعالخ امحُئة؛ .7712( تدٌفِذ املاهون رمق .122ماي  71) 7111رتَؽ ال ول  72امعادر يف  712.126ف رمق امؼِري امرشً –

( املخـوق ابخذعاظاث امـٌلل كٌل وكؽ ثلَرٍي وحمتميَ ابمؼِري 7644فرباٍر  72) 7.64ظفر  12امعادر تخارخي  7-42-735امؼِري امرشًف مبثاتة كاهون رمق  –

 (؛.766ب كخوجر  23) 7171رتَؽ امثاين  76امعادر تخارخي  7-.6-.16ًف مبثاتة كاهون امرش 

ىل والت اجلِاث؛1221مارس  2) 7111ذو احلجة  12تخارخي  32.-21كرار وزٍر ادلاخوَة رمق  – غ الاخذعاظاث ا   ( تخفًو

 ة؛ــــنوخمنَة امخرشًة ـــاملخـولة تخفـَل املحادرت اموظيِ 1272 – 1277املذكرت اموزاًرة امخوجهيَة  –

َل امحاؿة اجلائوني؛ 1272ًومَوز  72تخارخي  6262امرساةل اموزاًرة ؿدد  –   املخـولة تخفـَل مرشوع ثبُ 

َل امحاؿة اجلائوني مبدًية مراكش؛ 1272ب كخوجر  6تخارخي  7312املرار امواليئ ؿدد  – حداج انوجية امخلٌَة اال كوميَة مخبُ   املخـوق اب 

 ًلرر ما ًلي:

&ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

           Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction générale de direction 

Division du Patrimoine Communal 

          Service de gestion du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىـخ اٌّغشث١ـخ

 ٚصاسح اٌذاخ١ٍـــخ

 ٚال٠خ جٙخ ِشاوؼ أعفٟ

 جّبػخ ِشاوؼ

 ٌٍّصبٌخ اٌؼبِـــخ اٌّذ٠ش٠خ

 لغــُ اٌّّزٍىـبد اٌجّبػ١ـخ
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 ال ول: موضوع دفرت امخحمالث امفعل

ة ابمسوق  ُذادفرت امخحمالث  هيدف ، وحتدًد امرشوط وامكِفِاث املخـولة ادلاؾي توؾاكزثيؼمي مزاوةل ال وضعة امخجاًر

 ابس خلالل جوساث امسوق1

 ًوزتم املس خفِد ابحرتام وثيفِذ تيود ُذا ادلفرت1

 امثاين: ظفة امحائؽ اجلائل امفعل

 لك خشط ًخوفر ؿىل امرشوط امخامَة:ًـخرب ابئـا جائال 
 ب ن ٍكون ذو جًس َة ملرتَة؛ 71

 س ية؛ 75ب  ن ال ًلل معٍر ؾن  11

  احملامِد زاول امحَؽ ابمخجوال ملدت ال ثلل ؾن زالج س يواث ترتاة امليعلة احلرضًةمب ن ٍكون  1.

جراء امدضخَط ال ويل(؛ 11  ب ن ٍكون مـروفا دلى امسوعاث احملوَة )ؾيد ا 

 كاهوهَة وكري خاضـة مرتخِط كدًل؛ب ن ًخاجر يف مٌخوجاث  21

 ب ن ٍكون كاظيا ابميفوذ امرتايب مـٌلةل مراكش؛ 31

 ب ن ال ٍكون مسريا ب و مرثحعا مبسري، ب و مكرتاي ب و ماماك، ب و مس خلال حملل جتاري؛ 41

 ب ن مل ٌس حق هل الاس خفادت من داكن ب و جوسة تب حد ال سواق ادلاؾَة؛ 51

 اخلاص؛ ب ن ال ٍكون مب جورا ابملعاع امـام ب و املعاع 61

 ب ن ال ٍكون مذلاؿدا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 721

ة متيـَ من مزاوةل امًضاط؛ 771 داًر  ب ن ال ٍكون كد ظدر يف حلَ ؾلوتة ا 

 ب ن ًخوفر ؿىل تعاكة حصَة مسومة من املكذة امعحي دلاؿة مراكش )ابمًس حة محائـي امليخوجاث املذائَة(1 711

 اؾي توؾاكزامثامر: رشوط الاس خفادت من جوساث امسوق ادل امفعل
 ٌس خفِد من جوساث امسوق لك خشط ثخوفر فَِ ظفة ابئؽ جائل، كٌل مت حتدًدُا يف امحيد امثاين1

َ ل كٌل ميكن ؾيد الاكذضاء، حتدًد ب وموايث خاظة مالس خفادت من جوساث امسوق مبوجة كراراث نوجية امخلٌَة اال كوميَة مربانمج ثبُ 

 امحاؿة اجلائوني مبدًية مراكش1 ويف ُذٍ احلاةل، ًوزتم امحائؽ اجلائل ابحرتام ُذٍ ال وموايث1

 امراتؽ: كَفِة ثوزًؽ اجلوساث ؿىل املس خفِدٍن  امفعل

ة املزاوةل، وذكل ثضلك ثوافلي تني امحاؿة املزاومني ل وضعة  ًمت ثوزًؽ اجلوساث ؿل املس خفِدٍن حسة هوؾَة ال وضعة امخجاًر

جراء كرؿة من ب جل ختعَط اجلوساث، مؽ مراؿات ظحَـة مرافق امسوق1م   ًسجمة، وؾيد ثـذر ذكل ا 

 اؾي توؾاكزال ميكن اس خفادت امحائؽ اجلائل من ب كرث من جوسة ابمسوق ادل

 توؾاكزادلاؾي : امواثئق امواجة اال دالء هبا من ظرف امحائؽ اجلائل من ب جل الاس خفادت من جوسة ابمسوق امفعل اخلامس

  ة مسومة من ظرف داًر ثثخت مزاوةل امحائؽ اجلائل نوًضاط ملدت ال ثلل ؾن زالج س يواث ابميفوذ  رئُس امليعلة احلرضًة احملامِدصِادت ا 

 ؛احملامِد املذكورتامرتايب نوميعلة احلرضًة 

 ف اموظيَة؛  وسخة محعاكة امخـًر

 صِادت امسكىن؛ 

  ًحني امًضاط املزاول؛ احملامِدظوة موجَ نوس َد رئُس امليعلة احلرضًة 

 )تعاكة حصَة مسومة من املكذة امعحي دلاؿة مراكش )ابمًس حة محائـي امليخوجاث املذائَة. 

 تعاكة مـووماث خاظة ابمحائؽ املخجول؛ 

 وسخة من دفرت امخحمالث موكـة يف مجَؽ ظفحاهتا من ظرف املس خفِد ومعادق ؿىل اال مضاء من ظرف امسوعاث اخملخعة؛ 
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 :َمضاء من ظرف امسوعاث اخملخعة، ٌضِد مبوجدَ امحائؽ اجلائل ب ه  ثرصحي ابمرشف موكؽ من ظرف املس خفِد ومعادق ؿىل اال 

 مُس مسريا ب و مرثحعا مبسري، ب و مكرتاي ب و ماماك، ب و مس خلال حملل جتاري؛ 

 ب ن مل ٌس حق هل الاس خفادت من داكن ب و جوسة تب حد ال سواق ادلاؾَة؛ 

 اع امـام ب و املعاع اخلاص؛مُس مب جورا ابملع 

 مُس مذلاؿدا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 

 1ة متيـَ من مزاوةل امًضاط داًر  مل ًعدر يف حلَ ؾلوتة ا 

وًة املس خفِد وامًضاط املزاول ورمق  ثمت اس خفادت امحائؽ اجلائل مبوجة كرار مرئُس ادلاؿة، حيدد اترخي مدت الاس خفادت، ُو

ة1اجلوسة اخملععة هل، وك ا من املـووماث امرضوًر  رُي

 

 دامسادس: امزتاماث املس خفِ امفعل

ىل ثوفري امؼروف اجلَدت ملزاوةل ال وضعة  ادلاؾي توؾاكزًوزتم لك مس خفِد من جوسة ابمسوق  مبجموؿة من امللذضَاث هتدف ا 

اجملاورٍن1 وثخوزع ُذٍ امللذضَاث حسة داخل امسوق واحلفاظ ؿىل سالمة امحاؿة وامزتياء وامحضائؽ ومرافق امسوق وامساكن 

 اميلاط امخامَة:

 مساولت  وش ت: .1

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

 مزاوةل وضاظَ ثضلك فـًل ومس متر داخل امسوق؛ 

 الامذياع ؾن مزاوةل وضاظَ خارح امسوق؛ 

 مزاوةل وضاظَ داخل اال ظار احملدد نوجوسة؛ 

  1حعاء امحاؿة اجلائوني جراء معوَة ا   الامذياع ؾن مزاوةل وضاط جتاري ملاٍر نوًضاط املزاول ؾيد ا 

 1الامذياع ؾن املخاجرت يف مٌخوجاث كري كاهوهَة 

 اصتغالٌ ااجلضاث والتجهيزاث: .2

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

 جراء ثلَرياث ؿىل امخجِزياث اميت ٌس خلوِا؛  الامذياع ؾن ا 

 ل امخجِزياث املذكورت ل قراض ب خرى؛الامذياع ؾن اس خـٌل 

 الامذياع ؾن ثفوًت ب و تَؽ ب و كراء ب و امخيازل ؾن اجلوسة ب و ؾن امخجِزياث؛ 

 الامزتام تيؼافة اجلوسة اخملععة هل وحمَعِا؛ 

 1احلفاظ ؿىل امخجِزياث وظَاىهتا وحتمل املسؤومَة اماكمةل ؾن مجَؽ ال رضار اميت ميكن ب ن ثوحق هبا وابملري 

افم  .3  الضوق مر

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

 الامذياع ؾن احذالل مرافق امسوق وممراثَ؛ 

 1جراء ثلَرياث ؿىل مرافق امسوق واس خلالمِا يف ب قراض كري اميت ب حدزت من ب جوِا  الامذياع ؾن ا 

 الضالمت الصحيت وخفظ الصحت و من والىظافت والضىيىت الػامت .4

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:
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  املدوَة امالزمة ملزاوةل ال وضعة، ظحلا نوملذضَاث املاهوهَة اجلاري هبا امـمل؛احلعول ؿىل امرتاخِط 

 احلعول ؿىل امحعاكة امعحَة امالزمة محَؽ امليخوجاث املذائَة؛ 

  امسكِية امـامة؛احرتام امللذضَاث املاهوهَة وامخيؼميَة املرثحعة تلواؿد امسالمة امعحَة وحفغ امعحة وب من وهؼافة امفضاء امـام واحلفاظ ؿىل 

 حتمل املسؤومَة اماكمةل ؾن مجَؽ ال رضار اميت ميكن ب ن ثوحق ابملري. 

 اللاهون الداخلي للضوق  .5
 ًخـني ؿىل لك مس خفِد الامزتام جبمَؽ ملذضَاث املاهون ادلاخًل نوسوق1

ل امخجِزياث امالزمة ملزاوةل ال وضعة داخل امسوق امفعل  امساتؽ: متًو
ل معوَة جتِزي  ل ًمت متًو امسوق تـارضاث نوسوؽ ثرشاكة مؽ امحاؿة اجلائوني املس خفِدٍن1 ويف ُذا اال ظار، ًوزتم لك مس خفِد ابملسامهة يف متًو

 امخجِزياث اخلاظة مبزاوةل وضاظَ داخل امسوق1

 توؾاكز ادلاؾي امثامن: جس َري واس خلالل مرافق امسوق  امفعل
، مبا يف ذكل امدس َري املفوض1 ويف ُذٍ احلاةل، ًخـني ؿىل املس خفِد امخلِد ابالمزتاماث اميت ادلاؾي توؾاكزحتدد جٌلؿة مراكش منط جس َري امسوق 

 كد ثيط ؿوهيا امـلدت املربمة تني جٌلؿة مراكش وامعرف امللكف تدس َري امسوق1

 1اس خلالل تـغ املرافق تداخل ب و خارح امسوقكٌل ًخـني ؿىل املس خفِد ب ًضا احرتام ملذضَاث امـلود اميت ثربهما جٌلؿة مراكش مؽ تـغ اخلواص من ب جل 

 امخاسؽ: اس خخالص احللوق وامواجداث امفعل
وخاظة املحوف 1276مارس  27تخارخي 21ًمت اس خخالص احللوق وامواجداث املخـولة ابس خلالل جوساث امسوق ظحلا مللذضَاث املرار اجلحايئ ؿدد 

ويف  ؿدم احرتام املس خفِد مرشوط وكَفِاث جسدًد احللوق وامواجداث املذكورت ب ؿال1ٍ املس خخوط وظًرلة اس خخالظَ وامللذضَاث املعحلة يف حاةل

 ُذا اال ظار، ًوزتم املس خفِد ابمخلِد مبلذضَاث املرار اجلحايئ املذكور1

 امـارش: مدت اس خلالل اجلوساث امفعل
ؿىل ظوة املـين ابل مر، وموافلة رئُس جٌلؿة مراكش1 صٍِرن س ية واحدت كاتةل نوخجدًد، تياء حتدد مدت اس خلالل اجلوسة من ظرف املس خفِد يف 

 كدل حوول ب جل اىهتاء س ية الاس خلالل امفـًل1

َل امحاؿة اجلائوني امليعوص ؿوهيا يف امحيد امثاين  ًمت جتدًد مدت الاس خلالل تـد ثب كد امسوعة احملوَة من ثوفر رشوط الاس خفادت من جرانمج ثبُ 

 ث امليعوص ؿوهيا تخٌود دفرت امخحمالث خالل مدت اس خلالل اجلوسة1واحرتام املس خفِد مالمزتاما

 احلادي ؾرش: امرخط وامخعارحي وامرضائة وامخب مِياث امفعل
هؼمة اجلاري هبا امـمل1 ة ملٌلرسة وضاظَ امخجاري وذكل ظحلا مل   ًخـني ؿىل املس خفِد احلعول ؿىل امرخط وامخعارحي امرضوًر

خـني ؿوََ ب ًضا ب داء لك   امرضائة املرتثحة ؾن ُذا امًضاط1ًو

ة دلى املؤسساث املرخط مِا تذكل1 مزام املس خفِد ابحلعول ؿىل امخب مِياث امرضوًر  كٌل ميكن دلاؿة مراكش ؾيد الاكذضاء ا 

 امثاين ؾرش: خمامفة ملذضَاث دفرت امخحمالث امفعل
ة، ثرتاوخ درجهتا حسة احلاةل، ثحـا نورتثُة امخايل:ًًذج ؾن ؿدم احرتام املس خفِد ل حد ملذضَاث ُذا ادلفرت، ثعحَق ؾلوابث  داًر  ا 

هذار نومس خفِد نومـين ابل مر، ًوحض اخملامفاث املرحكدة وامخداتري واال جراءاث امواجة املِام هبا؛ –  ثوجَِ ا 

 امليؽ املؤكت ملزاوةل امًضاط؛  –

 امليؽ اههنايئ ملزاوةل امًضاط1 –

ملاء كرار الاس خفادت امفعل  امثامر ؾرش: ا 
ملاء كرار الاس خفادت يف احلاالث امخامَة:  ًمت ا 

د ؾن  –  صِر؛ .ؿدم مزاوةل امًضاط ملدت حًز

 ؾرش امحيد امثاينامليؽ اههنايئ ملزاوةل امًضاط ظحلا مللذضَاث  –

 تعوة خعي من املس خفِد موجَ مرئُس جٌلؿة مراكش؛ –
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 اموفات1 –

ؿادت ختعَط اجلوسة1 ملاء كرار الاس خفادت، ا   كٌل ًرتثة ؾن ا 

ؾعاء ال س حلِة ل ظول وفروع املخوىف اذلٍن ثخوفر فهيم رشوط الاس خفادت امليعوص ؿوهيا يف  امثاين، مؽ ثـعَل  امفعلكري ب هَ يف حاةل اموفات، ًمت ا 

 امرشظني امثامر وامراتؽ1
 

 امراتؽ ؾرش: امليازؿاث امفعل
ل ب حد   َل امحاؿة اجلائوني كعد  فعولًـرض لك ىزاع تني جٌلؿة مراكش واملس خفِد حول ثب ًو كوميَة مربانمج ثبُ  دفرت امخحمالث ؿىل ب هؼار انوجية اال 

ة ثوافلِة تني امعرفني1 جياد جسًو  اكرتاخ احلوول املياس حة وا 
ة ًـود امحر يف امزناع نومحامك اخملخعة1    ويف حاةل رفغ ب حد امعرفني نوحوول امللرتحة من ب جل امدسًو

 خشس بمشالؾ بحاسيخ:
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد استماعكم لتمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بكناش تحمالت نموذجً الستغالل جلسات جمٌع األسواق ٌتضمن 

هذا عددا من االلتزامات الواجب احترامها من طرف مستغلً هذه الجلسات من الباعة المتجولٌن، والمالحظ فً 

الموضوع أن بعض هاالء الباعة ال ٌلتحمون بالسوق وٌزاولون نشاطهم خارجه رغم حصولهم على الجلسات، لذلن ال 

 بد من البحث عن حل لهذه الظاهرة، وإال فستبمى هذه األسواق فارغة ولن ٌبمى لها معنى.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 
  ماعًعضو المجلس الج  الحسٌن نوارالسٌد 

هنان ممتضى فً كناش التحمالت ٌلزم الباعة الحاصلٌن على الجلسات بااللتحاق بالسوق خالل أجل ثالثة أشهر 

 وإال فسٌسحب منهم الترخٌص، وهذا من شأنه الحد من ظاهرة عدم االلتحاق باألسواق لمزاولة النشاط داخلها.

 

  عضو المجلس الجماعً  ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

درهم للمتر المربع  18لدي مالحظة حول تمرٌر اللجنة، حٌث نجد اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم تحدد كراء الجلسات ب 

 درهم للجلسة الواحدة، أرٌد توضٌح بهذا الخصوص. 18الواحد فً حٌن توافك اللجنة على 

 

  عضو المجلس الجماعً  عبد الغنً درٌوشالسٌد 

لٌس لدٌنا مشكل فً كناش التحمالت وإنما فً تطبٌمه، ألننا أمام عصابة مستفٌدة من جمٌع األسواق بالمدٌنة 

أمتار مربعة فهل ننتظر من  6ولم ٌتخذ فً حمها أي إجراء، وحٌنما نتحدث عن مساحة الجلسات البالغة مترٌن أو 

 العمومً، لذلن أطلب تغٌٌر بعض الشروط كمسألة المساحة.البابع أن ٌلتزم بها؟ بالطبع ال، مما ٌجعلهم ٌحتلون الملن 

األمر الثانً ٌتعلك بالمستفٌدٌن، حٌث نجد نفس األشخاص فً سولٌن أو أكثر وعابالتهم، وال ٌزاولون ومع ذلن 

كارثة، كذلن ألتمس من السلطة  .022ٌحصلون على شهادة تثبت مزاولتهم للنشاط، فما ٌمع فً سوق الربٌع منذ سنة 

 ادة فتح بعض األسواق.إع

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 إذن، وإن لم ٌتبك أي متدخل إضافً، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت.
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الرابعةالنمطة 

البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز لفاادة الباغت املتجولين في إلار املبادرة الولىيت للتىميت 

 ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش         .البشريت

                                                                         

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة لتالوة ربٌس اللجنة المكلفة الكلمة من جدٌد للسٌد الحسٌن نوار 

 التمرٌر الخاص بالنمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة   الحسٌن نوارالسٌد 
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 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز . : 3لىل ت ركم ا  

 مراكش()نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة 
املبادرة  في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين : 4الىل ت ركم 

 . الولىيت للتىميت البشريت

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(
 
 

 
 

 
 

 

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  مراكشجممص مجاعة 
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10151، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

 دجنبسر 25، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم الثالثساء بالمٌزانٌة والشاون المالٌسة والبرمجسةشغال اجتماع اللجنة المكلفة للحضور والمشاركة فً أ

ربسٌس  الحسسٌن نسوار السسٌدصسباحا بماعسة االجتماعسات الكبسرى بالمصسر البلسدي شسارع دمحم الخسامس برباسسة  الحادٌسة عشسرعلى السساعة  0202

 تٌة:اللجنة، وذلن لتدارس النمط اال
 

 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .:    3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

  الولىيت للتىميت البشريت.املبادرة  في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين:    4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 . 9يد مالبث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحا:    5الىل ت ركم 

      )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                    

افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم   املو

 عمالة مراكش( )نقطة واردة من السيد الوايل عامل                                  متن مربؼ. 980/م مضاختها 6475غدد                                  

اكف الضياراث والدراحاث الىاريت:    7الىل ت ركم   الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

     والػادًت بتناب حماغت مراهش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(.                                 
   

  :اٌغ١ذ اٌٍجٕخ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 .ػجذ اٌٙبدٞ ٠ٚغالد

 

 :اٌغ١ذاْ*وّب دعش االجزّبع ِٓ أػعبء ِىزت اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
 )عضو اللجنة( النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :  ي. الحسن المنادي
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 اٌّجٍظ اٌجّبػٟ اٌغبدح: *ؽبسن فٟ االجزّبع ِٓ اػعبء
  ، ي. احفٌظ لضاوي العباسً.، خلٌفة الشحٌمًأحمد محفوظ

 

 

 *وّب ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح:
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 الممتلكات الجماعٌةربٌس لسم  :  هشام بل الحوتً

 تنمٌة الموارد المالٌةربٌس لسم  :   عبد الحك مدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عادل كامل

 المدٌرٌة العامة للمصالحعن  :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 تقرير اجتماع المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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 املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .البث في هىاش التدمالث    :3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                     
 

  املبادرة الولىيت للتىميت البشريت. في إلار الباغت املتجولين بوغياز لفاادةفي هراي حلضاث الضوق ااجماعي  البث: 4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   

                          

بداٌة، ونظرا لوحدة الشكل، تم االتفاق على تدارس هاتٌن النمطتٌن معا، فبعد تمكٌن السادة األعضاء من الوثابك 

المرجعٌة الخاصة بهما والمرفمة بالتمرٌر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة أن هاتٌن النمطتٌن واردتٌن من السٌد الوالً عامل عمالة 

 والكدٌة. مستوى اللجنة والتداول فٌه بالمجلس بالنسبة لألسواق الجماعٌة الشرف، المٌعارة على على غرار ما تم تدارسه سابمامراكش 

عمب ذلن، ولالطالع على حٌثٌات الموضوع، أحال السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي 

ق الجماعً بوعكاز ٌدخل فً إطار مشارٌع المبادرة لدم أرضٌة توضٌحٌة، مشٌرا أن كناش التحمالت المعروض والمتعلك بالسو

الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وٌهدف إلى تنظٌم نشاط الباعة المتجولٌن بمنطمة المحامٌد، إسوة بمجموعة من األسواق المماثلة فً 

اللجنة اإلدارٌة مناطك أخرى من المدٌنة، وذلن باعتماد نفس نموذج الكنانٌش الخاصة باألسواق الجماعٌة األخرى، على ان 

درهم للمتر المربع الواحد للجلسة كواجب كراء شهري إسوة ببالً األسواق  18حددت مبلغ  26/10/0202للتمٌٌم المنعمدة بتارٌخ 

 الجماعٌة.

عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث طرح السادة األعضاء مالحظات وتسااالت عامة حول األسواق 

 تً:الجماعٌة جاءت كاآل

 ٌ ٓثبٌجٍغبد ػٛض خبسط االعٛاق.  اٌزجبس٠خ  أؾطزُّٙضاٌٚخ ظشٚسح دشؿ اٌجٙبد اٌّخزصخ ػٍٝ ادخبي اٌّغزف١ذ٠ 

 دزٝ  ظشٚسح ئػبدح إٌظش فٟ ِمبسثخ رٛص٠غ اٌجٍغبد ثبألعٛاق ثبػزّبد ِؼ١بس ٔٛع إٌؾبغ اٌزجبسٞ ػٛض اجشاء اٌمشػخ

 ٕغ١ك أٔٛاع األٔؾطخ اٌّخزٍفخ داخً اٌغٛق.٠زذمك أغجبَ فٟ ٔٛع اٌزجبسح اٌٛادذح ِغ رشر١ت ٚر

  اٌّطبٌجخ ثاصجبد صفخ ثبئغ ِزجٛي ثبٌٕغجخ ٌٍّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خالي االدالء ثٛص١مخ اٌزٕمً االعزضٕبئٟ اٌزٟ وبٔذ رّٕذٙب اٌغٍطخ

 .اٌّذ١ٍخ وذ١ًٌ ػٍٝ اعزذمبق االعزفبدح

  فٟ أوضش ِٓ عٛق ثؾىً غ١ش ِؾشٚعظشٚسح اٌذشؿ ػٍٝ اٌذذ ِٓ رؼذد اعزفبدح ثؼط اٌزجبس ِٓ أوضش ِٓ جٍغخ. 

إثر ذلن، وبهدف التفاعل مع بعض تسااالت السادة األعضاء، تدخل من جدٌد السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة 

لٌشٌر إلى وجود إشكال ٌتمثل فً امتناع كثٌر من الباعة المستفٌدٌن عن استغالل جلساتهم داخل السوق، وتفضٌلهم ممارسة 

مما ٌطرح العدٌد من التسااالت والتً من الممكن ان تخالف ممتضٌات كناش التحمالت، وهو ما جعل المجلس نشاطهم خارجه، 

أشهر فسٌتم  .ٌفكر فً التدخل بشكل حاسم لمنع مثل هذه التصرفات، على أساس أن كل مستفٌد ال ٌستغل جلسته لمدة أكثر من 

 فسخ عمد االٌجار معه.

ٌشجع على تدخل المجلس الجماعً لمنع هذه االختالالت، هو أن سوق الشرف مثال  وأضاف السٌد ربٌس المسم، أن ما

 %18جلسات حتى اآلن، وسوق الكدٌة لم تشتغل فٌه إال ربع جلساته، بخالف سوق المٌعارة الذي تستغل فٌه  8لم تستغل فٌه إال 

علمً وتمسٌم منسجم مع أنواع األنشطة  من الجلسات، مشٌرا أن الوضع األولً لهذه األسواق كان ٌتم دابما وفك تنظٌم
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التجارٌة المزاولة فٌها، لكن عدم التزام التجار بمضامٌن كناش التحمالت كان السبب الربٌسً وراء انتشار الفوضى والعشوابٌة 

 بهذه األسواق.

فً الموضوع، وتأسٌسا على ذلن، وبناء على ما ورد من معطٌات فً الوثابك المرجعٌة ، وتبعا للتوضٌحات الممدمة 

هذه المبادرة الحمٌدة إلعادة النظر فً هذا المطاع غٌر المهٌكل وكذا التخفٌف من وجدوى نبل للسادة األعضاء وبعد ان تبٌن 

سلبٌات احتالل الشارع العام وتشوٌع للمعالم الحضرٌة وصٌانة كرامة الباعة الجابلٌن وضمان استمرارهم عبر انشاء هذه 

 فمد وافمت اللجنة على النمطتٌن معا كما ٌلً:تواء هذه الظاهرة، االسواق النموذجٌة الح

 

04202015اٌّٛافمخ ػٍٝ  

164

 :التوصٌة االتٌةرافعة لرباسة المجلس الجماعً 

  ثبػزّبد ِؼ١بس ٔٛع إٌؾبغ اٌزجبسٞ ػٛض اجشاء اٌمشػخ.ئػبدح إٌظش فٟ ِمبسثخ رٛص٠غ اٌجٍغبد ثبألعٛاق 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة 
 الحسٌن نوار 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

من جدول األعمال،  .بعد إنصاتكم لنص تمرٌر اللجنة، ولوحدة الشكل فهو نفس التمرٌر الخاص بالنمطة رلم 

درهم للمتر  18وٌتعلك األمر بالبث فً كراء جلسات سوق بوعكاز الذي حددت له اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم مبلغ 

 المربع الواحد على غرار أسواق مشابهة.

 واآلن باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

السومة االٌجارٌة المحددة من ى إذن، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل فً الموضوع سنمر إلى عملٌة التصوٌت عل

درهم للجلسة شهرٌا بالنسبة للسوق الجماعً  18والبالغة  0202دجنبر  26طرف اللجنة االدارٌة للتمٌٌم بتارٌخ 

 جلسة. 146بوعكاز والبالغة جلساته 
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  الخامسةالنمطة 

 .9البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحاميد 
                             ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش              

                                             

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشاون ربٌس اللجنة المكلفة فً مستهل منالشة هذه النمطة، أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 

 المالٌة والبرمجة لصد تالوة التمرٌر المتعلك بها.

 

 المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون   الحسٌن نوارالسٌد 
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 . 9يد مالبث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحا : 5لىل ت ركم ا  
 السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة واردة من  

 
 

 
 

 
              

       
 
 

       

 

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10151، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

 دجنبسر 25، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم الثالثساء بالمٌزانٌة والشاون المالٌسة والبرمجسةللحضور والمشاركة فً أشغال اجتماع اللجنة المكلفة 

ربسٌس  الحسسٌن نسوار السسٌدصسباحا بماعسة االجتماعسات الكبسرى بالمصسر البلسدي شسارع دمحم الخسامس برباسسة  الحادٌسة عشسرعلى السساعة  0202

 اللجنة، وذلن لتدارس النمط االتٌة:
 

 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .:    3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

  املبادرة الولىيت للتىميت البشريت. في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين:    4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 . 9يد مهىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحاالبث في :    5الىل ت ركم 

      )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                   

افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم   املو

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                  متن مربؼ. 980/م مضاختها 6475غدد                                  

اكف الضياراث والدراحاث الىاريت:    7ل ت ركم الى  الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

      والػادًت بتناب حماغت مراهش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(.                                 

  :اٌغ١ذ اٌٍجٕخ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 .اٌٙبدٞ ٠ٚغالدػجذ 

 

 :اٌغ١ذاْ*وّب دعش االجزّبع ِٓ أػعبء ِىزت اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
 )عضو اللجنة( النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :  ي. الحسن المنادي
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 اٌغبدح:*ؽبسن فٟ االجزّبع ِٓ اػعبء اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
  ، ي. احفٌظ لضاوي العباسً.، خلٌفة الشحٌمًأحمد محفوظ

 

 

 *وّب ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح:
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 الممتلكات الجماعٌةربٌس لسم  :  هشام بل الحوتً

 المالٌةربٌس لسم تنمٌة الموارد  :   عبد الحك مدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عادل كامل

 المدٌرٌة العامة للمصالحعن  :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 

 تقرير اجتماع المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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 . 9يد مبتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحاالبث في هىاش التدمالث املتػلم :    5الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(          
                          

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من وثابمها المرجعٌة، وبغٌة االطالع على حٌثٌاتها ودواعً 

إدراجها، منح السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي ذكر أن المجلس الجماعً سبك أن بث فً 

ورة سابمة، كما تم إجراء المرعة لتحدٌد المستفٌدٌن من جلساته، وبمً فمط فً د 9السومة الكرابٌة المتعلمة بسوق المحامٌد 

 تولٌع المستفٌدٌن على كناش التحمالت موضوع الدراسة لٌكون ملزما لهم.

عمب ذلن، وبعد فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، وإسوة بالنمطتٌن السابمتٌن المتعلمتٌن بالسوق الجماعً بوعكاز، 

، وحٌث أن المجلس الجماعً سبك له 9مالبم للباعة المتجولٌن لممارسة نشاطهم التجاري بمنطمة المحامٌد  وبغٌة توفٌر فضاء

كناش التحمالت المتعلك بتنظٌم أبدت اللجنة موافمتها على أن صادق على السومة الكرابٌة الخاصة بهذا السوق الجماعً، فمد 

 .مرفك بالتمرٌر كما هو برنامج تأهٌل الباعة الجابلٌنإطار فً  9استغالل جلسات السوق الجماعً المحامٌد 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة 
 الحسٌن نوار 
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ن رئُس جٌلؿة مراكش، وتياء ؿىل:  ا 

 ة امخرشًة؛ـــة نوخمنِـــاملؤسس نومحادرت اموظيِ 1222ماي  75اخلعاة املويك امسايم تخارخي  –

 ابدلاؿاث؛املخـوق  77.171تدٌفِذ املاهون امخيؼميي رمق  1272ًومَوز  4ظادر يف  7172152امؼِري امرشًف رمق  –

 1كٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ واموجِحاث املس خحلة مفائدت مزياهَة جٌلؿة مراكشاحملدد مًسة وب سـار امرسوم واحللوق  1276مارس  27تخارخي  21املرار اجلحايئ احملًل ؿدد  –

املخـوق حبٌلًة امعحة  7615ًومَوز  5 حمتميَ تؼِري ثضب ن امخداتري امعحَة من ب جل حٌلًة امعحة واميؼافة امـمومِخني ابملدن حسة ما مت 7672دجٌرب  5ػِري  –

 ابملدن واملراكز امعحَة؛

 ( املخـوق تب مالك امحدلايث كٌل مت ثلَرٍي وحمتميَ؛7617ب كخوجر  76) 7.12ظفر  74امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

 املكل امـمويم امحدلي كٌل مت ثلَرٍي ب و حمتميَ؛( املخـوق جرخط اس خلالل 7616هوهرب  71) 7636حمرم  11امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

 املخـوق ابالحذالل املؤكت مل مالك امـامة؛ 7675هوهرب  2.املمتم مؼِري  7664ماي  72امعادر تخارخي  63-6املاهون رمق  –

 ومراكدة امسري واجلوالن كٌل مت ثلَرٍي ب و حمتميَ؛( ثضب ن احملافؼة ؿىل امعرق امـمومِة .762ًياٍر  76) 7.41جٌلدى ال وىل  .امؼِري امرشًف امعادر تخارخي  –

آخرت  71امعادر يف  12712517امؼِري امرشًف رمق  – ( املخـوق ابال هذار املرتثة ؿوََ ب داء قرامة ملـاكدة مرحكيب تـغ 7625دجٌرب  11) 7.45من جٌلدى ال

 مت ثلَرٍي وحمتميَ؛ اخملامفاث نويؼم امحدلًة املخـولة ابحملافؼة ؿىل امعحة وحٌلًة ال قراس كٌل

 املخـوق ابحملافؼة ؿىل امعًرق امـمومِة ورشظة امسري واجلوالن؛  )7646ًياٍر  7.) 7.67ذو املـدت  .1امعادر تخارخي  256-36-27امؼِري امرشًف رمق  –

 املخـوق ابمخيؼمي املايل نوجٌلؿاث احملوَة وٍلوؿاهتا؛ 12125( تدٌفِذ املاهون رمق 1226فرباٍر  75) 71.2من ظفر  11امعادر يف  7126121امؼِري امرشًف رمق  –

 املخـوق حبٌلًة واس خعالخ امحُئة؛ .7712( تدٌفِذ املاهون رمق .122ماي  71) 7111رتَؽ ال ول  72امعادر يف  712.126امؼِري امرشًف رمق  –

( املخـوق ابخذعاظاث امـٌلل كٌل وكؽ ثلَرٍي وحمتميَ ابمؼِري امرشًف 7644فرباٍر  72) 7.64ظفر  12امعادر تخارخي  7-42-735امؼِري امرشًف مبثاتة كاهون رمق  –

 (؛.766ب كخوجر  23) 7171رتَؽ امثاين  76امعادر تخارخي  7-.6-.16مبثاتة كاهون 

ىل والت اجلِاث؛1221مارس  2) 7111ذو احلجة  12تخارخي  32.-21كرار وزٍر ادلاخوَة رمق  – غ الاخذعاظاث ا   ( تخفًو

 ة؛ـــــــــــــــة نوخمنَة امخرشًــــــاملخـولة تخفـَل املحادرت اموظيِ 1272 – 1277وزاًرة امخوجهيَة املذكرت ام –

َل امحاؿة اجلائوني؛ 1272ًومَوز  72تخارخي  6262امرساةل اموزاًرة ؿدد  –   املخـولة تخفـَل مرشوع ثبُ 

حداج ان  1272ب كخوجر  6تخارخي  7312املرار امواليئ ؿدد  – َل امحاؿة اجلائوني مبدًية مراكش؛املخـوق اب   وجية امخلٌَة اال كوميَة مخبُ 

 ًلرر ما ًلي:

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

           Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction générale de direction 

Division du Patrimoine Communal 

              Service de gestion du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 اٌٍّّىـخ اٌّغشث١ـخ

 ٚصاسح اٌذاخ١ٍـــخ

 ٚال٠خ جٙخ ِشاوؼ أعفٟ

 جّبػخ ِشاوؼ

 ٌٍّصبٌخ اٌؼبِـــخ اٌّذ٠ش٠خ

 لغــُ اٌّّزٍىـبد اٌجّبػ١ـخ
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 ال ول: موضوع دفرت امخحمالث امفعل

، وحتدًد امرشوط وامكِفِاث املخـولة 26ادلاؾي احملامِد ثيؼمي مزاوةل ال وضعة امخجاًرة ابمسوق  ُذادفرت امخحمالث  هيدف

 ابس خلالل جوساث امسوق1

 ابحرتام وثيفِذ تيود ُذا ادلفرت1 ًوزتم املس خفِد

 امثاين: ظفة امحائؽ اجلائل امفعل

 ًـخرب ابئـا جائال لك خشط ًخوفر ؿىل امرشوط امخامَة:
 ب ن ٍكون ذو جًس َة ملرتَة؛ 7.1

 س ية؛ 75ب  ن ال ًلل معٍر ؾن  711

 1 احملامِد ب ن ٍكون زاول امحَؽ ابمخجوال ملدت ال ثلل ؾن زالج س يواث ترتاة امليعلة احلرضًة 721

جراء امدضخَط ال ويل(؛ 731  ب ن ٍكون مـروفا دلى امسوعاث احملوَة )ؾيد ا 

 ب ن ًخاجر يف مٌخوجاث كاهوهَة وكري خاضـة مرتخِط كدًل؛ 741

 ب ن ٍكون كاظيا ابميفوذ امرتايب مـٌلةل مراكش؛ 751

 ب ن ال ٍكون مسريا ب و مرثحعا مبسري، ب و مكرتاي ب و ماماك، ب و مس خلال حملل جتاري؛ 761

 دت من داكن ب و جوسة تب حد ال سواق ادلاؾَة؛ب ن مل ٌس حق هل الاس خفا 121

 ب ن ال ٍكون مب جورا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 171

 ب ن ال ٍكون مذلاؿدا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 111

ة متيـَ من مزاوةل امًضاط؛ 1.1 داًر  ب ن ال ٍكون كد ظدر يف حلَ ؾلوتة ا 

 مراكش )ابمًس حة محائـي امليخوجاث املذائَة(1ب ن ًخوفر ؿىل تعاكة حصَة مسومة من املكذة امعحي دلاؿة  111

 26اؾي احملامِد امثامر: رشوط الاس خفادت من جوساث امسوق ادل امفعل

 ٌس خفِد من جوساث امسوق لك خشط ثخوفر فَِ ظفة ابئؽ جائل، كٌل مت حتدًدُا يف امحيد امثاين1

َل كٌل ميكن ؾيد الاكذضاء، حتدًد ب وموايث خاظة مالس خفادت من جوساث  امسوق مبوجة كراراث نوجية امخلٌَة اال كوميَة مربانمج ثبُ 

 امحاؿة اجلائوني مبدًية مراكش1 ويف ُذٍ احلاةل، ًوزتم امحائؽ اجلائل ابحرتام ُذٍ ال وموايث1

 امراتؽ: كَفِة ثوزًؽ اجلوساث ؿىل املس خفِدٍن  امفعل

ة ا ملزاوةل، وذكل ثضلك ثوافلي تني امحاؿة املزاومني ل وضعة ًمت ثوزًؽ اجلوساث ؿل املس خفِدٍن حسة هوؾَة ال وضعة امخجاًر

جراء كرؿة من ب جل ختعَط اجلوساث، مؽ مراؿات ظحَـة مرافق امسوق1  مًسجمة، وؾيد ثـذر ذكل ا 

 26اؾي احملامِدال ميكن اس خفادت امحائؽ اجلائل من ب كرث من جوسة ابمسوق ادل

 26ادلاؾي احملامِد: امواثئق امواجة اال دالء هبا من ظرف امحائؽ اجلائل من ب جل الاس خفادت من جوسة ابمسوق امفعل اخلامس

  ة مسومة من ظرف داًر ثثخت مزاوةل امحائؽ اجلائل نوًضاط ملدت ال ثلل ؾن زالج س يواث ابميفوذ  رئُس امليعلة احلرضًة احملامِدصِادت ا 

 ؛املذكورت احملامِدامرتايب نوميعلة احلرضًة 

 ف اموظيَة؛  وسخة محعاكة امخـًر

 صِادت امسكىن؛ 

  ًحني امًضاط املزاول؛ احملامِدظوة موجَ نوس َد رئُس امليعلة احلرضًة 

 )تعاكة حصَة مسومة من املكذة امعحي دلاؿة مراكش )ابمًس حة محائـي امليخوجاث املذائَة. 

 تعاكة مـووماث خاظة ابمحائؽ املخجول؛ 

 مالث موكـة يف مجَؽ ظفحاهتا من ظرف املس خفِد ومعادق ؿىل اال مضاء من ظرف امسوعاث اخملخعة؛وسخة من دفرت امخح 

 :َمضاء من ظرف امسوعاث اخملخعة، ٌضِد مبوجدَ امحائؽ اجلائل ب ه  ثرصحي ابمرشف موكؽ من ظرف املس خفِد ومعادق ؿىل اال 

  جتاري؛مُس مسريا ب و مرثحعا مبسري، ب و مكرتاي ب و ماماك، ب و مس خلال حملل 
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 ب ن مل ٌس حق هل الاس خفادت من داكن ب و جوسة تب حد ال سواق ادلاؾَة؛ 

 مُس مب جورا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 

 مُس مذلاؿدا ابملعاع امـام ب و املعاع اخلاص؛ 

 1ة متيـَ من مزاوةل امًضاط داًر  مل ًعدر يف حلَ ؾلوتة ا 

وًة املس خفِد وامًضاط املزاول ورمق اجلوسة ثمت اس خفادت امحائؽ اجلائل مبوجة كرار مرئُس  ادلاؿة، حيدد اترخي مدت الاس خفادت، ُو

ة1 ا من املـووماث امرضوًر  اخملععة هل، وكرُي

 دامسادس: امزتاماث املس خفِ امفعل
ىل ثوفري امؼروف اجلَدت  26ادلاؾي احملامِد ًوزتم لك مس خفِد من جوسة ابمسوق  ملزاوةل ال وضعة داخل مبجموؿة من امللذضَاث هتدف ا 

 امسوق واحلفاظ ؿىل سالمة امحاؿة وامزتياء وامحضائؽ ومرافق امسوق وامساكن اجملاورٍن1 وثخوزع ُذٍ امللذضَاث حسة اميلاط امخامَة:

 مساولت  وش ت: .6
 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

 مزاوةل وضاظَ ثضلك فـًل ومس متر داخل امسوق؛ 

  ق؛الامذياع ؾن مزاوةل وضاظَ خارح امسو 

 مزاوةل وضاظَ داخل اال ظار احملدد نوجوسة؛ 

  1حعاء امحاؿة اجلائوني جراء معوَة ا   الامذياع ؾن مزاوةل وضاط جتاري ملاٍر نوًضاط املزاول ؾيد ا 

 1الامذياع ؾن املخاجرت يف مٌخوجاث كري كاهوهَة 

 اصتغالٌ ااجلضاث والتجهيزاث: .7

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

  جراء ثلَرياث  ؿىل امخجِزياث اميت ٌس خلوِا؛الامذياع ؾن ا 

 الامذياع ؾن اس خـٌلل امخجِزياث املذكورت ل قراض ب خرى؛ 

 الامذياع ؾن ثفوًت ب و تَؽ ب و كراء ب و امخيازل ؾن اجلوسة ب و ؾن امخجِزياث؛ 

 الامزتام تيؼافة اجلوسة اخملععة هل وحمَعِا؛ 

  ال رضار اميت ميكن ب ن ثوحق هبا وابملري1احلفاظ ؿىل امخجِزياث وظَاىهتا وحتمل املسؤومَة اماكمةل ؾن مجَؽ 

افم الضوق  .8  مر

 ًخـني ؿىل لك مس خفِد:

 الامذياع ؾن احذالل مرافق امسوق وممراثَ؛ 

 1جراء ثلَرياث ؿىل مرافق امسوق واس خلالمِا يف ب قراض كري اميت ب حدزت من ب جوِا  الامذياع ؾن ا 

 الضالمت الصحيت وخفظ الصحت و من والىظافت والضىيىت الػامت .9

 يحعحن على م  معحفيذ:

 احلعول ؿىل امرتاخِط املدوَة امالزمة ملزاوةل ال وضعة، ظحلا نوملذضَاث املاهوهَة اجلاري هبا امـمل؛ 

 احلعول ؿىل امحعاكة امعحَة امالزمة محَؽ امليخوجاث املذائَة؛ 

 وب من وهؼافة امفضاء امـام واحلفاظ ؿىل امسكِية  احرتام امللذضَاث املاهوهَة وامخيؼميَة املرثحعة تلواؿد امسالمة امعحَة وحفغ امعحة

 امـامة؛

 حتمل املسؤومَة اماكمةل ؾن مجَؽ ال رضار اميت ميكن ب ن ثوحق ابملري. 
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 اللاهون الداخلي للضوق  .10
 ًخـني ؿىل لك مس خفِد الامزتام جبمَؽ ملذضَاث املاهون ادلاخًل نوسوق1

ل امخجِزياث امالزمة ملزاوةل ال وضعة داخل امسوق امفعل  امساتؽ: متًو

ل معوَة جتِزي امسوق تـارضاث نوسوؽ ثرشاكة مؽ امحاؿة اجلائوني املس خفِدٍن1 ويف ُذا اال ظار، ًوزتم لك مس خفِد ابملسامهة  ًمت متًو

 يف متوًل امخجِزياث اخلاظة مبزاوةل وضاظَ داخل امسوق1

 26احملامِد  ادلاؾي س خلالل مرافق امسوق امثامن: جس َري وا امفعل

، مبا يف ذكل امدس َري املفوض1 ويف ُذٍ احلاةل، ًخـني ؿىل املس خفِد امخلِد 26ادلاؾي احملامِد حتدد جٌلؿة مراكش منط جس َري امسوق 

 ابالمزتاماث اميت كد ثيط ؿوهيا امـلدت املربمة تني جٌلؿة مراكش وامعرف امللكف تدس َري امسوق1

ًخـني ؿىل املس خفِد ب ًضا احرتام ملذضَاث امـلود اميت ثربهما جٌلؿة مراكش مؽ تـغ اخلواص من ب جل اس خلالل تـغ املرافق تداخل ب و كٌل 

 خارح امسوق1

 امخاسؽ: اس خخالص احللوق وامواجداث امفعل

وخاظة 1276مارس  27تخارخي 21يئ ؿدد ًمت اس خخالص احللوق وامواجداث املخـولة ابس خلالل جوساث امسوق ظحلا مللذضَاث املرار اجلحا

ب ؿال1ٍ املحوف املس خخوط وظًرلة اس خخالظَ وامللذضَاث املعحلة يف حاةل ؿدم احرتام املس خفِد مرشوط وكَفِاث جسدًد احللوق وامواجداث املذكورت 

 ويف ُذا اال ظار، ًوزتم املس خفِد ابمخلِد مبلذضَاث املرار اجلحايئ املذكور1

 امـارش: مدت اس خلالل اجلوساث امفعل

س ية واحدت كاتةل نوخجدًد ، تياء ؿىل ظوة املـين ابل مر، وموافلة رئُس جٌلؿة حتدد مدت اس خلالل اجلوسة من ظرف املس خفِد يف 

 مراكش1 صٍِرن كدل حوول ب جل اىهتاء س ية الاس خلالل امفـًل1

َل امحاؿة اجلائوني امليعوص ؿوهيا يف ًمت جتدًد مدت الاس خلالل تـد ثب كد امسوعة احملوَة من ثوفر  رشوط الاس خفادت من جرانمج ثبُ 

 امحيد امثاين واحرتام املس خفِد مالمزتاماث امليعوص ؿوهيا تخٌود دفرت امخحمالث خالل مدت اس خلالل اجلوسة1

 احلادي ؾرش: امرخط وامخعارحي وامرضائة وامخب مِياث امفعل

هؼمة اجلاري هبا امـمل1ًخـني ؿىل املس خفِد احلعول ؿىل امرخط وا ة ملٌلرسة وضاظَ امخجاري وذكل ظحلا مل   مخعارحي امرضوًر

خـني ؿوََ ب ًضا ب داء لك امرضائة املرتثحة ؾن ُذا امًضاط1  ًو

ة دلى املؤسساث املرخط مِا تذكل1 مزام املس خفِد ابحلعول ؿىل امخب مِياث امرضوًر  كٌل ميكن دلاؿة مراكش ؾيد الاكذضاء ا 

 امثاين ؾرش: خمامفة ملذضَاث دفرت امخحمالث امفعل

ة، ثرتاوخ درجهتا حسة احلاةل، ثحـا نورتثُة امخايل: داًر  ًًذج ؾن ؿدم احرتام املس خفِد ل حد ملذضَاث ُذا ادلفرت، ثعحَق ؾلوابث ا 

هذار نومس خفِد نومـين ابل مر، ًوحض اخملامفاث املرحكدة وامخداتري واال جراءاث امواجة املِا –  م هبا؛ثوجَِ ا 

 امليؽ املؤكت ملزاوةل امًضاط؛  –

 امليؽ اههنايئ ملزاوةل امًضاط1 –

ملاء كرار الاس خفادت امفعل  امثامر ؾرش: ا 

ملاء كرار الاس خفادت يف احلاالث امخامَة:  ًمت ا 

د ؾن  –  صِر؛ .ؿدم مزاوةل امًضاط ملدت حًز

 ؾرش امحيد امثاينامليؽ اههنايئ ملزاوةل امًضاط ظحلا مللذضَاث  –

 خعي من املس خفِد موجَ مرئُس جٌلؿة مراكش؛تعوة  –

 اموفات1 –

ؿادت ختعَط اجلوسة1 ملاء كرار الاس خفادت، ا   كٌل ًرتثة ؾن ا 
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ؾعاء ال س حلِة ل ظول وفروع املخوىف اذلٍن ثخوفر فهيم رشوط الاس خفادت امليعوص ؿوهيا يف   امفعلكري ب هَ يف حاةل اموفات، ًمت ا 

 امثاين، مؽ ثـعَل امرشظني امثامر وامراتؽ1
 

 امراتؽ ؾرش: امليازؿاث امفعل

ل ب حد   َل امحاؿة  فعولًـرض لك ىزاع تني جٌلؿة مراكش واملس خفِد حول ثب ًو دفرت امخحمالث ؿىل ب هؼار انوجية اال كوميَة مربانمج ثبُ 

جياد جسوًة ثوافلِة تني امعرفني1  اجلائوني كعد اكرتاخ احلوول املياس حة وا 

 ويف حاةل رفغ ب حد امعرفني نوحوول امللرتحة من ب جل امدسوًة ًـود امحر يف امزناع نومحامك اخملخعة1  

 خشس بمشالؾ بحاسيخ:
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد استماعكم لتمرٌر اللجنة، وعلى غرار السوق الجماعً بوعكاز، فاألمر ٌتعلك بكناش تحمالت استغالل 

 ، والذي سبك للمجلس أن صادق على كراء جلساته فً دورة سابمة.9جلسات السوق الجماعً المحامٌد 

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.واآلن، 

 إذن، وان لم ٌكن هنان أي متدخل، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت.
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  السادسةالنمطة 

افلت غلى  اخداث واهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت بالبلػت  رليت  اث املو

      متن مربؼ. 980/م مضاختها 6475الرصم الػلاري غدد 
                    ٌكطة واردة وَ الصيد الوالي عاون عىالة ورانش             

                                            

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة لصد ربٌس اللجنة المكلفة بداٌة، أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار 

 تالوة التمرٌر الخاص بالنمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة  الحسٌن نوارالسٌد 
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افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت : 6لىل ت ركم ا    املو

 متن مربؼ 980/م مضاختها 6475غدد  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري                                 

 السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة واردة من 
 

 
 
 

 
              

       
 
 

       

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10151، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

 دجنبسر 25، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم الثالثساء بالمٌزانٌة والشاون المالٌسة والبرمجسةللحضور والمشاركة فً أشغال اجتماع اللجنة المكلفة 

ربسٌس  الحسسٌن نسوار السسٌدرع دمحم الخسامس برباسسة صسباحا بماعسة االجتماعسات الكبسرى بالمصسر البلسدي شسا الحادٌسة عشسرعلى السساعة  0202

 اللجنة، وذلن لتدارس النمط االتٌة:
 

 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .:    3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

  املبادرة الولىيت للتىميت البشريت. في إلار هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولينالبث في :    4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 . 9يد مالبث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحا:    5الىل ت ركم 

      )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                    

افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم    املو

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                  متن مربؼ. 980مضاختها /م 6475غدد                                  

اكف الضياراث والدراحاث الىاريت:    7الىل ت ركم   الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

      ش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(. والػادًت بتناب حماغت مراه                               

  :اٌغ١ذ اٌٍجٕخ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 .ػجذ اٌٙبدٞ ٠ٚغالد

 

 :اٌغ١ذاْ*وّب دعش االجزّبع ِٓ أػعبء ِىزت اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
 )عضو اللجنة( الجماعً لمراكشالنابب الخامس لربٌس المجلس  :  ي. الحسن المنادي
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 *ؽبسن فٟ االجزّبع ِٓ اػعبء اٌّجٍظ اٌجّبػٟ اٌغبدح:
  ، ي. احفٌظ لضاوي العباسً.، خلٌفة الشحٌمًأحمد محفوظ

 

 

 *وّب ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح:
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   الكرٌم الخطٌبعبد 
 الممتلكات الجماعٌةربٌس لسم  :  هشام بل الحوتً

 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الحك مدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عادل كامل

 المدٌرٌة العامة للمصالحعن  :  عبد الرحٌم العلمً
 لسم أعمال المجلسعن  :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 تقرير اجتماع المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم    املو

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(   متن مربؼ. 980مضاختها /م 6475غدد                                  
                          

فً بداٌة تدارس هذه النمطة، ولالطالع على حٌثٌاتها، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً الذي 

أوضح أن األمر ٌتعلك بإحداث سوق نموذجً للباعة الجابلٌن المتواجدٌن بشارع الداخلة المتواجد بتراب مماطعة المنارة، حٌث 

 متر مربع 952م مساحتها /4618عدد  بالبمعة األرضٌة ذات الرسم العماريرر إنشاء سوق لامت السلطة المحلٌة بإحصابهم، وتم

متواجدة بحً المسٌرة الثانٌة بمنطمة الحً الحسنً، مضٌفا ان المسطرة العمارٌة مرت بمجموعة من المحطات كان اخرها 

لعمارٌة والمصالح الوالبٌة بعد اعتماد مسطرة االتفاق على لرار احداث السوق بالمكان المذكور بتنسٌك مع محافظ االمالن ا

 االلحاق.

عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، وبعد اشادة السادة األعضاء بالممترح والذي من شأنه تخصٌص سوق مالبم 

المشمولٌن  للباعة الجابلٌن المتواجدٌن بشارع الداخلة بغٌة ممارسة نشاطهم التجاري فً ظروف مالبمة على اساس ضبط عدد

إحداث وإنجاز سوق نموذجً بمنطمة الحً الحسنً المسٌرة الثانٌة  بالبمعة األرضٌة ذات على موافمتها اللجنة  باالستفادة، ابدت

 متر مربع. 952/م مساحتها 4618عدد  الرسم العماري

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة 
 الحسٌن نوار 
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

بعد استماعكم لتمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بإحداث سوق نموذجً على لطعة أرضٌة بذل بخصوصها مجهود 

كبٌر من أجل تحرٌرها لتصبح ضمن األمالن الجماعٌة، لذلن أتمدم بالشكر إلى السٌد النابب عبد الرزاق جبور الذي 

العملٌة، وعلٌه الٌوم سنصادق على إحداث السوق فمط، على أساس استكمال بالً اإلجراءات خاصة سهر على هذه 

 عملٌة البناء مستمبال.

 واآلن، باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

وذجً مسإحسداث وإنجساز سسوق نإذن، وإن لم ٌكن هنان أي تدخل فً الموضوع، سنمر إلى عملٌة التصسوٌت علسى  

)المطعسة /م 4618عسدد  ذات الرسسم العمساري التابعة لجماعسة مسراكش )الملسن العسام( األرضٌة لى البمعةللباعة الجابلٌن ع

)لسرب عملٌسة العنبسر( بتسراب نفسوذ  بمنطمسة الحسً الحسسنً المسسٌرة الثانٌسةمتواجسدة متر مربسع  1022مساحتها ( 1رلم 

 .كما هً المعطٌات التمنٌة مضمنة فً البطالة المرفمة بتمرٌر اللجنة مماطعة المنارة
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 :  (11/10/0202جلسة فرٌدة بتارٌخ ) 0202 دجنبر 11المنعمدة فً من جدول اعمال الدورة االستثنابٌة  السابعةالنمطة 

اكف الضياراث الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج  ا اصتغالٌ مو

 والدراحاث الىاريت والػادًت بتناب حماغت مراهش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(

                                                                           

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أعطً الكلمة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة فً مستهل منالشة هذه النمطة، 

 والبرمجة لصد تالوة التمرٌر الخاص بها.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاون المالٌة والبرمجة  الحسٌن نوارالسٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020 دحىبر 17بحاسيخ في حلعة فشيذة املىعقذة  ملجلغ حماعة مشالؾ مدمش الذوسة الاظحثىاتية

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اكف  : 7لىل ت ركم ا    الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

  .حماغت مراهش والػادًت بتناب الضياراث والدراحاث الىاريت                               

 )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(

              

     
 

 
 
 

 
              

       
 

 2020دجنرب  17الدورة االستثنائية بتاريخ  جممص مجاعة مراكش
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طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الدورة االستثنابٌة لمجلسس 

الموجهسسة للسسسادة أعضسساء المجلسسس  2/11/0202.بتسسارٌخ  10151، وتبعسسا للسسدعوة رلسسم 0202 دجنبسسر 11جماعسسة مسسراكش الممسسرر عمسسدها ٌسسوم 

 دجنبسر 25، انعمسد االجتمساع المسذكور ٌسوم الثالثساء بالمٌزانٌة والشاون المالٌسة والبرمجسةللحضور والمشاركة فً أشغال اجتماع اللجنة المكلفة 

ربسٌس  الحسسٌن نسوار السسٌدصسباحا بماعسة االجتماعسات الكبسرى بالمصسر البلسدي شسارع دمحم الخسامس برباسسة  الحادٌسة عشسرعلى السساعة  0202

 اللجنة، وذلن لتدارس النمط االتٌة:
 

 البث في هىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز .   : 3الىل ت ركم 

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

  املبادرة الولىيت للتىميت البشريت. في إلار البث في هراي حلضاث الضوق ااجماعي بوغياز  لفاادة الباغت املتجولين:    4الىل ت ركم 

  )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(           

 . 9يد مهىاش التدمالث املتػلم بتىظيم اصتغالٌ حلضاث الضوق ااجماعي املحاالبث في :    5الىل ت ركم 

      )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                   

افلت غلى إخداث وإهجاز صوق همو بي بمى لت اللي ااحضني املضينة الااهيت  بالبلػت  رليت  اث الرصم الػلاري :    6الىل ت ركم   املو

 )نقطة واردة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                  متن مربؼ. 980/م مضاختها 6475غدد                                  

اكف الضياراث والدراحاث الىاريت:    7ل ت ركم الى  الدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

     ش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(. والػادًت بتناب حماغت مراه                               

       

  :اٌغ١ذ اٌٍجٕخ*دعش االجزّبع ِٓ أػعبء 
 .اٌٙبدٞ ٠ٚغالد ػجذ

 

 :اٌغ١ذاْ*وّب دعش االجزّبع ِٓ أػعبء ِىزت اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
 )عضو اللجنة( النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً لمراكش :  ي. الحسن المنادي
 لربٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنابب  :  عبد الرزاق جبور

 
 

 

 اٌغبدح:*ؽبسن فٟ االجزّبع ِٓ اػعبء اٌّجٍظ اٌجّبػٟ 
  ، ي. احفٌظ لضاوي العباسً.، خلٌفة الشحٌمًأحمد محفوظ

 

 

 *وّب ؽبسن ِٓ أغش جّبػخ ِشاوؼ ثصفخ اعزؾبس٠خ اٌغبدح:
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 الممتلكات الجماعٌةربٌس لسم  :  هشام بل الحوتً

 مالٌةربٌس لسم تنمٌة الموارد ال :   عبد الحك مدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عادل كامل

 المدٌرٌة العامة للمصالحعن  :  عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 تقرير اجتماع المجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2020دجنرب  17دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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اكف الضياراث والدراحاث الىاريتالدراصت واملصادكت غلى ملحم هىاش :    7الىل ت ركم   التدمالث املتػلم بىراي مىتوج اصتغالٌ مو

                          والػادًت بتناب حماغت مراهش )في ظل خالت ال وارئ الصحيت(.                                 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد الترحٌب بالحضور وتمكٌن السادة األعضاء من نسخة من الملحك موضوع 

الدراسة، أشار السٌد ربٌس اللجنة أن الموضوع ٌندرج فً إطار مفاوضات مع مستغلً موالف السٌارات والدراجات النارٌة 

، بعد ذلن أعطى الكلمة إلى السٌد 19ً فرضتها جابحة وباء كوفٌد والعادٌة، بحكم أن المطاع عرف تولفا بسبب التداعٌات الت

النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً الذي أكد أن لطاع المراكن لطاع شابن، ودابما ما ٌطرح إشكاالت على جمٌع 

رتبط باألساس المستوٌات، رغم أنه ٌذر على الجماعة مداخٌل هامة، مبٌنا أن المستجد الذي عرفه المطاع هذه السنة م

بتداعٌات انتشار وباء كورونا واإلجراءات االستبالٌة المتخذة من فرض للحجر الصحً وإعالن لحالة الطوارئ الصحٌة، ما 

جعل المطاع ٌتولف بشكل تام، مشٌرا إلى أن الرفع التدرٌجً إلجراءات الحجر الصحً لم ٌعد المطاع إلى سابك عهده بحكم أن 

المطاع السٌاحً خاصة بمماطعتً مراكش المدٌنة وجلٌز، وكذلن بسبب فرض االغالق اللٌلً لمختلف  له ارتباط كبٌر بانتعاش

 المحالت التجارٌة.

وفً نفس السٌاق، أكد السٌد النابب أنه فً إطار سٌاسة الحوار التً نهجها المجلس الجماعً مع مختلف المطاعات 

ع مستغلً لطاع المراكن لبحث حل توافمً بغٌة تجاوز األزمة التً المتضررة من الجابحة منذ بداٌتها، تم عمد لماءات م

ٌعانون منها، مشٌرا أن المصلحة المختصة عملت على معاٌنة مختلف المراكن لتسجٌل نسبة المتولف منها، والتً وصلت 

حول حالة المراكن  مضٌفا أن الجماعة راسلت السلطة المحلٌة بغٌة الحصول على تمارٌر، %95خالل فترة الحجر الصحً إلى 

بالمدٌنة، كما راسلت مصالح وزارتً الداخلٌة والمالٌة فً الموضوع، لتتوصل جماعة مراكش على غرار بالً الجماعات 

فً شأن ابداء الرأي حول تسااالت بعض االمرٌن  0202غشت  24بالمغرب بدورٌة صادرة عن السٌد وزٌر الداخلٌة بتارٌخ 

محلٌة فً اطار فترة حالة الطوارئ الصحٌة حٌث نصت على مجموعة من التدابٌر ٌمكن بالصرف فٌما ٌخص الجباٌات ال

 لراساء الجماعات الترابٌة اتخاذها لتجاوز بعض اإلشكاالت بالنسبة لكل من :

 .اٌشعَٛ اٌّذ١ٍخ اٌخبظؼخ ٌٍّشالجخ 

 .اٌشعَٛ اٌّفشٚظخ ػٍٝ ؽغً االِالن اٌجّبػ١خ اٌؼبِخ ِإلزب 

  اٌجّبػ١خ. وشاء اٌّشافك اٌؼ١ِّٛخ 

، لسم اإلللٌمًبحضور الخازن  باألمر تم عمد اجتماع مع المعنٌٌنوتابع السٌد النابب أنه عاللة بالموضوع، 

الممتلكات الجماعٌة، لسم الشاون المانونٌة والمنازعات المضابٌة ولسم تنمٌة الموارد المالٌة خلص إلى تمدٌد صفمة سنة 

 9ثالثة أشهر كتعوٌض عن عدم اشتغال المطاع خالل فترة الحجر الصحً، مع عمد صفمة جدٌدة الستغالل المراكن خالل  0202

ساعات عن كل ٌوم كتعوٌض عن فترة االغالق المعتمدة لٌال، وذلن  1بسومة تخصم منها مدة  0201أشهر المتبمٌة من سنة 

فً الملحك موضوع النماش لمساعدة المستغلٌن على تجاوز الصعوبات  ها إجراءات ضمنتماكدا أن، 21/26/0201ابتداء من 

 التً خلفتها الجابحة على نشاطهم، لكن المعنٌٌن رفضوا هذه االلتراحات رفضا تاما.

وفً سٌاق متصل، وفً إطار مواصلة المفاوضات مع المستغلٌن، أضاف السٌد النابب أن المصالح الجماعٌة 

مفاده اإلبماء على فترة التمدٌد البالغة ثالثة أشهر مع إلغاء عمد صفمة جدٌدة بعد مرور هذه المختصة الترحت حال بدٌال 

ساعات ٌومٌا، انسجاما مع دورٌة السٌد  1أشهر، أي احتفاظ نفس المستغلٌن بموالعهم واإلبماء على خصم  9الفترة لمدة 

 ألساط. .عنٌٌن بأداء واجب التسع أشهر المذكورة على وزٌر الداخلٌة فً الموضوع، ممترحا لمزٌد من المرونة أن ٌسمح للم

عمب ذلن، وبعد االستماع لكافة هذه التوضٌحات، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث أجمع السادة األعضاء على 

، مطالبٌن 19الصعوبات التدبٌرٌة والتنظٌمٌة التً ٌعرفها هذا المطاع الذي تأثر بشكل ملحوظ بتداعٌات انتشار وباء كوفٌد 

بإٌجاد حل توافمً مع المعنٌٌن فً إطار لانونً وبشكل ٌحفظ حموق الجماعة، ماٌدٌن ممترح مساعدة المستغلٌن عن طرٌك 

 األداء بألساط.

بعد ذلن، تم االنتمال إلى تدارس نص الملحك، حٌث الترح السادة األعضاء تعدٌالت همت الممترح األصلً المعروض 

 :على اللجنة جاءت كاآلتً
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 التعمين التعدين املقرتح من طرف المجنة لمممحقالصيغة االصمية  فر.

 
 
 
 
 
 

0 

 

 
 

ٌمكن لنابلً صفمات محطات ولوف السٌارات والدراجات العادٌة 
االستمرار فً استغالل هذه الموالف اعتبارا  0202والنارٌة خالل سنة 

اس أداء على أس 0201إلى غاٌة متم شهر دجنبر  0201من فاتح أبرٌل 

أشهر( استنادا إلى مبلغ المدة المذكورة  9واجب استغالل هذه المدة )

( تخصم 0202أشهر خالل سنة  9)لٌمة نفس مدة  0201خالل سنة 

ترة اإلغالق المعتمدة خالل ساعات كل ٌوم كتعوٌض عن ف 1منها مدة 

الفترة اللٌلٌة من الساعة الحادٌة عشر لٌال إلى غاٌة الساعة السادسة 

 .)كمعدل تعوٌض جزافً( 0202صباحا من السنة المالٌة 
 

ال ٌمكن للمكترٌن المذكورٌن االستمرار فً االستغالل إال إذا أدوا 
 .0201الواجب المذكور لبل فاتح فبراٌر 

 

ٌمكن لنابلً صفمات محطات ولوف السٌارات والدراجات العادٌة والنارٌة 
االستمرار فً استغالل هذه الموالف اعتبارا من فاتح أبرٌل  0202خالل سنة 

اس أداء واجب استغالل هذه على أس 0201إلى غاٌة متم شهر دجنبر  0201

)لٌمة نفس  0201أشهر( استنادا إلى مبلغ المدة المذكورة خالل سنة  9المدة )

ساعات كل ٌوم كتعوٌض  1( تخصم منها مدة 0202أشهر خالل سنة  9مدة 

عن فترة اإلغالق المعتمدة خالل الفترة اللٌلٌة من الساعة الحادٌة عشر لٌال 
)كمعدل تعوٌض  0202إلى غاٌة الساعة السادسة صباحا من السنة المالٌة 

 .جزافً(
 

رار فً االستغالل إال إذا أدوا الواجب ال ٌمكن للمكترٌن المذكورٌن االستم
 بموجب جدولة لأللساط كالتالً:وذلن المذكور 

 .0201أدااه لبل فاتح فبراٌر  ٌجبالمسط األول:  -

 .0201ماي  فاتحأدااه لبل  ٌجبالمسط الثانً:  -

 .0201أدااه لبل فاتح غشت  ٌجبالمسط الثالث:  -
 
 

 
 
 
 

تم التراح األداء عن طرٌك 
مساعدة للمستغلٌن ألساط 

الحالٌٌن على أداء واجب 
االستغالل مع ترن أجل شهرٌن 

فً حالة عدم أداء المعنٌٌن 
لتمكٌن الجماعة من اإلعالن 

 عن صفمة جدٌدة
 

 
 
 

 فصل جدٌد

 
 

 
 إضافة فصل جدٌد بعد الفصل الثالث كاآلتً:

التً  ولوف السٌارات والدراجات العادٌة والنارٌة لمكتري محطاتبالنسبة "
ظلت غٌر مستغلة ومغلمة منذ إلرار الحجر الصحً وإلى غاٌة نهاٌة السنة 

، فسٌتم تعوٌض استغاللها بنفس الفترة خالل السنة المالٌة 0202المالٌة 

 ، على أن ٌتم االدالء بالوثابك المثبتة لذلن."0201
 

 
تمت إضافة هذا الفصل للحفاظ 
على حموق مستغلً المحطات 

ذ إلرار الحجر غٌر المستغلة من
 0202الصحً إلى نهاٌة سنة 
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بعدها، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة، الذي الترح حال بدٌال للحل الماضً بتمسٌم األداء إلى 

الحجر الصحً مع إضافة ما ٌوازي تعوٌض ألساط مفاده االحتفاظ بفترة تمدٌد الصفمة الحالٌة لمدة ثالثة أشهر الخاصة بفترة 

 .0201ساعات عن كل ٌوم(، على ان ٌتم اإلعالن عن صفمة جدٌدة للسبعة أشهر المتبمٌة من سنة  1عن فترة االغالق اللٌلً )

وتأسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة لطاع المراكن من حٌث المداخٌل التً ٌذرها على الجماعة، 

ا بممتضٌات دورٌة وزٌر الداخلٌة فً شأن ابداء الرأي حول تسااالت بعض االمرٌن بالصرف فٌما ٌخص الجباٌات واستبناس

المحلٌة فً اطار فترة حالة الطوارئ الصحٌة والتً نصت على مجموعة من التدابٌر ٌمكن لراساء الجماعات الترابٌة اتخاذها 

ستغلً المراكن عن الخسابر التً تكبدوها بسبب تداعٌات انتشار وباء لتجاوز بعض اإلشكاالت، وبغٌة إٌجاد حل لتعوٌض م

على ملحك كناش مبدبٌا اللجنة  فمد وافمت، وبعد تمدٌم ممترحٌن اثنٌن لملحك كناش التحمالت ٌتطلبا البث فً أحدهما، 19كوفٌد 

ة بتراب جماعة مراكش )فً ظل حالة والعادٌ التحمالت المتعلك بكراء منتوج استغالل موالف السٌارات والدراجات النارٌة

على أساس استكمال المشاورات مع المستغلٌن و بث المجلس التداولً فً احدهما كما هما مرفمان بالتمرٌر  الطوارئ الصحٌة(

 وٌتعلك االمر بما ٌلً:

  بتراب جماعة والعادٌة  التحمالت المتعلك بكراء منتوج استغالل موالف السٌارات والدراجات النارٌةٍِذك وٕبػ
 2021االستمرار فً استغالل هذه الموالف اعتبارا من فاتح أبرٌل  حسب ممترح مراكش )فً ظل حالة الطوارئ الصحٌة(

أشهر( استنادا إلى مبلغ المدة المذكورة خالل سنة  9على أساس أداء واجب استغالل هذه المدة ) 2021إلى غاٌة متم شهر دجنبر 
ساعات كل ٌوم كتعوٌض عن فترة اإلغالق المعتمدة خالل  7( تخصم منها مدة 2020خالل سنة  أشهر 9)لٌمة نفس مدة  2021

 .)كمعدل تعوٌض جزافً( 2020الفترة اللٌلٌة من الساعة الحادٌة عشر لٌال إلى غاٌة الساعة السادسة صباحا من السنة المالٌة 
 

 وذلن بموجب جدولة لأللساط كالتالً:أدوا الواجب المذكور ال ٌمكن للمكترٌن المذكورٌن االستمرار فً االستغالل إال إذا 

 .0201المسط األول: ٌجب أدااه لبل فاتح فبراٌر  -

 .0201ماي فاتح المسط الثانً: ٌجب أدااه لبل  -

 (.1)الملحك رلم  .0201المسط الثالث: ٌجب أدااه لبل فاتح غشت  -

 

  والعادٌة بتراب جماعة  موالف السٌارات والدراجات النارٌةالتحمالت المتعلك بكراء منتوج استغالل ٍِذك وٕبػ
االدزفبظ ثفزشح رّذ٠ذ اٌصفمخ اٌذب١ٌخ ٌّذح صالصخ أؽٙش اٌخبصخ ثفزشح ِفبدٖ  مراكش )فً ظل حالة الطوارئ الصحٌة(

٠زُ عبػبد ػٓ وً ٠َٛ(، ػٍٝ اْ  7زؼ٠ٛط ػٓ فزشح االغالق ا١ٌٍٍٟ )اٌ فزشح ؽٙش٠ٓ رٛاصٞ اٌذجش اٌصذٟ ِغ ئظبفخ

 (.2)اٌٍّذك سلُ  .2021اإلػالْ ػٓ صفمخ جذ٠ذح ٌٍغجؼخ أؽٙش اٌّزجم١خ ِٓ عٕخ 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة 
 الحسٌن نوار 

 
 



 2020 دحىبر 17بحاسيخ في حلعة فشيذة املىعقذة  ملجلغ حماعة مشالؾ مدمش الذوسة الاظحثىاتية

116 
 

 

 منتىج اشتغالل مىاقف الصًارات بإجيارملخل لكناش التخنالت املتعلل 

 والدراجات العادية والنارية بنفىذ مجاعة مراكش

 1مكرتح ملخل رقه 

 

ميي رمق 1272ًومَوز  24) 71.3ان ــــرمض 12ادر يف ـــــــامع 27-72-52ف ركـــم ــــتياء ؿىل امؼِـــري امرشًــ   املخـوق ابدلاؿاث 1 .77-71( تدٌفِذ املاهون امخيؼ

ول  1ث  74ـ  127تياء ؿىل املرسوم رمق ــ  ( ثسن هؼام احملاس حة امـمومِة نوجٌلؿاث ومؤسساث امخـاون تني 1274هوهرب  .1) 71.6امعادر يف رتَؽ ال 

 ادلاؿاث1

( املخـوق ثسن ب حاكم خاظة حباةل امعوارئ امعحَة وا جراءاث 1212مارس  .1) 7117من رجة  15امعادر يف  1ـ  12ـ  161ون رمق ــ تياء ؿىل املرسوم تلاه

 اال ؿالن ؾهنا1

ؿالن حاةل امعوارئ امعحَة ثسائر امرتاة اموظين1212مارس  .1) 7117من رجة  15امعدر يف  1ـ  12ـ  .16ــ تياء ؿىل املرسوم رمق   ملواةهة ( املخـوق اب 

 761ثفيش كوروان كوفِد 

متدًد مدت رساين مفـول حاةل امعوارئ امعحَة ثسائر ب رجاء امرتاة اموظين 1212ًوهَو  6) 7117صوال  74امعادر يف  1ـ  12ـ  123ــ تياء ؿىل املرسوم  ( ج

 وثسن ملذضَاث خاظة ابمخخفِف من املِود املخـولة هبا1 76كوفِد  –ملواةهة ثفيش كوروان 

 12121قضت  23تخارخي  77121تياء ؿىل دورًة امس َد وزٍر ادلاخوَة امعادرت حتت رمق  ــ

غ فرتت احلجر امعحي امخام  ــ  ثحـا ملداوالث اجملوس ادلاؾي ملدًية مراكش املخخذت خالل ادلورت الاس خثٌائَة امليـلدت تخارخي  11111111111111111111111 يف صب ن ثـًو

ة خالل امس ية املامَة ومتدًد اس خلالل مكرتي حم مؽ اؾامتد ختفِغ من مدوف امسومة امكرائَة ابؾخحار فرتت  1217عاث وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

ىل ُذا امكٌاش كـلدت جدًدت نوس ية املامَة   مؽ املكرٍتن املذكورٍن1 1217اال كالق املسايئ والاسدٌاد ا 

 ، وخاظة امفعل امراتؽ ؾرش م12761ٌَفرباٍر  76تخارخي ــ تياء ؿىل كياش امخحمالث املعادق ؿوََ 

ة خالل س ية  ىل جٌلؿة مراكش من ظرف مجَؽ مكرتي مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر  12121ــ وتياء ؿىل ظوحاث رفؽ امرضر امللدمة ا 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

                Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service         Service de la Gestion du  Patrimoine Communal 

 

 

 

 

 المملكـة المغربيـة

 وزارة الداخليـــة

 والية جهة مراكش أسفي عمالة مراكش

 مراكش جماعة

 العامة للمصالح ةالمديري

 الممتلكـات الجماعيـةقســم 

 موقف السيارات والدراجاتمصلحة تدبير 
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 ملذضَاث ؿامـــــة:
غ مكرتي ىل ملذضَاث كياش امخحمالث ُذا مخـًو ة ؾن مدت امخوكف الاضعراري خالل فرتت احلجر  ــ ًمت الاسدٌاد ا  مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

وفلا مفرتت امخوكف الاضعراري خالل امفرتت انوَوِــــة واميت ما زامت  1212ؿىل ب ساس ختفِغ مدوف امسومة امكرائَة مس ية  1217امعحي امضامل وكذا متدًد اس خلالهلم خالل س ية 

ىل كاًة حِيَ كٌل ًًل: ساًرة املفـول  ا 

 امفعل ال ول:

ة املخـاكدون مؽ جٌلؿة مراكش مبوجة ظوحاث ؾروض ال مثان يف اس خلالل   .ُذٍ احملعاث ملدت ـــ ٌس متر مكرتو حمعاث وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

ىل كاًة ممت صِر مارس  غ ؾن فرتت احلجر امعحي  1217ب صِر من فاحت ًياٍر ا  ىل كاًة امرشوع يف ختفِف ثداتري احلجر امعحي1 1212مارس  11امضامل اؾخحارا من كخـًو  ا 

 امفعل امثاين:

ة خالل س ية  ل  1212ــ ميكن ميائًل ظفلاث حمعاث وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر ا ىل  1217الاس مترار يف اس خلالل ُذٍ املواكف اؾخحارا من فاحت ب جًر

ىل مدوف املدت املذكورت خالل س ية  6ؿىل ب ساس ب داء واجة اس خلالل ُذٍ املدت ) 1217كاًة ممت صِر دجٌرب  ( 1212ب صِر خالل س ية  6)كمية هفس مدت  1217ب صِر( اسدٌادا ا 

ىل كاًة امساؿة  4ختعم مهنا مدت  غ ؾن فرتت اال كالق املـمتدت خالل امفرتت انوَوَة من امساؿة احلادًة ؾرش مَال ا   1212امسادسة ظحاحا من امس ية املامَة ساؿاث لك ًوم كخـًو

غ جزايف(1  )مكـدل ثـًو

ذا ب دوا امواجة املذكور  ال ا   وذكل مبوجة جدوةل مل كساط اكمخايل:ال ميكن نومكرٍتن املذكورٍن الاس مترار يف الاس خلالل ا 

 12171املسط ال ول: جية ب داٍؤ كدل فاحت فرباٍر  -

 71211ماي  21املسط امثاين: جية ب داٍؤ كدل  -

 12171املسط امثامر: جية ب داٍؤ كدل فاحت قضت  -

 امفعل امثامر:

ىل اجامتع مؽ جلية ظوة ؾروض ال مثان من ب جل اظالؿَ ؿىل مضمون  دؾى ا  خدار املس خب جر احلايل ًو تيوذ موحق كياش ــ تـد امخب صري ؿىل كياش امخحمالث ًمت ا 

ة موفا  1217املرخط خالل امس ية املامَة امخحمالث ُذا وامخب كد من كدوهل مواظةل كراء املوكف  ملاتل ب ن ًودع دلى معوحة ثدتري مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

 ًخكون من امواثئق امخامَة:

َ خالل امس ية املامَة  غ ووفق كياش امخحمالث ُذا ؿىل ب ن ال  1212ــ امزتام مبواظةل كراء موكف امس َاراث ب و ادلراجاث اذلي اكن ٍكرًت ًعامة ادلاؿة تب ي ثـًو

 12121خالل امس ية املامَة  76تـد ذكل ؾن ال رضار اميامجة ؾن حاةل امعوارئ امعحَة اميامجة ؾن ثفيش وابء كوروان كوفِد 

 ــ ؾلد الامزتام ًخضمن كميخَ كراء جسـة ب صِر وفلا ملا مت تَاهَ ابمفعل امثاين ب ؿال1ٍ

 من ظرف املكرتي املذكور موكـة ومعححة اال مضاء من ظرف1َــ اال دالء تًسخة من كياش امخحمالث ُذا 

من  11وهَة ظحلا نوٌلدت ــ صِادت ب و وسخة ظحق ال ظل مسومة من ظرف اال دارت اجلحائَة اخملخعة يف حمل فرض امرضًحة ًثخت تب ن املكرتي ًوجد يف وضـَة جدائَة كاه

خـني ب ن ثحني ُذٍ امضِادت امًضاط اذلي مث  مبلذضاٍ فرض امرضًحة ؿىل املكرتي1 كاهون امعفلاث ًو

 ق1ــ صِادت او وسخة ظحق ال ظل مسومة من ظرف امعيدوق اموظين نوضٌلن الاجامتؾي ثثخت ب ن املخـِد ًوجد يف وضـَة كاهوهَة جتاٍ ُذا امعيدو 

 ــ صِادت املِد يف امسجل امخجاري1

ويف لك ال حوال حيخفغ ابمضٌلهة  1217ًخـني ؿىل املكرتي اال دالء تضٌلهة مؤكذة مس ية  1212ل س ية ــ يف حاةل اهرصام ب جل ظالحِة امضٌلهة املؤكذة خالل فرتت اس خلال

 12171ظَةل مدت الاس خلالل خالل امس ية املامَة 

 امفعل امراتؽ:
ة ابمًس حة ملكرتي حمعاث ىل كاًة هناًة امس ية املامَة  وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر كرار احلجر امعحي وا  ، 1212اميت ػوت كري مس خلةل وملولة مٌذ ا 

غ اس خلالمِا تيفس امفرتت خالل امس ية املامَة   ، ؿىل ب ن ًمت الادالء ابمواثئق املثخذة ذلكل1"1217فسُمت ثـًو

 :اخلامسامفعل 
 وثعحق ثحـا ذلكل مجَؽ ال حاكم وامللذضَاث امخيؼميَة املرثحعة ت1َ 1212جكٌاش امخحمالث اذلي س حق وب ن ثـاكد مؽ ادلاؿة ؿىل ب ساسَ خالل امس ية املامَة  ٌضِد املكرتي تب هَ ًوزتم جبمَؽ امرشوط وامخحمالث املضمية

 حرر بمراكش................................
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 منتىج اشتغالل مىاقف الصًارات بإجيارملخل لكناش التخنالت املتعلل 

 والدراجات العادية والنارية بنفىذ مجاعة مراكش

 2مكرتح ملخل رقه 

 

ميي رمق 1272ًومَوز  24) 71.3ان ــــرمض 12ادر يف ـــــــامع 27-72-52ف ركـــم ــــامرشًتياء ؿىل امؼِـــري ــ   املخـوق ابدلاؿاث 1 .77-71( تدٌفِذ املاهون امخيؼ

ول  1ث  74ـ  127تياء ؿىل املرسوم رمق ــ  امخـاون تني  ( ثسن هؼام احملاس حة امـمومِة نوجٌلؿاث ومؤسساث1274هوهرب  .1) 71.6امعادر يف رتَؽ ال 

 ادلاؿاث1

( املخـوق ثسن ب حاكم خاظة حباةل امعوارئ امعحَة وا جراءاث 1212مارس  .1) 7117من رجة  15امعادر يف  1ـ  12ـ  161ــ تياء ؿىل املرسوم تلاهون رمق 

 اال ؿالن ؾهنا1

ؿالن حاةل امعوارئ امعحَة ثسائر امرتاة اموظين ملواةهة ( املخـو1212مارس  .1) 7117من رجة  15امعدر يف  1ـ  12ـ  .16ــ تياء ؿىل املرسوم رمق  ق اب 

 761ثفيش كوروان كوفِد 

متدًد مدت رساين مفـول حاةل امعوارئ امعحَة ثسائر ب رجاء امرتاة اموظين 1212ًوهَو  6) 7117صوال  74امعادر يف  1ـ  12ـ  123ــ تياء ؿىل املرسوم  ( ج

 لذضَاث خاظة ابمخخفِف من املِود املخـولة هبا1وثسن م  76كوفِد  –ملواةهة ثفيش كوروان 

 12121قضت  23تخارخي  77121ــ تياء ؿىل دورًة امس َد وزٍر ادلاخوَة امعادرت حتت رمق 

غ فــ ثحـا ملداوالث اجملوس ادلاؾي ملدًية مراكش املخخذت خالل ادلورت الاس خثٌائَة امليـلدت تخارخي 11111111111111111111111 يف صب ن ث رتت احلجر امعحي امخام ـًو

ة خالل امس ية املامَة  مؽ اؾامتد ختفِغ من مدوف امسومة امكرائَة ابؾخحار فرتت  1217ومتدًد اس خلالل مكرتي حمعاث وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

ىل ُذا امكٌاش كـلدت جدًدت نوس ية املامَة   ورٍن1مؽ املكرٍتن املذك 1217اال كالق املسايئ والاسدٌاد ا 

 ، وخاظة امفعل امراتؽ ؾرش م12761ٌَفرباٍر  76ــ تياء ؿىل كياش امخحمالث املعادق ؿوََ تخارخي 

ة خالل س ية  ىل جٌلؿة مراكش من ظرف مجَؽ مكرتي مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر  12121ــ وتياء ؿىل ظوحاث رفؽ امرضر امللدمة ا 
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 ملذضَاث ؿامـــــة:

ة ؾن مدت امخوكف الاضعراري خالل فرت ــ ًمت  غ مكرتي مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر ىل ملذضَاث كياش امخحمالث ُذا مخـًو ت احلجر الاسدٌاد ا 

خالل امفرتت انوَوِـة واميت ما زامت وفلا مفرتت امخوكف الاضعراري  1212ؿىل ب ساس ختفِغ مدوف امسومة امكرائَة مس ية  1217امعحي امضامل وكذا متدًد اس خلالهلم خالل س ية 

ىل كاًة حِيَ كٌل ًًل:  ساًرة املفـول ا 

 امفعل ال ول:

ة املخـاكدون مؽ جٌلؿة مراكش مبوجة ظوحاث ؾروض ال مثان يف اس خلالل   2ُذٍ احملعاث ملدت ـــ ٌس متر مكرتو حمعاث وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

غ ؾن 1217ممت صِر ماي  ب صِر من فاحت ًياٍر ا ىل كاًة ا ىل كاًة امرشوع يف ختفِف ثداتري احلجر  1212مارس  11فرتت احلجر امعحي امضامل اؾخحارا من  لك من كخـًو

غ ؾن فرتت الاكالق انوًَل ظَةل مدت  ساؿاث ؾن لك ًوم من  4ؿىل اهَ مت احدساة ُذٍ املدت مبـدل  ،اصِر اؾخحارا من تدء مرحةل امخخفِف امخدرجيي املذكورت 4امعحي وثـًو

غ امساؿة احلادًة ؾرشت مَال اىل كاًة امساؿة امسادسة ظحاحا، ومت اؾامتد احدساة ساؿاث الاكالق انوًَل املذكورت اميت ثـادل مدت صٍِرن   2ا ضافِني مَعحح ٍلوع مدت امخـًو

 مخسة ب صِر1

 12171ـــ وسُمت اال ؿالن ؾن ظفلة جدًدت نوس حـة ب صِر املخحلِة من س ية 

 :امثاينمفعل ا

ىل اجامتع مؽ جلية ظوة ؾروض ال مثان من ب جل اظالؿَ ؿىل مضمون  دؾى ا  خدار املس خب جر احلايل ًو تيوذ موحق كياش ــ تـد امخب صري ؿىل كياش امخحمالث ًمت ا 

ة موفا  ملاتل ب ن ًودع دلى معوحة 1217امخحمالث ُذا وامخب كد من كدوهل مواظةل كراء املوكف املرخط خالل امس ية املامَة  ثدتري مواكف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر

 ًخكون من امواثئق امخامَة:

 ــ اال دالء تًسخة من كياش امخحمالث ُذا من ظرف املكرتي املذكور موكـة ومعححة اال مضاء من ظرف1َ

من  11ثخت تب ن املكرتي ًوجد يف وضـَة جدائَة كاهوهَة ظحلا نوٌلدت ــ صِادت ب و وسخة ظحق ال ظل مسومة من ظرف اال دارت اجلحائَة اخملخعة يف حمل فرض امرضًحة ً 

خـني ب ن ثحني ُذٍ امضِادت امًضاط اذلي مث مبلذضاٍ فرض امرضًحة ؿىل املكرتي1  كاهون امعفلاث ًو

 هوهَة جتاٍ ُذا امعيدوق1ــ صِادت او وسخة ظحق ال ظل مسومة من ظرف امعيدوق اموظين نوضٌلن الاجامتؾي ثثخت ب ن املخـِد ًوجد يف وضـَة كا

 ــ صِادت املِد يف امسجل امخجاري1

غ الاس خلالل املذكورت12121ــ يف حاةل اهرصام ب جل ظالحِة امضٌلهة املؤكذة خالل فرتت اس خلالل س ية   ، ًخـني ؿىل املكرتي اال دالء تضٌلهة مامَة مؤكذة ملدت ثـًو

 12171س خلالل اىل كاًة ممت صِر ماي ويف لك ال حوال حيخفغ ابمضٌلهة املؤكذة ظَةل مدت الا 

 :امثامرامفعل 
ة ابمًس حة ملكرتي حمعاث ىل كاًة هناًة امس ية املامَة  وكوف امس َاراث وادلراجاث امـادًة وامياًر كرار احلجر امعحي وا  ، 1212اميت ػوت كري مس خلةل وملولة مٌذ ا 

غ اس خلالمِا تيفس امفرتت خالل امس ية املامَة   ، ؿىل ب ن ًمت الادالء ابمواثئق املثخذة ذلكل1"1217فسُمت ثـًو

 

 :امراتؽامفعل 
وثعحق ثحـا  1212ة جكٌاش امخحمالث اذلي س حق وب ن ثـاكد مؽ ادلاؿة ؿىل ب ساسَ خالل امس ية املامَة ٌضِد املكرتي تب هَ ًوزتم جبمَؽ امرشوط وامخحمالث املضمي

 ذلكل مجَؽ ال حاكم وامللذضَاث امخيؼميَة املرثحعة ت1َ

 
 حرر بمراكش................................
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

لتمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بمرفك كراء مراكن السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة، فكما تعلمون بعد استماعكم 
خالل فترة الحجر الصحً والتً استغرلت ثالثة أشهر جل المطاعات كانت متولفة ومن بٌنها لطاع المراكن، وبعد تخفٌف 

المعتادة بحكم تأثر السٌاحة الداخلٌة والخارجٌة للمدٌنة  إجراءات هذا الحجر عاد المرفك للعمل، لكن لٌس بنفس الوثٌرة
الحمراء، ما جعل مستغلً هذه المراكن ٌتضررون كثٌرا. وبالمناسبة فمد استمبلتهم واستمعت إلٌهم على غرار عدد كبٌر من 

 المهنٌٌن فً مجموعة من المطاعات التً تضررت من تبعات جابحة كورونا.
نسجاما مع دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة فً الموضوع والتً حثت على إٌجاد حلول وبالرجوع لمطاع المراكن، وا

لتعوٌض المستغلٌن عن مبالغ الكراء التً أدوها للجماعات، لجأت جماعة مراكش إلى صٌغتٌن تم منالشتهما على مستوى 
لكنً ألول لهاالء أن الخسارة اللجنة الوظٌفٌة، رغم أن المستغلٌن ٌرفضون الصٌغتٌن وٌعتبرانهما مجحفتٌن فً حمهم، 

 واردة عندهم كما هً واردة عند الجماعة، ولن تتحمل هذه األخٌرة الخسارة كلها.
وفً هذا االطار، وبالعودة للممترح الثانً لملحك كناش التحمالت، فإنً أراه أنسب حل لحسم هذا الموضوع، حٌث 

الصحً التً كان فٌها المطاع متولفا تماما، وبعد تخفٌف  سنمنح للمستغلٌن ثالثة أشهر مجانا كتعوٌض عن فترة الحجر

ساعات  1إجراءات الحجر الصحً كان التولف ٌهم الفترة اللٌلٌة من الساعة العاشرة لٌال إلى السادسة صباحا إلى الٌوم، أي 

وبعملٌة حسابٌة فمجموع هذه الساعات لرابة شهرٌن ستضاف إلى الثالثة أشهر المذكورة سابما لتصبح خمسة أشهر 

 .0201كتعوٌض، وجدٌر بالذكر أن هذا األمر سٌفمد الجماعة مبالغ كبٌرة تعادل تمرٌبا ملٌاران ونصف خالل سنة 

ٌن خمسة أشهر كتعوٌض عن فترة التولف، من فاتح شهر إذن، وإذا سمحتم سنتداول على منح المستغلٌن الحالٌ

 إلى غاٌة نهاٌة شهر ماي من نفس السنة، والسبعة األشهر المتبمٌة سنعلن فٌها عن صفمة جدٌدة. 0201ٌناٌر 

المجهود الذي بذله المجلس الجماعً إلٌجاد حل لهذا األمر مجهود كبٌر، صحٌح أن مستغلً المراكن تكبدوا خسابر، 

 المطاعات بالمدٌنة تضررت بفعل الجابحة ولٌس فمط لطاع المراكن.لكن جل 

ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات حول الموضوع، أعطً الكلمة للسٌد عبد الرزاق جبور النابب السابع لربٌس المجلس 

 الجماعً المكلف بالمطاع.
 

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السابع لربٌس  عبد الرزاق جبورالسٌد   

هذا الموضوع أخذ منا ولتا ونماشا طوٌلٌن منذ بداٌة الجابحة، حٌث اجتمعنا مع المهنٌٌن الذٌن رست علٌهم صفمات 
، خاصة وأن هذا النشاط مرتبط فً جزء كبٌر 19كراء المراكن، وفعال تبٌن أنهم تضرروا من تداعٌات انتشار وباء كوفٌد 

سواء السٌاحة الداخلٌة أو الخارجٌة، الترحنا خالل هذه االجتماعات منه بالمطاع السٌاحً، والذي تولف بشكل مفاجا 
مجموعة من الحلول لكنها لم تف بالغرض، وخلصنا فً األخٌر إلى الممترح الذي حبذه السٌد الربٌس والذي ٌستند على 

 أمرٌن أساسٌٌن:

اء ٌتم مراجعة كناش التحمالت وذلن ( دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة والتً تمول أنه فً حالة تعذر إرجاع مبالغ الكر1

بإدراج ممتضٌات خاصة بحالة الطوارئ الصحٌة تمكن المعنٌٌن باألمر من االستمرار فً كراء المرفك العمومً الجماعً 

، مع تخفٌض المبالغ الواجب أدااها عن هذه السنة، وهذا هو السند المانونً الذي اعتمدناه من أجل إعداد 0201خالل سنة 

 ناش التحمالت بغٌة المصادلة علٌه.ملحك لك

ساعات ٌومٌا وعند  1( لرارات االغالق اللٌلً للسٌد الوالً والتً تمتد من العاشرة لٌال إلى السادسة صباحا أي 0

جمعها من شهر ٌولٌوز إلى آخر السنة تعطٌنا شهران وعند إضافتها لثالثة أشهر التً استغرلها الحجر الصحً فالمجموع 

 وتكون خاضعة للمنافسة. 0201تعوٌض، على أساس إعالن صفمة جدٌدة لبل شهر ٌونٌو أشهر ك 8هو 

إذن فالحل المذكور ٌستند على أسس لانونٌة وهو األلرب لممترحات المستغلٌن، والتً كانت فً جلها ال تعتمد أساسا 
 لانونٌا.

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 لهذه التوضٌحات، باب المنالشة مفتوح حول النمطة.بعد انصاتكم 
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  عضو المجلس الجماعً  حمٌد الشهوانًالسٌد 

 .تعرفون السٌد الربٌس حك المعرفة هذا المطاع، فمستغلوه متضررون إلى حد اآلن بفعل الجابحة، ولٌس فمط لمدة 

، وبالنظر لتولف المطاع السٌاحً، هل هذه المراكن تشتغل حالٌا كلها؟ بالطبع ال، فحتى عند إعالن سمسرة جدٌدة أشهر 6أو 

لن تعود الحالة لما كانت علٌه. المعنٌون شركاء المجلس الجماعً وٌمنحونه مبالغ هامة وال بد لنا أن  0201خالل سنة 

أشهر كتعوٌض  8عن حلول عملٌة تنسجم مع ما فً المٌدان، فهل منح  ندافع عنهم، لٌس فمط بالبحث عن حل بجرة للم، بل

سٌرضً المعنٌٌن؟ فالدولة خالل هذه الجابحة تشتغل بمبدأ المساعدة لتجاوز األزمة، فهل صفمة المراكن هً التً ستساعد 

دما احتاجوا اآلن لمساعدة المجلس فً محنته المالٌة؟ ولإلشارة فالمستغلون ٌذرون مبالغ هامة على مٌزانٌة الجماعة، وعن

أشهر كتعوٌض، كونوا على ٌمٌن أنهم إذا لبلوا بهذا الحل ستتحول المراكن إلى ساحة  8المجلس نخبرهم أننا سنمنحهم 

للنهب، فهذا المطاع ٌشغل عددا كبٌرا من األشخاص، وكمثال فمدن كالدار البٌضاء وطنجة عوضت مستغلً المراكن بسنة 

 كاملة.

لربٌس على استمبالن لمهنًٌ المطاع، ولد استمعت لهم ولمعاناتهم، فمنهم من أخذ لروضا ومنهم من نشكرن السٌد ا

باع محله، فعدد من محطات الولوف ال تشتغل، لذلن ألترح تأجٌل البث فً هذه النمطة إلى غاٌة تكوٌن لجٌنة لتحدٌد محطات 

 ا نصوت على النمطة.الولوف المشتغلة منها والمتولفة لتمدٌم معطٌات محٌنة وبعده

  عضو المجلس الجماعً  السعٌد اٌت المحجوبالسٌد 

أنا أشاطر السٌد حمٌد فً رأٌه، لكن بشرط أن ٌلتزم المستغلون بما اكتروه من الجماعة، فهم ال ٌحترمون األماكن 

أمكن تأجٌل النمطة، أو المصادلة بمزٌد من الدهم  وهذا غٌر ممبول، لذلن بدوري أطلب إذاالتً تخصهم، كما ٌبتزون المواطن، 

 لهم.

  عضو المجلس الجماعً  دمحم بالةالسٌد 

أنا احًٌ العمل الكبٌر الذي لامت به اللجنة فً هذا الموضوع، وكالمن السٌد الربٌس كالم معمول، لكن حبذا لو ترٌثنا 

ٌرٌدون جلسة أخٌرة معن السٌد الربٌس، كذلن لدي للٌال لبل حسم هذا الموضوع، فالمعنٌون من خالل حواري معهم 

مالحظة حول انتشار ولوف السٌارات على جانبً الطرق كالطرٌك أمام مسجد تركٌا، فهذه طامة كبرى ونطالب بإرجاع 

 صباغة الطوار إلى سابك عهدها بهذه المناطك.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

إشكال فً تأجٌل النمطة، لكن ال بد لنا أن نستحضر أن المستغلٌن فً فاتح ٌناٌر لٌس لدٌهم حك لٌس لدي أي 

الممارسة من الناحٌة المانونٌة، فتأجٌل الموضوع لٌس فً صالحهم، بل بالعكس ال بد من حسم الموضوع اآلن، وإذا التضى 

 لكن الٌوم ال بد من الحسم العتبارات لانونٌة.األمر أن نرجع النمطة ونصادق على ملحك تعدٌلً جدٌد فهذا ممكن، 

  عضو المجلس الجماعً  ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد  

أتساءل لماذا سنعمم هذه المعاٌٌر على جمٌع المستغلٌن؟ فهنان مراكن بمٌت تشتغل خصوصا مراكن الدراجات، 

 بالممابل ٌجب تعوٌض المراكن المرتبطة بالمطاع السٌاحً.

  عضو المجلس الجماعً  المجٌد الدمناتًعبد السٌد 

بداٌة أشكر اللجنة على عملها الداوب والنٌر، كما أشكر السٌد نابب الربٌس على اللماءات التواصلٌة التً أجراها مع 

هذه الشرٌحة من المجتمع، والتً ٌجب أن نتعامل معها بمماربة تشاركٌة، فالجمٌع متفك على أن لطاع المراكن متضرر 

كبٌر، وكون المجلس الجماعً فً شخص ربٌسه ونوابه وأطره لد فتح الباب للحوار مع هذه الفبة، فهذا هو المأمول بشكل 

 والمنتظر ممن ٌمثل الساكنة.
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نحن نعلم أن مستغلً المراكن فً بداٌة السنة المالٌة ٌضخون مبالغ هامة فً مٌزانٌة الجماعة، وهو ما جعل السٌد 

نحتاط من التأجٌل وٌجب الحسم لبل شهر ٌناٌر، فالمعنٌون كما للت دفعوا للجماعة أموال طابلة الربٌس ٌمول أنه ٌجب أن 

واستفادت الجماعة منها فً إطار الجابحة وهلل الحمد، بخالف لطاع احتالل الملن العام الجماعً فً إطار إلرارات فالمعنً ال 

 راكن أدوا للجماعة اعتمادات ضخمة فً بداٌة السنة.ٌدفع شٌبا إلى غاٌة التوصل بإلراره، فً حٌن أن مكتري الم

كما نعرف جمٌعا، فجابحة كورونا تجندت لها كل أجهزة الدولة وعلى رأسها صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره 

خوفا من أن تنهار هذه المطاعات، فمكترو المراكن ٌشغلون شرٌحة  19هللا، وتم تخصٌص صندوق خاص بوباء كوفٌد 

، والحمد هلل أن هاالء دبروا المرحلة بشكل جٌد، فلم نر ٌوما أحدا ٌتظاهر أمام ممر الوالٌة أو 19وانتشر وباء كوفٌد  مهمة،

 الجماعة.

ال ٌمكننا الٌوم أن نبخس العمل الكبٌر الذي لامت به رباسة المجلس الجماعً، فهو عمل نمدره ونثمنه، لكنكم لم 

غشت تمول على  4هذه الفبة، فمد توصلتم بدورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة فً الموضوع فً تصلوا بعد للغاٌة التً سنساعد بها 

أنه ٌمكن للمعنٌٌن أن ٌستمروا فً العملٌة الكرابٌة مع تخفٌض سومة هذا الكراء، وما دامت هذه الفبة شرٌكة للمجلس 

 .ومتضررة فال بد من إٌجاد حل مناسب لها لبل فاتح ٌناٌر بغٌة احترام المانون

لكافة هذه االعتبارات، وما دمت التراحات اللجنة ال ترضً المعنٌٌن، ألترح وفك المماربة التشاركٌة إذا أمكن، أن 

تبمى أشغال هذه الدورة مفتوحة، على أساس أن تعمد الجماعة غدا لماء أخٌرا مع هاالء ونستأنف دورتنا ٌوم االثنٌن، 

تحرٌر محضر بهذا اللماء ٌكون ملزما لألطراف، ونوافك بالتالً علٌه، فالمطاع  ونكون بالتالً لد أشركناهم فً المرار، وٌتم

 ال ٌجب أن ٌنهار ولتحمٌك ذلن ال بد من تمدٌم ٌد العون لمستغلٌه.

  عضو المجلس الجماعً  ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

خسابر، لكن على األلل ما فعال تأجٌل النمطة فٌه مخاطر، صحٌح أن عابدات كراء المراكن مهمة وهذه الفبة تكبدت 

زلنا نملن الولت التخاذ ممرر ٌضمن للمعنٌٌن حال ما بعد فاتح ٌناٌر الممبل، وإذا انتظرنا لما بعد هذا التارٌخ فال ٌمكننا اتخاذ 

لرار بأثر رجعً، لذلن ال بد أن نتحلى بالجرأة ونحسم الموضوع الٌوم، على أساس إن التضى الحال التعدٌل فسندرجه فً 

رة الحمة، لكن أهم شًء اآلن هو اتخاد ممرر فً الموضوع رغم أننا مكرهٌن على ذلن لكن ٌحكمنا المانون، لذلن أعٌد دو

 وأكرر التأجٌل فٌه خطر على المطاع ولٌس فً صالح المستغلٌن.

  عضو المجلس الجماعً  دمحم لكبارالسٌد 

سأتطرق لهذا الموضوع فً شمٌن: األول أننا نحن نعٌش ظرفا استثنابٌا بامتٌاز، وهذه الفبة تأثرت سلبا بتداعٌات 

ٌوما  .1دجنبر، إذن ال زال لدٌنا  11الجابحة، اما الثانً فهو الشك المانونً الذي نبهتنا له السٌد الربٌس، والحمد هلل أننا فً 

 بد من حلها بشكل تشاركً وبالتراضً، لذلن أضم صوتً إلى االخوة الذٌن الترحوا لبل حلول شهر ٌناٌر، وهذه أزمة ال

التأجٌل لمدة لٌست بالطوٌلة أي ٌومان أو ثالثة أٌام بغٌة ترن المجال للتحاور مع المعنٌٌن لمرة أخٌرة والوصول إلى حل 

ن تأزم وضعٌتهم ٌصعب علٌهم االستمرار مع توافمً ٌحافظ على المداخٌل فً المطاع وٌبمً على استمرارٌة هذه الفبة، أل

المجلس نظرا للعاللة الجدلٌة بٌن الطرفٌن، لذلن أنا بدوري ألترح تأجٌل البث فً النمطة لولت وجٌز ونبمً أشغال الدورة 

 مفتوحة إلى غاٌة طرح ممترح مناسب ونصوت علٌه.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

سمحتم، أعطً الكلمة للسٌد المذكور موطاعً ربٌس لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة بغٌة إطالعكم على الشك إذا 

 المانونً للموضوع.
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  لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة ربٌس  المذكور موطاعًالسٌد 

كما سبك أن للتم السٌد الربٌس، إذا لم ٌتم حسم الموضوع لبل فاتح ٌناٌر الممبل فالمعنٌون سٌشتغلون خارج 

 أٌام، فالتمدٌد غٌر موجود فً الدورات االستثنابٌة. 1المانون، أما بالنسبة لهذه الدورة فبإمكانها أن تبمى مفتوحة داخل أجل 

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أنا فً لرارة نفسً ضد تأجٌل البث فً هذه النمطة إلى جلسة أخرى، لماذا؟ ألننا نرٌد أن ٌستفٌد المستغلون وأن 

ٌتجاوزوا وضعٌتهم الحالٌة، وإذا أردنا تعدٌل ممتضى ما، فلم ال نعدله اآلن؟ ألن الجماعة فً شخص نابب الربٌس المكلف 

نٌة عمدت لماءات عدٌدة مع المعنٌٌن، لكن ال بد من اإلشارة إلى أن االنسان صاحب حاجته وسٌرفع بالمطاع واألطر المع

السمف ولن تصل معه إلى اتفاق، وبالتالً فال ٌمكن لهذه الفبة أال تتضرر بالمرة، أترٌدوننا أن نعطٌهم بال حساب؟ كما سبك 

ل السٌاحً الذي ثلثه بالمغرب متواجد بمدٌنة مراكش، فأصحابه أن للت جل المطاعات متضررة، وإذا أخذنا كمثال لطاع النم

ركنوا سٌاراتهم فً المستودعات وهً بالمبات، فهل عوضنا هاالء؟ كذلن أصحاب الفنادق إلى اآلن ٌعانون فهل عوضتهم 

بطالة  الدولة؟ هذه األخٌرة عوضت فمط عمال الفنادق المسجلٌن فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً او أصحاب

درهم، فرغم حصوله على تعوٌض  0222درهم شهرٌا عوضته الدولة ب  123222نجوم ٌتماضى  8الرامٌد، فعامل فً فندق 

 ألٌس متضررا؟ بل متضرر طبعا.

والجماعة شخص معنوي، فهل تعملون حجم الضرر الذي تكبدته؟ وارد جدا أن تصبح مٌزانٌة الجماعة خالل هذه 

لى تأجٌل عدد من النفمات االجبارٌة التً تربطنا مع ماسسات معٌنة، والخازن اإلللٌمً ٌدق السنة بها عجز، وسنضطر إ

ملٌار ولم نصل لهذا المبلغ فً المداخٌل، وكمثال شركات  94نالوس الخطر بهذا الخصوص، فالنفمات االجبارٌة وصلت إلى 

 ال زلنا ندفع مستحماتها إلى الٌوم." رحلت وTECMEDأشهر، وشركة " 6النظافة لن تحصل على مستحماتها لمدة 

لذلن ال ٌجب التفكٌر فمط فً مصلحة مستغلً المراكن، بل ٌجب أٌضا استحضار مصلحة الجماعة وكٌف ستشتغل فً 

ظل هذه الظروف؟ لكن وانسجاما مع دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة حاولنا إٌجاد حل مناسب وفك لدرة الجماعة لهذا 

لن نمدر على فعل شًء، لذلن ال بد من تماسم الضرر لتجاوز هذه األزمة، رغم أن الضرر الذي  الموضوع، وصراحة فبدونها

أشهر  8كما سبك أن للت، فتعوٌض  0201ستتحمله الجماعة من هذا المطاع كبٌر سٌصل إلى ملٌاران ونصف خالل سنة 

ٌر السنة الماضٌة ولٌستمر المستغلون الحالٌون ٌبمى حال مناسبا، وبعد هذه المدة كان بإمكاننا أن نحتسب ما تبمى وفك معاٌ

فً أماكنهم لكن هذا األمر مجحف كذلن، ألنهم حصلوا على الصفمة لبل الجابحة حٌن كانت مراكش مزدهرة، هذا ما جعلنا 

 أشهر. 8نمترح إعالن صفمة جدٌدة بعد انمضاء تعوٌض 

ل المانونٌة، باستمرار المستغلٌن الحالٌٌن، على أساس أخٌرا ألترح علٌكم أن نحسم الموضوع الٌوم بغٌة احترام اآلجا

أن ندرج الموضوع من جدٌد فً الدورة المادمة إذا اتضح أن المعنٌٌن ٌعانون ضررا كبٌرا وبالتالً تعدٌل كناش التحمالت 

 مرة أخرى.

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السابع لربٌس  عبد الرزاق جبورالسٌد   

بالفعل عمدنا لماءات شبه ٌومٌة مع المعنٌٌن، وااللتراحات الواردة فً تمرٌر اللجنة ألصى ما ٌمكن الوصول إلٌه، 

فحتى بالنسبة للمراكن التً لم تشتغل منذ بداٌة الجابحة إلى اآلن، ضمنا ممتضى بخصوصها فً ملحك كناش التحمالت 

عروفة وأنجزت بشأنها محاضر من لسم الممتلكات الجماعٌة، او بكاملها وهذه المراكن محصٌة وم 0201بتعوٌضها سنة 

 ٌتوفر على شهادة إدارٌة من السلطة المحلٌة.
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  عضو المجلس الجماعً  ي. عبد الحفٌظ المغراويالسٌد 

نرٌد تكوٌن لجنة موضوعاتٌة للولوف على المراكن التً اشتغلت وتلن المتولفة التً تحتاج تعوٌضا، فهذا مال 

 المواطنٌن، فال ٌجب أن نساوي جمٌع المراكن فً التعوٌض.

  عضو المجلس الجماعً  حمٌد الشهوانًالسٌد 

أشهر التراح جٌد، لكن إذا أمكن تمدٌد هذه الفترة للٌال سٌكون  8االلتراح الذي جبت به السٌد الربٌس بتعوٌض مدته 

أمواال طابلة ولو استطاعوا تحمل ما أصابهم لن ٌترددوا على أفضل، ألن هنان محطات لم تشتغل نهابٌا، فهاالء دفعوا 

 الجماعة مطالبٌن بإٌجاد حل لهم.

  عضو المجلس الجماعً  عبد العزٌز بوسعٌدالسٌد 

لطاع المراكن كبالً المطاعات تضرر من تبعات الجابحة، غٌر أن األضرار التً تكبدها أكبر من المطاعات األخرى، 

ألن هذه الفبة تدفع أموال الكراء لبل البدء فً االشتغال، فمعنى أنها الٌوم فالدة لرأس المال، وكل واحد منهم ٌتدبر رأسماله 

رته، لذلن ال ٌجب أن نوازي ضررهم مع ضرر بالً المطاعات، فالمعنٌون ٌمكن أن من جهة معٌنة، وال ٌمكن لهم تحمل خسا

 نعتبرهم جزء من وكالة مداخٌل الجماعة، حٌث أنهم ٌدفعون لدر سنوي من المال ثم ٌخرجون لٌجمعوه بمستخدمٌهم.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 ذلن.لكنهم ٌجنون أرباحا من وراء 

  عضو المجلس الجماعً  عبد العزٌز بوسعٌدالسٌد 

من المداخٌل الكلٌة للجماعة، فإذا أفمرنا هذه  %8ما أرٌد لوله أن المعنٌٌن ٌساعدون وكالة المداخٌل بنسبة تمدر ب 

الفبة ستتخلى عن المطاع ولد ٌأتً أناس جدد ال ٌفمهون فً المطاع شٌبا، لذلن أنا ال أرٌد تأجٌل النمطة، بل أن نمف ولفة 

المنظور تأمل وان نرى الموضوع من جانب أن المعنٌٌن جزء من الجماعة وأن هذا المطاع ال ٌجب أن ٌتضرر، ولٌس بنفس 

الذي نرى به المطاعات األخرى فهذه األخٌرة ضررها مالت، ألن المماهً مثال أو الفنادق سرعان ما سٌفتح أصحابها 

 أبوابهم وٌباشرون نشاطهم عكس لطاع المراكن.

ولذلن ألترح أن نحسم الموضوع الٌوم، فالعمل الذي لامت به اللجنة عمل جٌد مشكورة علٌه ٌحتاج فمط لتعدٌالت 

أشهر، وخصم نسبة مبوٌة معٌنة من مبلغ الكراء فً الصفمة  4بسٌطة، وهً تمدٌد مدة التعوٌض شهرا إضافٌا لتصبح 

 الجدٌدة وسنخرج من هذه الجلسة بالتراضً.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس ربً بلمابد دمحم العالسٌد 

أحٌانا تفكرون بمنطك هذه الفبة فمط، فً حٌن ٌجب أن تفكروا انكم أعضاء فً هذه الجماعة، وهذه األخٌرة متضررة 

وتحتاج أمواال، فهل لدٌكم التراحات من أٌن سنأتً بها؟ فإذا تعلك األمر بفبة مستغلً المراكن فمط فنحن مستعدون للدفاع 

ملٌار، فنحن  2.ملٌار ومستحمات لطاع النظافة  00فرواتب الموظفٌن حوالً عنهم طوال الٌوم لكن بماذا سندبر الجماعة؟ 

أشهر كتعوٌض، مع العلم أن المدٌنة حالٌا مشتغلة بفضل تخفٌف إجراءات الحجر الصحً،  8لم نظلم هذه الفبة بل منحناها 

 واألمور سارٌة فً التحسن.

  عضو المجلس الجماعً دمحم لكبارالسٌد 

تدخالتً أستحضر مصلحة الجماعة، ألننً عضو فٌها وواجب علً أن أحافظ علٌها، ولم أتدخل ٌوما دابما وفً جمٌع 

لصالح جهة معٌنة، وكما سبك أن للت نحن فً ظرف استثنابً، وهذا ما جعلنً أنالش الموضوع بهذه الطرٌمة، حٌث طلبت 

لى أن السٌد النابب واألطر الجماعٌة عمدوا لماءات تأجٌل النمطة بحكم أننا لانونا ٌمكن أن نبمً الدورة مفتوحة، ونظرا إ
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عدٌدة مع مهنًٌ المطاع، ونحن جلسنا للٌال مع هاالء، ومن األمور التً أثاروها وبدت لً منطمٌة أن المراكن ال تتساوى 

إلى غاٌة عمد  فً حجم الضرر، وٌطالبون بالتعوٌض بناء على هذا المعٌار، لذلن أطلب تأجٌل البث فً النمطة بٌوم أو ٌومٌن

 لماء أخٌر مع المعنٌٌن لمنالشة المعطٌات بوضوح والخروج بحل ٌرضً الطرفٌن.

  المجلس الجماعً لمراكش لربٌس الثامنالنابب   أمال مٌصرة ةالسٌد  

أود فمط أن أنبه السادة أعضاء المجلس أننا دخلنا فً مرحلة حرجة من تدبٌر الجماعة خاصة فً الشك المالً، فمد 

عمدنا عدة اجتماعات لتحدٌد كٌفٌة تدبٌر هذه المرحلة، واتحدث هنا عن التسٌٌر والمصارٌف االجبارٌة أما التجهٌز فال 

نحاول حالٌا أن نصل إلٌه، ألننا ال نملن إمكانٌات ذلن، فالتفكٌر اآلن فمط ٌنكب على شك التسٌٌر وكٌفٌة أداء المصارٌف 

 اء أن تصب ممترحاتهم فً اتجاه تخفٌف الضغط عن مٌزانٌة الجماعة.االجبارٌة، لذلن أود من السادة األعض

  عضو المجلس الجماعً  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

بالفعل هنان معاناة كبٌرة فً التدبٌر المالً للجماعة، ونحن ٌجب أن ندافع على استمرارٌة هذه الماسسة، فالمواطن 

ٌرٌد طرلا بدون حفر، وإنارة عمومٌة فً المستوى، ومناطك خضراء وعددا من األمور ٌجب أن نوفرها له فً إطار 

 8بالممابل ال ٌجب أن نمول بان كل هذه االحتٌاجات سنوفرها بمبلغ التمثٌلٌة التً نمثله فٌها، خاصة شك التسٌٌر، لكننا 

وكما دعتنا األخت الناببة إلى التنبه لضرورة تخفٌف الضغط على مٌزانٌة الجماعة، فهذا  مالٌٌر الذي ٌأتٌنا من المراكن،

، فحٌنما نود تدبٌر الشأن المالً مالٌٌر فً هذه الجلسة 8األمر تنبهنا له ونساٌره، ولكن الممترحات لن تأتً فمط من مبلغ 

فٌمكن أن ننفتح على عدد من المطاعات، صحٌح ال ٌمكن توفٌرها فً ظروف جابحة كورونا، لكن ٌمكننا ذلن فً ظروف 

 أخرى.

أشهر، ولهذا فإذا اتضح أن ممترحً  6او  .السٌد الربٌس أشار إلى مسألة مهمة وهً أن آثار الجابحة لن تزول بعد 

دي، وتودون ممترحا لحسم الموضوع اآلن بشكل ال ٌكون فٌه ضرر للجماعة وال للمعنٌٌن، فأنا أرى أن نبمً األول غٌر مج

أشهر المتبمٌة من سنة  1أشهر على أساس أن ٌستمر نفس المستغلٌن الحالٌٌن فً أماكنهم خالل  8على مدة التعوٌض 

 لداخلٌة فً الموضوع.مع تخفٌض تكلفة الكراء، انسجاما مع دورٌة السٌد وزٌر ا 0201

كذلن هنان أمر إضافً أشرتم إلٌه السٌد الربٌس أن الصفمة الجدٌدة للمراكن لن ترسى على المبالغ التً حممتها 

بسبب تداعٌات الجابحة، لذلن ألترح اإلبماء على  %12و  %82السنة الماضٌة، ٌمكن أن تتراجع بنسبة تتراوح بٌن 

 المستغلٌن الحالٌٌن.

  عضو المجلس الجماعً  اٌت المحجوب السعٌدالسٌد 

بالفعل ٌجب علٌنا الحفاظ على مالٌة الجماعة مع إٌجاد حل مناسب لهذه الفبة، لكنهم بالممابل ال ٌحترمون المانون، 

لسنٌن مرت، ودابما ٌجد معهم المواطن مشاكل عدٌدة، ورغم ذلن فأنا  02فكما سبك أن للت ٌكترون شارعا وٌستغلون 

اعترف أنهم تضرروا وال إشكال فً مساعدتهم، لكن ال بد لهم من التزام األماكن التً اكتروها دون غٌرها، وأن ٌلتزموا 

 بتعرٌفة درهمٌن المحددة لانونا.

  عضو المجلس الجماعً  دمحم اٌت بوٌدوالسٌد 

ٌجنً أرباحا كبٌرة، لكن أصحابه تضرروا كما تضرر سابر المغاربة بفعل الجابحة، والفبة المعنٌة بهذه هذا المطاع 

النمطة الترضوا أمواال ودفعوا شٌكات وسنتألم إذا سمعنا أحدهم سجن من جراء عدم إٌفاء التزاماته، ورباسة المجلس فً 

غابت النظافة، أو فً وجود الحفر إلى غٌر ذلن، فإذا لم تمم هذا األمر بٌن المطرلة والسندان، فالمواطن لن ٌسكت إذا 

الجماعة بتدبٌر هذه المرحلة بتخفٌض تكالٌف عدد من المطاعات فستزداد األزمة، لذلن أطلب حسم هذا الموضوع الٌوم، ألنه 

 عمدت بشأنه لماءات عدٌدة والولت ٌداهمنا.
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أنا أود أن نخرج من هذا الموضوع متراضٌن غٌر منمسمٌن، فنحن نرٌد مصلحة هذه الفبة لكن أٌضا ال ٌمكننا أن 

نفرط فً مصلحة الجماعة، فالتوازن ضروري، وأنا على علم تام بخباٌا هذا الموضوع، كما أننً لم ازاٌد ولم أكذب علٌكم، 

لى دراٌة تامة بالوضعٌة المالٌة للجماعة، ففً اجتماع البارحة ولساعات طوال ونحن ننالش هذه والسٌدة الناببة أمال ع

الوضعٌة، وعلى سبٌل المثال المشارٌع الملكٌة بالمدٌنة أٌمكن للجماعة أال تساهم فٌها؟ ٌمكننا كأشخاص أن نعوض مستغلً 

 ال تسمح.المراكن سنة كاملة أٌن االشكال فً ذلن؟ لكن الوضعٌة المالٌة 

فنحن الٌوم نمٌم الضرر، الذي ال ٌمكن للجماعة أن تتحمله بمفردها، فجمٌع األطراف ٌجب أن تتحمل هذا الضرر، 

أشهر، مع استمرار نفس المستغلٌن  8لذلن أنا مع ممترح السٌد الدمناتً إذا لبلتم به، وهو ان نتخذ ممررا بتعوٌض لمدة 

وتخفٌض تكلفتها بنسبة معٌنة، وهذا األمر ٌحتاج إلى اتخاذ ممرر، هذا كله فً  0201خالل السبع أشهر المتبمٌة من سنة 

 إطار دورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة وبتنسٌك مع المصالح الوالبٌة.

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السابع لربٌس  عبد الرزاق جبورالسٌد 

حٌنها لد داهمنا فً حالة عدم االتفاق وأردنا إعالن الدورة العادٌة الممبلة هً دورة شهر فبراٌر، وسٌكون الولت 

أشهر وأن نبمً نفس المستغلٌن الحالٌٌن فً موالعهم خالل السبع أشهر  8صفمة جدٌدة، وإذا كان ممكنا أن نمنح تعوٌض 

م العملٌة مع أدابهم واجب كرابها مع خصم نسبة معٌنة فسنتفادى حرج ضٌك الولت، لكن ال بد أن تت 0201المتبمٌة من سنة 

تحت إشراف المصالح الجماعٌة والوالبٌة واستنادا لدورٌة السٌد وزٌر الداخلٌة التً تمول "... بإدراج ممتضٌات خاصة 

مع تخفٌض المبالغ  0201بحالة الطوارئ الصحٌة تمكن المعنٌٌن باألمر من االستمرار فً كراء المرفك العمومً خالل سنة 

أشهر مع استمرارهم فً موالعهم خالل  8ٌمكننا تعدٌل هذا الملحك الٌوم بمنح المعنٌٌن الواجب أدااها"، إذن وكما للت 

السبع أشهر المتبمٌة مع تخفٌض السومة الكرابٌة بنسبة معٌنة والتً سٌحددها لسم تنمٌة الموارد المالٌة ولسم الممتلكات 

 .0201ة شهر ماي من سنة الجماعٌة بعملٌة حسابٌة على أساس تحدٌد التمدٌرات المالٌة عند نهاٌ

الٌوم إذا سمحتم سنتفك على المبدأ بدون حاجة إلى التأجٌل، أما نسبة التخفٌض فننالشها مستمبال فً موعدها بعد 

 أشهر. 8انمضاء مدة التعوٌض التً هً 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

مسألة احتساب نسبة التخفٌض ستكون على شكل توصٌة، وأنا ألول للسٌد النابب أنه إذا لررنا استمرار المستغلٌن 

، فستبمى مسألة تحدٌد نسبة التخفٌض معلمة، إذن ألترح أن 0201الحالٌٌن فً أماكنهم للسبع أشهر المتبمٌة من سنة 

أمر استمرارهم فً االستغالل من عدمه وتحدٌد نسبة التخفٌض  أشهر للمستغلٌن كتعوٌض، وترن 8نصادق الٌوم على منح 

 للمفاوضات معهم، فإذا اتفمنا فسنعرض الموضوع للمصادلة خالل دورة لادمة وإذا لم نتفك فسنعلن صفمة جدٌدة.

  المجلس الجماعً لمراكش النابب السابع لربٌس  عبد الرزاق جبورالسٌد 

االستمرار فً االستغالل وتحدٌد نسبة التحفٌض لبل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر، لكً إذا كان ممكنا أحبذ حسم مسألة 

 ال ٌداهمنا الولت فً حالة عدم االتفاق من أجل إعالن صفمة جدٌدة التً تتطلب إجراءاتها زمنا طوٌال.

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

إذن، وإذا التضى الحال، لد نعمد دورة استثنابٌة خالل شهر ٌناٌر الستكمال هذا الموضوع، لكن ٌجب تضمٌن توصٌة 

، ولد ال ٌتفمون 0201باستمرار المستغلٌن الحالٌٌن فً موالعهم مع منالشة نسبة التخفٌض للسبع أشهر األخٌرة من سنة 

 ك األمر بحاجته ال ٌشبع.معنا على النسبة المذكورة، فاإلنسان حٌنما ٌتعل
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  عضو المجلس الجماعً  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

التربنا من حسم الموضوع، ونسبة التخفٌض لن نتركها مستمبال للتفاوض، لم ال نحددها الٌوم؟ ونصوت علٌها 

أشهر كتعوٌض مع إبماء نفس المستغلٌن للسبع أشهر المتبمٌة من سنة  8وستصبح ملزمة للجمٌع، إذن سنصادق على 

 .0202مع خصم نسبة معٌنة من السومة الكرابٌة التً سبك أن ادوها سنة  0201

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

وأنا سألول إنها نسبة كبٌرة، فال ٌمكن  %2.نسبة التخفٌض هً التً لد ال نتفك علٌها، لد تمترح السٌد الدمناتً 
 للجماعة أن تخرج خالٌة الوفاض ألنها متضررة بل حتى مفلسة.

  عضو المجلس الجماعً  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

هل المعنٌون هم من أفلسوا الجماعة؟ أنا ألترح كما جاء بذلن السٌد النابب أن نخرج الٌوم بحل توافمً، وهو ان 

مع استمرار  %2.أو  %08أشهر كتعوٌض وتحدٌد نسبة تخفٌض السومة الكرابٌة للسبع أشهر المتبمٌة فً  8نمنح هذه الفبة 

 ة السٌد وزٌر الداخلٌة ونكون بذلن لد حسمنا الموضوع.نفس األشخاص فً استغالل المرفك انسجاما مع دورٌ

  عضو المجلس الجماعً  دمحم لكبارالسٌد 

سأنالش الموضوع من زاوٌة مغاٌرة، ألن تحدٌد نسبة التخفٌض صعب، فحٌنما طلبت لماءا أخٌرا مع المعنٌٌن، فلٌس 

منالشة األمور التً ٌصعب تداولها خالل الدورة، كذلن معناه أن ٌتم تخفٌض السومة الكرابٌة، ألن الغاٌة من هذا اللماء هً 

ولنفرض أننا سنخفض مبلغا معٌنا لهذه الفبة فهل الجماعة فً حاجة ماسة لما تم تخفٌضه؟ أٌضا من حمنا لانونا أن نعمد 

 سم الموضوع؟جلسة ثانٌة لهذه الدورة، إذن ما الضرر فً أن ناجل الموضوع لٌوم أو ٌومٌن وسنحل بذلن إشكاال كبٌرا ونح

  عضو المجلس الجماعً  عبد العزٌز بوسعٌدالسٌد 

فلن تادٌها  0201لدي مالحظة تمنٌة هً أنه حتى فً حالة تخفٌض السومة الكرابٌة للسبع أشهر المتبمٌة من سنة 

لذلن ألترح تحدٌد اجل معٌن لألداء وفً حالة عدم  ،%2.أو  %08بعض المحطات ألن الضرر فٌها ٌتجاوز نسبة تخفٌض 

التً لم تستغل طٌلة  وسنفتح صفمة جدٌدة بخصوصها، مع إحصاء المحطاتاألداء خالله ٌعتبر المستغل غٌر راغب فً المحطة 

 السنة.

  عضو المجلس الجماعً  دمحم االدرٌسًالسٌد 

لدي تخوف وحٌد هو فً حالة عدم إٌجاد حل اآلن، لد نواجه عزوفا فً المشاركة فً صفمة كراء المراكن، وسٌترتب 

عن ذلن مطالبة المستغلٌن الحالٌٌن بالتعوٌض مع اشتغالهم بالمجان، نحن دابما نسمع أن هاالء ٌجنون أرباحا، والطبٌعً 

لتسبب فً أي أضرار للمعنٌٌن وللجماعة، لذلن فأنا أتفك مع السٌدٌن أن أي أحد ٌدخل مشروعا فهدفه الربح، لكن بدون ا

كان أحسن واتخاذ ممرر ملزم  حسم الموضوع فً ألرب ولت ممكن، وإذا تمكنا من حل االشكال الٌوملكبار والدمناتً فً ضرورة 

 للطرفٌن.

  عضو المجلس الجماعً  ٌوسف اٌت رٌاضالسٌد 

جدا، فهنان حموق الجماعة وحموق أطراف أخرى، وٌحتاج لتحكٌم العمل، كما سبك أن أشرت هذا موضوع حساس 

وأخذ الولت الكافً فً مرحلته الثانٌة، أي حسم مدة التعوٌض الٌوم، ومنالشة ما تبمى بالمٌام باستشارات فً الموضوع 

ادمة والخروج بمرار وعرض األمر على اللجنة مع األخذ بعٌن االعتبار جمٌع مالحظات االخوة وعرض ذلن خالل دورة ل

ٌحفظ حموق الجماعة والفبة المعنٌة الذٌن هم مواطنون ومصلحتهم تهمنا، فالموضوع ال ٌنبغً أن نعالجه بنوع من العاطفة 

 والتماطب بٌن المنتخبٌن.
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  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

فاألمر سٌان، ألننً لن أتخذ لرارا بناء على العواطف،  سواء حسمنا الموضوع الٌوم أو إلى غاٌة ٌوم االثنٌن

فالممترح الذي أمامكم فٌه أمور عادلة، منطمٌة ومنصفة، ولو كانت نٌتنا عدم إٌجاد حل لهذه الفبة لن ندرجها كنمطة خالل 

د ال تجد بما تفً به الدورة، فأي نسبة تخفٌض سٌعتبرها المعنٌون للٌلة لكن ولعها لدى الجماعة كبٌر، ألن هذه األخٌرة ل

 التزاماتها المتعددة.

أشهر لتمكٌن المعنٌٌن من االشتغال  8انا استمعت لكافة آراءكم، وعلٌه سنصوت الٌوم على فترة التعوٌض البالغة 

طبما للمانون، وخالل الدورة الممبلة سنتخذ ممررا بتمدٌد الفترة لهاالء مع تخفٌض نسبة معٌنة، وهذه النسبة هً التً 

 تحتاج لدراسة موضوعٌة بشكل ٌحفظ حموق كافة األطراف، أما أن نحدد نسبة التخفٌض بشكل عشوابً فهذا غٌر ممبول.

  عضو المجلس الجماعً  ٌد اٌت المحجوبالسعالسٌد 

ما دمنا سنعمد دورة ممبلة الستكمال هذا الموضوع، ألترح السٌد الربٌس أن تدرج خاللها كذلن موضوع شواهد الربط 

 ألنها متولفة على مستوى المدٌنة.

  عضو المجلس الجماعً  عبد المجٌد الدمناتًالسٌد 

 نرٌد سماع منطوق الممرر المراد اتخاذه.

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

أشهر كتعوٌض دون تعدٌل لهذه الفترة، على أساس تضمٌن توصٌة  8وٌعرف مضمونه  0الممرر فٌه ملحك رلم 

 مفادها منالشة موضوع استمرارهم فً المرفك مع تخفٌض السومة الكرابٌة بنسبة معٌنة خالل الدورة المادمة.

  عضو المجلس الجماعً  المجٌد الدمناتً عبدالسٌد 

 السٌد الربٌس ألترح أن ٌكون منطوق الممرر كاآلتً: 

 "صادق المجلس الجماعً فً دورته المنعمدة بتارٌخ .... عند دراسته للنمطة السابعة على ماٌلً:

مجانا كتعوٌض لمكتري محطات ولوف السٌارات والدراجات النارٌة  0201أشهر األولى من سنة  8منح مدة  (1

 والعادٌة.

 ستجتمع اللجنة لتحدٌد نسبة تخفٌض سومتها الكرابٌة. 0201أشهر المتبمٌة من سنة  1( بالنسبة ل 0

 

  المجلس الجماعً لمراكش ربٌس دمحم العربً بلمابد السٌد 

 لنسبة التخفٌض ستضمن كتوصٌة، وعلٌه الممرر سٌتضمن ما ٌلً:مسألة السبع أشهر المتبمٌة وتحدٌد اللجنة 

 أشهر  8تمدٌد  .1

 تدارس إمكانٌة التمدٌد لسبعة أشهر أخرى، مع إمكانٌة خصم نسبة من المبالغ الماداة.  .0

واالخذ  0إذن، وإن لم ٌتبك أي تدخل إضافً، ألترح علٌكم المرور إلى عملٌة التصوٌت وفك ممتضبات الملحك رلم 

 بعٌن االعتبار التوصٌة.
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

وبه نكون لد أنهٌنا دراستنا للنمط المدرجة فً جدول اعمال دورتنا االستثنابٌة هاته، ولبل رفع هذه 

لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل الملن دمحم  ةجلسكاتب الالجلسة، اعطً الكلمة للسٌد 

 السادس نصره هللا و اٌده.

 

 ةكاتب الجلس عبد الهادي بن عالالسٌد ي 
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  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

امتنانً للسادة اعضاء المجلس الجماعً على لبل رفع جلسة هذه الدورة، اود ان اتمدم بشكري و 
 مواكبتهم اشغال مداوالت الدورة و كذا اطر وموظفً الجماعة.

 عشٌة. الثالثةرفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى 

 


