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 البث يف هبات عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميولوك" لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن القطع االرضية االتية:

ضاا   42آر  42مساحتها  254780/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -1 سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحت
 مدرسة حسب تصميم التجزئة.

صاة  28هكتار  01مساحتها  254783/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -2 ناارة خمص عاة امل تاراب مقاط سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ 
 لتجزئة.الحتضا  مستشفى حسب تصميم ا

ياز   87ار  07مساحتها  254782/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -3 سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة لتجه
 ادارة حسب تصميم التجزئة.

ة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحتضا  سنتيار تتواجد مبنطق  55ار  07مساحتها  254779/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -4
 مركز صحي حسب تصميم التجزئة.
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 2019الدورة االستثنائية يوليوز                           مجلس جماعة مراكش

 جلسة علنية                                            

 2019حمضر الدورة االستثنائية يوليوز 
 23/07/2019جلســة فريـدة بتاريخ 

 

بناء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات وكذا النظام الداخلي لمجلس  

وتبعا مراكش،  الجماعي    جماعة  للمجلس  استثنائية  دورة  اشغال  لحضور  الجماعة  مجلس  اعضاء  للسادة  الموجهة  للدعوة 

بتاريخ   عدد    12072019لمراكش  المجلس    13687تحت  عقد  الدورة،  لجلسة  الزمنية  والجدولة  االعمال  لجدول  المتضمنة 

الثالثاء   يوم  المذكورة  دورته  اشغال  ا   2019يوليوز    23الجماعي  الساعة  الرسمية  على  الجلسات  بقاعة  زواال  عشرة  لثانية 

وبمحضر   لمراكش  الجماعي  المجلس  رئيس  بلقائد  العربي  محمد  السيد  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشارع  الجماعي  للمجلس 

السيد احمد سعدون عن رئيس المنطقة الحضرية قشيش ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد المذكور موطاعي رئيس  

 لجماعات المحلية بالوالية.قسم ا

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

 المدير العام للمصالح   :     عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :         محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :      هشام بل الحوتي 

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :      عبد الغني اوشن

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :      وفاء منيتي 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :     عبد العزيز االمري 

 عن المديرية العامة بمجلس مقاطعة المنارة  :     عبد اللطيف كويدش 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :      محمد ارفا 

 عن قسم اعمال المجلس  :       د نجاي سع
 

 ة السـادة:  ـح الخارجيـارك من المصالـش -
 الدولة بمراكش ألمالكالمدير الجهوي  :      ري ضجواد بوا

 الدولة بمراكش المعين ألمالكالمدير الجهوي  :      علي الزواكي

 الدولة بمراكش ألمالكمهندسة بالمديرية الجهوية  :      ندى الزعيم 

 رئيسة المشاريع الجهوية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن  :      عائشة الموتشو

 JEAN PIERRE ELONG MBASSI   :  

 
 

 

 عضوا 86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضوا 85  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 58  :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش سليما يونس بن  2
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 3
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 4
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5
مجاعة مراكشالنائب السادسة لرئيس جملس  خدجية فضي 6  

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7
النائبة الثامنة  لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  8  

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 10
كاتب اجمللس اجلماعينائب  موالي احفيظ قضاوي العباسي 11  

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 12
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 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 13

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 14

 "          "          " عبد اهلادي فاري 15

 "          "          " حممد الزراف 16

 "          "          " الغلفعبد االله  17

 "          "          " عبد الواحد الشافقي 18

 "          "          " امحد حمفوظ 19

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 20

 "          "          " سفيا  بنخاليت 21

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 22

 "          "          " خليل بوحلسن 23

 "          "          " حممد ايت بويدو 24

 "          "          " محيد خورزك 25

 "          "          " حممد بن بال 26

 "          "          " أمحد عبيلة 27

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 28

 "          "          " بباويحسن  29

 "          "          " إشراق البويسفي 30

 "          "          " حممد لكبار 31

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 32

 "          "          " عبد اجمليد بناني 33

 "          "          " عبد العزيز البنني 34

 "          "          " حممد احلر 35

 "          "          " حممد بنلعروسي 36

 "          "          " حممد باقة 37

 "          "          " املصطفى الوجداني 38

 "          "          " عبد الصمد العكاري 39

 "          "          " ابراهيم بوحنش 40

 "          "          " عبد الرحيم الفريامي 41
 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 42
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 43
 "          "          " يوسف بن الزاهر 44
 "          "          " سعيدة ساللة 45

"          "          " حسن اهلواري 46  

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 47

 "          "          " ثورية بوعباد 48

 "          "          " موالي البشري طوبا 49

 "          "          " خليفة الشحيمي 50

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 51

 "          "     "      حفيظة جمدار 52

 "          "          " امساعيل امغاري 53
 "          "          " حممد ايت الزاوي 54
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 "          "          " عبد الكريم ملشوم 55

 "          "          " حليمة باحممد 56

 "          "          " حممد بوغربال 57
"          "      "     جويدة العويدي 58  

 

 اعضاء  03         :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر -
 

 عضو جملس مجاعة مراكش  توفيق بلوجور 1
 "          "          " عبد الغين دريوش 2
 "          "          " فاطمة ملكهو  3

 
 

    عضـوا 24       :      الغائبيـن بـدون عــذر عـدد  األعضاء -
 

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 1
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 2
 عضو جملس مجاعة مراكش عادل املتصدق 3

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 4
 "          "          " عدنا  بن عبد اهلل 5
 "          "          " عبد الرمحا  وافا 6
 "          "          " حياة املشفوع 7
 "          "          " مريم خاي 8
 "          "          " عبد الصمد العمراني 9
 "          "          " زكية املريين 10
 "          "          " عبد العزيز مروا  11
 "          "          " حبيبة الكرشال 12
 "          "          " رشيد التمادلي 13
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 14
 "          "          " محيد الشهواني 15
"   "          "        حممد االدريسي 16  

 "          "          " عفيفة الزجناري 17
 "          "          " جنيب رفوش 18
 "          "          " احلسني نوار 19
 "          "          " حممد نكيل 20
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 21
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 22
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 23
 "          "          " امحاد اطرحي 24

 

 عضو واحد  01 :  عدد االعضاء غير المزاولين مهامهم  -
 

يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة    ملحوظة:

 عضو.   85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113.14من القانون التنظيمي رقم  64
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 )رئيس الجلسة(رئيس مجلس جماعة مراكش النائب االول ل يونس بن سليمانالسيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 المحترمين السادة والسيدات أعضاء المجلس 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

أشغال   نفتتح  أن  يومه    االستثنائية  دورتناقبل  فريدة في  في جلسة  المنعقدة    يوليوز   23  الثالثاءهاته 

المج  ،2019 أعضاء  والسيدات  السادة  أسماء  على  بالمناداة  التفضل  المجلس  كاتب  السيد  من  لس  أطلب 

 المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. 

   

و  السيد الرئيس عن تسيير هذه الجلسة    بتأخراخبركم  بعد اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني،  

بالقاعة،   التحاقه  حين  الى  عنه  اعتذار  سأنوب  كذا  وفاطمة  و  دريوش  الغني  عبد  بلوجور،  توفيق  السادة 

الفاتحة  لمكهون منكم تالوة  اطلب  كما  المواطنين ،  أو من  المجلس  أقرباء أعضاء  توفاهم هللا من  أرواح من 

 الجماعيين وهو السادة : 

 والد السيد محمد نكيل عضو المجلس  -

 محمد قضاوي العباسي عضو المجلس  والد السيد  -

 والد السيدة مريم خاي عضو المجلس   -

 والدة السيد محمد باقة عضو المجلس   -

 الموظفـــة لبنى بنعــزوز   -

 الموظــف محمد الفقيــر   -

 أعلن رسميا عن افتتاح دورتنا هاته وجدولتها الزمنية كاالتي: 
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 23/07/2019بتاريخ املنعقدة  والنقط املتداول  يف  شانها  جمللس مجاعة مراكش االستثنائية لدورة جللسة  ا  زمنيةالدولة  اجل

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 
 ر.ت

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 جلسة فريدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يوم الثالثاء 

23/07/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
الحادية  الساعة 

  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                              عاصمة افريقيا للثقافة. 2020يف اعداد وتنظيم مشروع مراكش  شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعةالدراسة واملصادقة على اتفاقية  1
 

  . 2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  2
 

ق مقتضيات اتفاقية ختصيص البث يف هبة منقول وهي عبارة عن آلية نقل متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفي لفائدة مجاعة مراكش ختصص للنقل املدرسي يف اطار تطبي 3
 .لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي مبقاطعة النخيلمنحة سنوية 

 
 
 
4 

 البث يف هبات عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميولوك" لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن القطع االرضية االتية:

ضااا   42آر  42مساحتها  254780/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -1 صااة الحت سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمص
 مدرسة حسب تصميم التجزئة.

مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحتضا   سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب 28هكتار  01مساحتها  254783/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -2
 مستشفى حسب تصميم التجزئة.

يااز   87ار  07مساحتها  254782/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -3 صااة لتجه سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمص
 ادارة حسب تصميم التجزئة.

سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحتضا    55ار  07مساحتها  254779/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -4
 مركز صحي حسب تصميم التجزئة.

 

 مراكش خمصصة لبناء مسجد.البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميو ستاندينغ اميوبيليي" لفائدة مجاعة  5
 
 
 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   . الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف 6

 

7 
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(     بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 قسم اعمال المجلس             
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 جلسة فريدة 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يوم الثالثاء 

23/07/2019 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
الحادية  الساعة 

  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 

 مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة         .                        املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف 8
 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                            .املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية 9
 

10 
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(     .الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط و اجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارة

 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(       بسوق امليعارة                                     املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع  11
 

 . مبراكش اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طرف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املامونيةاملوافقة على  12
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                     

 

13 
كااز /14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري  ناااء املر م مساحتها هكتار، من اجل اجناز و ب

 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()        الصحي للقرب مبراكش.                                                                                                  
 

 

14 
سااوق  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية هااا  املتواجد فوق

 دكالة سابقا.اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب 
 .وضع قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإحداث فرقة املراقبني بزي رمسي وحتديد مهامهم يف جمال الشرطة االدارية التابعة جلماعة مراكش  15

 

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  16
 مراكش ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية.الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة  17

 

 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية  18
 

 من القانو  التنظيمي املتعلق باجلماعات. 235 طبقا للمادة 2019 الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني 19

 

20 
 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر و تثمني النفايات املنزلية و املماثلة هلا ملراكش 4الدراسة واملصادقة على امللحق رقم 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                    
21 
 

ثلة هلا ملراكش واملتواجدة تعيني منتدبي اجلماعة لدى مؤسسة التعاو  بني اجلماعات "مراكش الكربى"  املكلفة بتدبري مركز طمر و تثمني النفايات املنزلية و املما
 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                  برتاب مجاعة املنابهة                                                                                     

 

    
 

 : في حالة عدم استنفاذ دراسة النقط المدرجة في جدول اعمال هذه الدورة  ملحوظة
 ، سيواصل المجلس الجماعي استكمال التداول بشأنها في 23/07/2019في جلسة 

 اآلجال القانونية للدورة االستثنائية طبقا للقانون واالنظمة الجاري بها العمل. 
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 )رئيس الجلسة(رئيس مجلس جماعة مراكش النائب االول ل يونس بن سليمانالسيد 

   زيتها وهي: التي سيتم تأجيلها نظرا لعدم جا السادة أعضاء المجلس بالنقط

تفويت    -14 بعملية  المتعلقة  والتقنية  والمالية  االدارية  للشروط  المحدد  التحمالت  كناش  على  والمصادقة  الدراسة 

 القطعة االرضية الجماعية المتواجد فوقها سوق الخضر والفواكه اليابسة بالجملة بباب دكالة . 

 .  2019تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية جماعة مراكش برسم  -16

 : 5و  4بالنسبة للنقطتين  

القطع  البث    -4 عن  عبارة  وهي  مراكش  جماعة  لفائدة  ايموك   " شركة  طرف  من  ممنوحة  عقارية  هبات  في 
 االرضية االتية: 

نااارة  42آر  42مساحتها  254780/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -1 عااة امل تااراب مقاط سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ 
 خمصصة الحتضا  مدرسة حسب تصميم التجزئة.

نااارة  سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب 28هكتار  01مساحتها  254783/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -2 مراكش نفوذ تراب مقاطعة امل
 خمصصة الحتضا  مستشفى حسب تصميم التجزئة.

نااارة   87ار  07مساحتها  254782/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -3 عااة امل سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاط
 خمصصة لتجهيز ادارة حسب تصميم التجزئة.

نااارة   55ار  07مساحتها  254779/04لرسم العقاري عدد قطعة ارضية تنتمي ل -4 عااة امل سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاط
 خمصصة الحتضا  مركز صحي حسب تصميم التجزئة.

البث في هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة " ايمو ستاندينغ ايموبيليي" لفائدة جماعة مراكش مخصصة   -5

 لبناء مسجد .
 

 من السيد  الوالي عامل عمالة مراكش سأتلوها عليكم:   بإرساليةقد توصلنا ف

مراكش    جماعة  لمجلس  االستثنائية  الدورة  أعمال  بجدول  والمتعلقة  أعاله  إليها  المشار  لمراسلتكم  "تبعا 

بتاريخ   عقدها  عدد  2019يوليوز    23المزمع  التنظيمي  القانون  لمقتضيات  وطبقا  بالجما  113.14،  عات  المتعلق 

الشريف عدد   الظهير  بتنفيذه  الموافق    1436رمضان    20بتاريخ    1.85.15الصادر  وتبعا    2015يوليوز    7هـ  م، 

لقرارات لجنة االستثناء الخاصة بعملية أبواب مراكش والتي تفيد بتنازل الشركة المعنية عن بعض البقع األرضية  

يشرفني أن اطلب منكم تجنب التداول خالل الدورة  المخصصة الحتضان مرافق عمومية لفائدة المصالح المختصة،  

المتعلقتين بالبث في هبات عقارية عبارة عن بقع أرضية مخصصة لمرافق    5و  4السالفة الذكر بخصوص النقطتين  

عمومية، وذلك تفاديا إلعادة تفويتها مرة ثانية لهذه القطاعات لما يترتب عن ذلك من إجراءات ومساطر من شانها  

اس تؤخر  للوفاء  أن  المعنية  بالقطاعات  والدفع  تحفيز  أجل  من  وكذلك  لها،  المخصص  االجتماعي  للغرض  تغاللها 

بالتزاماتها في اآلجال المعقولة في إطار الخريطة المدرسية أو الصحية، وكذا احتضان مرافق وتجهيزات موضوع  

 التزامات الوزارات الوصية والسالم".

 . 5و  4عليكم تجنب البث في النقطتين  من خالل منطوق هذه االرسالية أقترح 

 إذن، تمت الموافقة باإلجماع على هذا القرار.    
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

 . نبدأ اآلن بمناقشة النقطة الثانية  و  هاتهرمجة في جلستنا ب بعد اذنكم سنغير الترتيب في تداولنا للنقط الم

 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز    23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   الثانيةالنقطة 

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

أعطي   المالية  الكلمة  بداية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  نائب  الغلف  االله  عبد  للسيد 

 بهذه النقطة.  المتعلقلتالوة التقرير والبرمجة 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة  عبد االله الغلفالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 رقم:النقط 

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 الثانيةاجللسة 
 

 
 

 
 
 

 

  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقمحول 
  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

  

   .2020االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية حتديد وتوزيع املخصص  - 2
املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف  -12

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                               رأمسال فندق املامونية مبراكش

ــاري  -13 /م 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقــ
 املركز الصحي للقرب مبراكشمساحتها هكتار، من اجل اجناز و بناء 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  -14
 اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه 

 .       2019زانية مجاعة مراكش برسم سنة حتويل بعض اعتمادات فصول مي -16
ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين  مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على -17

 بدراجات نارية.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطـار اسـتكمال تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال   طبقا

الموجهـة لكـل مـن  08/07/2019بتـاريخ  13424، وتبعا للـدعوة عـدد 23/07/2019الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مراكش بتاريخ 

اللجنـة المكلفـة بالشـؤون الماليـة والبرمجـة، واصـلت اللجنـة ة فـي أشـغال السادة أعضاء اللجنة والمجلـس للحضـور والمشـارك

على الساعة الحاديـة عشـر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات  2019 يوليوز 16المذكورة ثاني جلساتها المبرمجة يوم الثالثاء 

 ارس النقط المتبقية االتيـة:  الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتد

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
كاا14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري  ▪ ناااء املر ز /م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وب

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(              الصحي للقرب مبراكش. 

   مونية مبراكش.املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املا ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                        

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية. مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني ملصادقة على الدراسة وا ▪

 املتواجد فوقها سوق اخلضر الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ▪
 والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  --

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، المصطفى الوجداني، محمد باقة. 

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 اللجنة(النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي. الحسن المنادي 

 

 محمد بنلعروسي. :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 
 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير رئيس الدراسات  :   سمير لعريبية

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي
 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :   محمد أرفا

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 السادة:  ممثلي المصالح الخارجيةمن  وحضر االجتماع  -
 

 المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش  :    جواد بواضري 
 عن والية أمن مراكش  :  عبد السالم الدومي

 
ة في مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية المطروح

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 07/2019/ 23للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 
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 اللجنة رئيس 
 الحسين نوار 
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

 بعد إنصاتكم لتقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي  الحفيظ المغراويي. عبد السيد 

هذه النقطة تمت مناقشتها خالل اجتماع اللجنة وطلبت خالله الوثائق المتعلقة بها والمتمثلة في محاضر    

مجالس المقاطعات كي نتمكن من بناء ميزانية شفافة وواضحة ولم أتوصل بها وقيل لنا أن هذه الحصص حددت  

لبت بنسخة من محضر هذا االجتماع ولم أحصل عليه هو اآلخر، وبالتالي وبصفتي  خالل اجتماع ندوة الرؤساء وطا

القانون   التي خولها  الصالحيات  أتمكن من ممارسة  ال  المالية  لجنة  في  للمجلس،   113.14عضو  الداخلي  والنظام 

لذلك أطلب مرة أخرى الحصول على هذه الوثائق، وشخصيا سأمتنع عن التصويت على هذه النقطة ألنه ال يمكنني  

 أن أحكم على مبالغ ال أرى تدبيرها على أرض الواقع.  

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

هناك أي تدخل إضافي سنمر إلى عملية التصويت على هذه النقطة وفق المبالغ المضمنة في  إذن ولم يكن  

 تقرير اللجنة. 
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 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز    23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة الثالثة  النقطة 

متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفي لفائدة مجاعة مراكش ختصص للنقل البث يف هبة منقول وهي عبارة عن آلية نقل 
املدرسي يف اطار تطبيق مقتضيات اتفاقية ختصيص منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي 

 .مبقاطعة النخيل
 

 

 الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(رئيس المجلس النائب االول ل يونس بن سليمانالسيد 

نص  لتالوة  للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  الكلمة  

 بهذه النقطة.  المتعلق التقرير 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة  عبد االله الغلفالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
   11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 3 النقط رقم:

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 اجللسة االوىل
 

 
 

 
 
 

 

  11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 3 النقط رقمحول 
  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

  

مجاعة مراكش ختصص للنقل لفائدة  ة نقل متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفيآليالبث يف هبة منقول وهي عبارة عن  - 3▪
املدرسي يف إطار تطبيق مقتضيات اتفاقية ختصيص منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل 

 املدرسي مبقاطعة النخيل.

 الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف. -6▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 

 واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط  -7▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

 .       املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف -8▪

 الة مراكش()نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عم                          

 املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.              -9

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                

 .   واجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارةالدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط  -10
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

 املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بسوق امليعارة.                     -11
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                    
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ة الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة والتنظيميـللمقتضـيات القانونيـة    طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/07/2019بتـاريخ    13424، وتبعـا للـدعوة عـدد  23/07/2019االستثنائية لمجلس جماعـة مـراكش بتـاريخ  

انعقـد اجتمـاع للجنـة المـذكورة ، شؤون الماليـة والبرمجـةاللجنة المكلفة بال لمجلس للحضور والمشاركة في أشغالأعضاء اللجنة وا

 الرسـميةصـباحا بقاعـة االجتماعـات والنصـف على الساعة الحاديـة عشـر  2019 يوليوز  15  االثنينيوم    في جلسته االولى المبرمجة

   االتيـة:  لتدارس النقط  الحسين نوار رئيس اللجنةبالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد  

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( .الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                    .املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( .الكدية وق اجلماعيالدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالس ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                   املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية. ▪
قاارب 14227ن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري املوافقة على وضع ره ▪ صااحي لل /م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وبناء املركز ال

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                              مبراكش. 

   مونية مبراكش.املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املا ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                                        

صاايص مجاعة مراكش ختصص للنقل لفائدة  ة نقل متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفيآليالبث يف هبة منقول وهي عبارة عن  ▪ املدرسي يف إطار تطبيق مقتضيات اتفاقية خت
 منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي مبقاطعة النخيل.

 البث يف هبات عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميولوك" لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن القطع االرضية االتية: ▪

ضااا   42آر  42مساحتها  254780/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -1 صااة الحت سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمص
 مدرسة حسب تصميم التجزئة.

مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحتضا   سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب 28هكتار  01مساحتها  254783/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -2
 مستشفى حسب تصميم التجزئة.

سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة لتجهيز ادارة   87ار  07مساحتها  254782/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -3
 حسب تصميم التجزئة.

ضااا    55ار  07مساحتها  254779/04لرسم العقاري عدد قطعة ارضية تنتمي ل -4 سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة الحت
 مركز صحي حسب تصميم التجزئة.

 البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميو ستاندينغ اميوبيليي" لفائدة مجاعة مراكش خمصصة لبناء مسجد. ▪

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية. مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على  ▪

كااه الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة امل ▪ ضاار والفوا تعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخل
 اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 عامل عمالة مراكش()نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي       .امليعارةسوق واجراءات استغالل جلسات البيع بالدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط  ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                        .بسوق امليعارةاملوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع  ▪

 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة.  

 : السيدحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 )عضو اللجنة( لرئيس المجلس الجماعي الخامسالنائب  :  ي. الحسن المنادي 

 

 مراكش  ة مجلس جماع

 

 

 

    11 – 10 –  9  – 8 – 7  – 6 – 3 النقط رقم: 
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 الشحيمي.  خليفة :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية. :   عبد العزيز األمري
 أعمال المجلسعن قسم  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

بالنقط  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  وبعد  االجتماع،  مستهل  في 
 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 23/07/2019االستثنائية المقررة بتاريخ والمضمنة في جدول اعمال الدورة  للدراسة ةالمطروح

 

 :23/07/2019االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ من جدول اعمال الدورة  3النقطة رقم  

ضاايات لفائدة  جهة مراكش اسفية نقل متنازل عليها من طرف آليالبث يف هبة منقول وهي عبارة عن  مجاعة مراكش ختصص للنقل املدرسي يف إطار تطبيق مقت
 اتفاقية ختصيص منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي مبقاطعة النخيل.

 

النقطة، وبعد تمكين السادة االعضاء    بداية دراسةفي   اعطيت  والمرفقة بالتقرير،    من بطاقة تقنية حول الموضوعهذه 

الذي اوضح أن هذه الهبة ممنوحة من طرف جهة مراكش آسفي وتصب    الكلمة للسيد النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي

رة مجلس مقاطعة النخيل في إطار االتفاقية المبرمة مع  في خانة دعم مشروع النقل المدرسي بمقاطعة النخيل ستوضع رهن إشا

حافالت للنقل المدرسي بعد الحصول على هذه الهبة    5جمعية األطلس الكبير، متسائال حول مدى قدرة هذه الجمعية على تسيير  

 مليون سنتيم.  30بمنحة تبلغ 

والت الرياضة  الثقافة،  الشباب،  قسم  رئيس  السيد  تدخل  ذاته،  السياق  سبق  وفي  أنه  األعضاء  السادة  ذكر  الذي  ربية 

اتفاقية   الجماعي في دورة سابقة أن صادق على إبرام  تخصيص منحة سنوية لفائدة جمعية األطلس الكبير في إطار  للمجلس 

المدرسي   النقل  بنودها تخصيص  دعم مشروع  الجماعة،    4ومن  بترقيمها في اسم  تعديل  المدرسي، أدخل عليه  للنقل  حافالت 

 إلى أن مسألة إضافة آلية جديدة قد يدفع جمعية األطلس الكبير إلى المطالبة بالرفع من مبلغ المنحة السنوية. منبها  

 يعتبـر  النقل المدرسـي  اعتبارا لكونحيث تبين للسادة االعضاء ايجابيات قبول هذه الهبة  تح باب المناقشة وابداء الرأي، ووبعد ف

ميـذات والتالميـذ، وتيسـير آلية من آليات الدعم االجتماعي، التي تساهم في حل مشكل بعد المؤسسات التعليميـة عـن مسـاكن التل

 ابدت اللجنة موافقتها على قبـول، فقد تمدرسالالصعوبات السوسيو اقتصادية والجغرافية التي تحول دون وذلك لتذليل    تمدرسهم

 27مراكش اسفي لفائدة جماعة مراكش وهي عبارة عن شـاحنة صـغيرة للنقـل المدرسـي ل هبة منقول ممنوحة من طرف جهة  

مقعد من نوع هيونـداي ستوضـع رهـن اشـارة مقاطعـة النخيـل ومخصصـة للنقـل المدرسـي فـي اطـار تطبيـق مقتضـيات اتفاقيـة 

 .عة النخيلتخصيص منحة سنوية لفائدة جمعية االطلس الكبير في إطار دعم مشروع النقل المدرسي بمقاط
 

 رئيس اللجنة  
 الحسين نوار 
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 بطاقة تقنية تتعلق هببة املنقول ممنوحة   
 من طرف جهة مراكش اسفي لفائدة مجاعة مراكش )مقاطعة النخيل( خمصصة للنقل املدرسي   

 
 جهة مراكش اسفي :  اجلهة املاحنة

 جملس مجاعة مراكش )مقاطعة النخيل( :  اجلهة املمنوحة 

 هيونداي  : نوع االلية املمنوحة 

   H350 :   النموذج 

  AB172P :   الصنف 

 مقعد  27شاحنة صغرية للنقل املدرسي  :   النوع 

 KMFAB17RPJK013425 : رقم االطار احلديدي 

 دايزال   :  الوقود املستعمل 

 خيول   10 :  القوة اجلبائية

 4 :  عدد االساطي 

 كلغ   2329 :  الوزن بدون محولة 

 كلغ   3500 :  مع احلمولة الوزن
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش )رئيس الجلسة(النائب االول ل يونس بن سليمانالسيد 

يتعلق   فاألمر  اللجنة،  تقرير  لنص  االستماع  لفائدة  بعـد  اسفي  مراكش  جهة  من طرف  ممنوحة  منقول  هبة 

مقعد من نوع هيونداي ستوضع رهن اشارة    27جماعة مراكش وهي عبارة عن شاحنة صغيرة للنقل المدرسي ل  

جمعية   لفائدة  سنوية  منحة  تخصيص  اتفاقية  مقتضيات  تطبيق  اطار  في  المدرسي  للنقل  ومخصصة  النخيل  مقاطعة 

 . االطلس الكبير في إطار دعم مشروع النقل المدرسي بمقاطعة النخيل

 بــاب المناقشــة مفتــوح حـول النقطـة. 

 تدخل، اعـرض النقطة على التصويت. نظـرا لعدم وجود اي  



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

37 
 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

38 
 

 

 :   ( جلسة فريدة)  2019يوليوز  23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   الثانية عشرةالنقطة 

وأسهم هذه االخرية يف رأمسال املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                     فندق املامونية مبراكش

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

للسيد عبد االله الغلف نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  الكلمة  بداية أعطي  

 بهذه النقطة.  المتعلق لتالوة التقرير 

 

 والشؤون المالية والبرمجةبالميزانية نائب رئيس اللجنة المكلفة  عبد االله الغلفالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقم:

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 الثانيةاجللسة 
 

 
 

 
 
 

 

  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقمحول 
  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  الدورةجدول اعمال من 

  

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  - 2

املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف  -12
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             املامونية مبراكشرأمسال فندق 

ــاري  -13 /م 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقــ
 ي للقرب مبراكشمساحتها هكتار، من اجل اجناز و بناء املركز الصح

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  -14
 بباب دكالة سابقا.األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة 

 .        2019زانية مجاعة مراكش برسم سنة حتويل بعض اعتمادات فصول مي -16
ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن  مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على       -17

 الوطين بدراجات نارية.

    . 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بهـا العمـل، وفـي اطـار اسـتكمال تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال   طبقا

الموجهـة لكـل مـن   08/07/2019بتـاريخ    13424، وتبعـا للـدعوة عـدد  23/07/2019الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مراكش بتـاريخ  

اللجنـة المكلفــة بالشـؤون الماليـة والبرمجـة، واصـلت اللجنــة ة فـي أشـغال السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس للحضــور والمشـارك

علـى السـاعة الحاديـة عشـر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات  2019 يوليـوز 16المذكورة ثاني جلساتها المبرمجة يوم الثالثاء 

 ارس النقط المتبقية االتيـة:  الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتد

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
/م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وبناء املركز الصحي 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري  ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(              للقرب مبراكش.

   مونية مبراكش.املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املا ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                         

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية. مجاعة مراكشجملس اقية شراكة بني اتفالدراسة واملصادقة على  ▪

ضاار  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ▪ املتواجد فوقها سوق اخل
 والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  --

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، المصطفى الوجداني، محمد باقة. 

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي 

 

 محمد بنلعروسي. :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 
 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير رئيس الدراسات  :   سمير لعريبية

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي
 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :   محمد أرفا

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 السادة:  ممثلي المصالح الخارجيةمن  وحضر االجتماع  -
 

 المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش  :   جواد بواضري 
 عن والية أمن مراكش  : عبد السالم الدومي

 
ة  في مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية المطروح

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 07/2019/ 23للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   17 – 16 –  14 – 13 – 12 – 2النقط رقم: 
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 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار 
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 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(    يونس بن سليمانالسيد 

 ح. وب المناقشـة مفتــابـبعد تالوة نص تقرير اللجنة، 
 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات السيد ابراهيم بوحنش

ينص    2004المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر سنة    56.03ان القانون   

على أن التقادم يقضي بصفة نهائية على جميع الديون التي لم تتم تصفيتها قبل تاريخ صدور هذا القانون، ولذلك 

 القانون.فالمطالبة بإجراء هذه المبادلة مخالف لنص هذا 
 

 كاتب المجلس   السيد خالد الفتاوي

ه  االصل  في  الجماعة  أن  العلم  مع  معقولة  غير  والساحات  كالطرقات  عمومية  بمرافق  المبادلة  مساهم    ي ان 

الما في شركة  بنسبة  مأساسي  دون   لكن   %33ونية  الشركة  تم رفع رأسمال  االوقات  الى    في وقت من  الرجوع 

أخذ موافقته الشيء الذي جعل مساهمة المجلس الجماعي تصبح هزيلة وغير ذات أثر    المجلس الجماعي ودون

 مبادلة مرفوضة جملة وتفصيال . شركة، ولذلك فهذه في التصويت داخل المجلس االداري لل
 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف ايت رياض
 

 أطلب تأجيـــل هــذه النقطــة رفعــا ألي احــراج .  
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 
  

المتعلق بتقادم الديون لكننا    56.03لقد تمت االشارة الى أن االمر يتعلق بدين من الديون وتم استحضار القانون 

الحرص على مصالح في هذه النقطة ال نتحدث عن ديون وانما عن مبادلة عقارية مقابل أسهم في شركة في اطار  

   الجماعة . 
 

 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 
 

لقد تم التطرق الى هذا الموضوع سابقا وطالبنا بتحيين الئحة االمالك موضوع المعاوضة مع ضرورة االشارة   

الجماعة في شركة  كذلك الى أمالك الجماعة التي تستغلها جهات اخرى، لكن ما فاجئنا حقا هو الحديث عن أسهم  

فندق المامونية والسرعة التي تم بها طرح هذا الموضوع مع أننا اتفقنا سابقا على ضرورة التأني في معالجة هذا  

 الموضوع حتى يتم اجراء المعاوضة بشكل متوازن ودون اضرار بمصالح الجماعة. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغراوي
 

جب أن تكون عادلة الن ما تحدثنا عنه داخل اللجنة ليس هو نتحدث عنه اآلن، لذلك فانه ال  ان هذه المعاوضة ي 

لمزيد من   اللجنة  الى  ارجاعها  اعتبرها غير جاهزة مما يستدعي  والتي  النقطة  المجلس حول هذه  تضليل  يجب 

 المناقشة والتوضيح وان تكون مقاربة هذا الموضوع مقاربة شمولية. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة

اللجنة  المامونية لكننا    ،خالل مناقشة هذا الموضوع داخل  المتواجدة داخل فندق  بالفيال  يتعلق فقط  كان االمر 

المامونية تم اقحامها هي ا بأن أسهم المجلس الجماعي في شركة فندق  اليوم  ة  الخـرى في هذه المعاوضنتفاجأ 

 المعاوضــة عادلــة للطرفين فإننا ال نرى مانعا من اجرائها.ذا كانت هذه اومع ذلك ف
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 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن
 

يتعلق بمعاوضة مع احدى مؤسسات الدولة وليس مع الخواص  تخوف من    ولذلك فليس هناك أي  ،ان االمر 

مستقبلية قانونية  هذه تبعات  يؤطر  الذي  القانوني  المرجعي  االطار  عن  أما  اطار    ،  في  يتم  ال  االمر  فان  العملية 

أما عن أسهم الجماعة في شركة فندق المامونية فان الجماعة تحصل من ورائها    ،القانون المتعلق بتقادم الديون

ولذلك فان هذه المعاوضة هي فرصة جيدة للتخلص من هذه    ،على أرباح جد هزيلة بل انها تخسر أكثر مما تربح

هكتار بمنطقة العزوزية والمقام عليها حاليا المحطة    14مع امالك الدولة والمتمثلة في  االسهم عبر مبادلة عادلة  

 الطرقية وإن المجلس الجماعي هو االن في اطار احداث منطقة حيوية في محيط هذه المحطة الطرقية . 
 

 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 
 

الجماعة عندما تحدث مرافق عمومية على الملك الخاص للدولة فإنها يجب أن تؤدي ثمن القطع االرضية  ان   

وان هذه المعاوضة المعروضة علينا اليوم هي فرصة تاريخية    ،المقامة فوقها للدولة سواء نقدا أو عبر معاوضة

م  عدة  احداث  من  تمكنه  أن  شأنها  من  عقارات  على  للحصول  الجماعي  القرب  للمجلس  مالعب  منها  شاريع 

 واالسواق وغيرها. 
 

 الدولة بمراكش  ألمالكالمدير الجهوي  ريضجواد بواالسيد 
 

تتم اال اذا كانت في مصلحة الجماعة الن مؤسسة أمالك   توضيحا لهذا االمر فان هذه المعاوضة ال يمكن أن 

القوانين الجاري بها العمل ووفق توجهات الدولة  الدولة هي شريك وليس منافس وهذه المعاوضة تتم في اطار  

الرامية الى التصفية الشاملة لموضوع أراضي الدولة المستغلة من طرف الغير دون سند قانوني وهذه المعاوضة  

كل   ستكـون  وبالتالي  الطرقيـة  المحطة  فوقه  المقام  العقار  على  قانوني  بشكل  الحصول  من  المجلس  ستمكن 

   عليها المجلس الجماعــي من جـراء ذلك قانونية. المداخيل التي يحصـل 
 

 كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي
 

فندق    وسط  في  يقع  ملك  مساواة  يمكن  ال  ألنه  كبيرة  مغالطة  فيه  تاريخية  صفقة  هي  الصفقة  بان  القول  ان 

كل العقارات المقترحة للمبادلة المامونية بالبقع المقترحة لهذه المبادلة وإن االمر فيه تضييع ألموال الجماعة ألن  

ال تتجاوز قيمتها ثلث قيمة العقار الموجود داخل فندق المامونية وهذا دون الحديث عن االسهم التي تحملت في  

 سبيلها الجماعة كثيرا من الديون . 

الحقيقي و  بثمنها  بيعها  بيعها فيجب  للمدينة واذا كان البد من  تبقى ملكا  المدينة يجب أن  فق خبرة  ان اسهم 

 قضائية طبقا للقانون. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف ايت رياض
 

الجماعة    أن  علما  الجماعة  أموال  عن  السهولة  بهذه  تخلينا  أننا  حقنا  في  يسجل  أن  هو  الكبير  التخوف  ان 

ألي حرج أطالب   مازالت مطالبة بالوفاء بالتزاماتها المالية الكبيرة فيما يتعلق بالحاضرة المتجددة ، لذلك ورفعا

 مجددا بتأجيل البث في هذه النقطة . 
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد احمد محفوظ 
 

المعاوضات  يراع  ان  كان  سابقا  اجراؤها  تم  والخدماتي    ىالتي  االجتماعي  الجانب  تتم  فيها  وكانت  للساكنة 

 بسومة مناسبة. 
 

 عضو المجلس الجماعي   السيد ي الحفيظ المغراوي
 

ما    الحقيقي وأن تكون ان  بثمنها  المامونية  فندق  الكائنة داخل  والفيال  تقييم االسهم  يتم  نحرص عليه هو أن 

   المعاوضة معاوضة حقيقية ومنصفة للجماعة. 
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 عضو المجلس الجماعي بوحنشالسيد ابراهيم 
 

تعتبر ديونا لكنني  لقد قيل أن الجماعة تحتل بعض القطع االرضية دون سند قانوني كما قيل بأن العقارات ال   

القانون   الممتلكات   المتعلقأحيلكم على  وجميع  والصكوك  السندات  تشمل  الديون  أن  يعتبر  والذي  الديون  بتسديد 

م هذه المبادلة فيجب أن تقوم الدولة بتقييم  اواذا كان البد من اتم  ، المادية وغير المادية والمنقولة وغير المنقولة

 ن بفندق المامونية بثمنها الحقيقي.  االسهم والعقار الكائ

ومعهد    الكهربائية  والمحوالت  العمومية  الساحات  تضم  فهي  المبادلة  لهذه  المقترحة  العقارات  الئحة  أما عن 

التكنولوجيا التطبيقية وتوسيع المقبرة وفضاء المواطن ومالعب القرب والمسابح المغطاة وساحة الكتبية وساحة  

 افالت الكهربائية وغيرها وبالتالي فهي الئحة معيبة والنقطة برمتها غير جاهزة. موالي اليزيد وموقف الح

، وان الحماسة في  ثناءات أصبح موضوع مساءلة قضائيةان تفويت أمالك الدولة للخواص في اطار لجنة االست 

لف  نقل الحضري ومتناول مجموعة من الملفات أثبتت أنها لن تؤدي إال الى الفشل كما هو الشأن بالنسبة لملف ال

 بعيوب قانونية ولذلك أطالب بتأجيل هذه النقطة .  بة المراحيض العمومية لكونها مشو
 

    النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري
 

الملك الخاص للدولة    ،ان اإلشكال في هذا الموضوع هو أن عددا من المرافق الجماعية قد تم انشاؤها فوق 

، أما عن موضوع خوصصة فندق المامونية  ذه الوضعية عن طريق تسوية عقاريةلتالي البد من ايجاد حل لهوبا

فقط   تملك  الجماعة  أن  علما  الدولة  وانما  المبادرة  الجماعة هي صاحبة  المصالح     %28فليس  وإن  االسهم  من 

، وللعلم فان  كل إحتالل الجماعة ألمالك الدولةالمركزية لوزراء الداخلية هي التي اقترحت هذه التسوية لحل مش

الجماعي   المجلس  المامونية وطالما طالب أعضاء  فندق  في  مادي من أسهمها  أي عائد  تستفيد من  ال  الجماعة 

االسهم غير المنتجة وان حل هذا المشكل عن طريق مبادلة هذه االسهم  الحاليين أو السابقين بالتخلص من هذه  

 يعد مكسبا للجماعة على شرط اجراء تقييم عادل ومنصف. 
 

 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود 
 

ان هذه المبادلة المقترحة من المصالح المركزية تعد إجراء ايجابيا ألنها ستمكن الجماعة من التسوية العقارية   

الالئحة   تبلغ حسب  والتي  أقامت عليها سابقا بعض مشاريعها  التي  العقارات  ما    39لمجموعة من  إال أن  عقارا 

 يجب الحرص عليه هو أن تكون المبادلة عادلة ومنصفة وأن تتكلف بها لجنة خاصة. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن
 

ان رسالة السيد المدير الجهوي لألمالك الدولة واضحة في هذا الباب ألنها تتعلق بموضوع محدد وهو تسوية   

لة المستغلة من طرف الجماعة بدون سند قانوني مثل ساحة باب الخميس والمحول  الوضعية القانونية ألمالك الدو

السوسيوثقافي   والمركز  والمنبت  بالعزوزية  الرياضية  والقاعة  بولرباح  وسوق  الموسيقي  والمعهد  الكهربائي 

كرة  بسيدي يوسف بن علي ومشروع توسيع المقبرة والمحجز البلدي وفضاء المواطن والمسبح المغطى وملعب  

 القدم بسيدي يوسف بن علي ومواقف السيارات وساحة الكتبية. 

بقعتين أرضيتين بالحي الشتوي ولم نسمع أنذاك من يقول أننا نفرط في    2016لقد سبق للمجلس أن فوت سنة   

 . الفيال الكائنة بفندق المامونية أمالك الجماعة والسؤال الكبير هو ماذا تستفيد الجماعة من االسهم ومن 

خالصة القول إن إجراء هذه التسوية العقارية أهم من االحتفاظ بهذه االسهم أو من هذه الفيال التي ال تدر  

 على الجماعة أي مدخول. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد مصطفى الوجداني 
 

رة  اء خبإن ما يهمنا هو مصلحة المدينة لذلك أقترح إحالة هذه النقطة من جديد على اللجنة المختصة مع إجر 

لذلك الضرورة  إذا دعت  المبدأ على  ،  قضائية  متفقين من حيث  أننا  الجماعة رغم  أموال  نحافظ على  وذلك حتى 

 اجراء هذه المبادلة. 
 

 كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي
 

مليار سنتيم فهل يعقل أن نبادل هذه الحصة بهذه االمالك   200إن حصة الجماعة في فندق المامونية تصل الى   

 مليون درهم.  20أو   10العقارية التي ال تتجاوز قيمتها مجتمعة  
 

 الدولة بمراكش  ألمالكالمدير الجهوي  ريضجواد بواالسيد 
 

في    والتمحيص  والمناقشة  للدراسة  قابلة  الئحة  هي  للمبادلة  المقترحة  العقارية  االمالك  الئحة  لجنة  إن  اطار 

مختصة لجنة  أو  أو  المالية  بالخوصصة  المتعلقة  القانونية  النصوص  فان  ذاتها  حد  في  المبادلة  قيمة  عن  أما   ،

للتقييم مالية  خبرة  بإجراء  تلزم  الدولة  أنه    ،بأمالك  يعني  يساوي  مما  بشيء  مبادلة  إجراء  المستحيل    270من 

لجن خاصة للتقييم وأن المبادلة    مليون درهم ألن األمر يتم في إطار   20مليون أو    10مليون درهم بشيء يساوي  

 يجب أن تتم برضى الطرفين وبطريقة عادلة. 
 

 النائب األول لرئيس المجلس الجماعي )رئيس الجلسة(   يونس بن سليمانالسيد 
 

التي  إن    العقارات  كل  بتسوية  قانونا  ملزم  المسير  المكتب  وإن  حوله  اختالف  ال  العقارية  التسوية  موضوع 

هذه الوضعية    نظر عن أسهم المامونية أو الفيال، ألنه اذا لم نسوتتصرف فيها الجماعة دون سند قانوني بغض ال

 فسوف نضطر لتسويتها عن طريق القضاء .  ، عن طيب خاطر

لمبادلة فسوف يتم تحديدها من طرف اللجنة المختصة ولن يكون هناك غبن أو اجحاف في حق  أما عن قيمة ا 

 . الجماعة الن ذلك سوف يتم في اطار المساطر والنصوص القانونية المنظمة لهذا االمر 

مـن فإننـا سـنؤجلها الـى دورة اسـتثنائية مقبلـة لمزيـد   ،هذا ونظرا للتباين الشديد في اآلراء حول هـذه النقطـة 

 الدراسة والتمحيص.
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 مالحظة:  

في اهذه االثناء التحق بالقاعة السيد محمد العربي بلقائد رئيس مجلس جماعة مراكش لترأس الجلسة، ارفقه  

الرئيس الشرفي للجنة قيادة العواصم االفريقية    JEAN PIERRE ELONG MBASSI  جان بيير الونغ مباسي في الحضور السيد  

 للثقافة

 

 الجماعيرئيس المجلس  محمد العربي بلقائد

السيد   حضور  مباسيبمناسبة  الونغ  بيير  العواصم   JEAN PIERRE ELONG MBASSI  جان  قيادة  للجنة  الشرفي  الرئيس 

 اشغال دورتنا هاته، سنعود للنقطة االولى من جدول االعمال .  االفريقية للثقافة 

 

 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز    23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة االولى النقطة 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعة يف اعداد وتنظيم مشروع 
 عاصمة افريقيا للثقافة . 2020مراكش 

 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد
 

 المداوالتي للنقطة تقرير اللجنة بين ايديكم كما هو مرفق بالملف 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

 1 النقطة رقم:

 
 
 
 

  جتماعاتقرير 

اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 الثانيةاجللسة 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  1 النقطة رقمحول 
 2019 يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر
 عاصمة افريقيا للثقافة. 2020ملواكبة اجلماعة يف اعداد وتنظيم مشروع مراكش 
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تحضير النقط المدرجة في جـدول اعمـال الـدورة استكمال    ة الجاري بها العمل، وفي اطارللمقتضيات القانونية والتنظيمي  قاطب

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء   08/07/2019بتـاريخ    13427، وتبعا للـدعوة عـدد    2019يوليوز    23المقرر عقدها يوم    االستثنائية

اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة واشـراك المجتمـع   والمشاركة في أشغاللمجلس للحضور  اللجنة وا

بقاعـة االجتماعـات  الحادية عشر والنصف صباحاعلى الساعة  2019 يوليوز 19 الجمعةيوم عقد اجتماع ثان للجنة المذكورة ،  المدني

 :خليفة الشحيمي رئيس اللجنة لتدارس النقط المتبقية اآلتيةبالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد    الرسمية
 

عاصمة  2020الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعة يف اعداد وتنظيم مشروع مراكش  
          افريقيا للثقافة.

 من القانو  التنظيمي املتعلق باجلماعات. 235طبقا للمادة  2019دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية  
 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، محمد بنبال . 
  
 

 : السيدوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 لرئيس المجلس الجماعي الخامسالنائب  :  ي. الحسن المنادي 

 النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي :   خديجة الفضي 
 النائبة التاسعة لرئيس المجلس الجماعي  :  عواطف البردعي

 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
المصطفى الوجداني، عبد الجليل بنسعود، ي. عبد الحفيظ المغراوي، ابراهيم بوحنش، ي احفيظ قضاوي العباسي، محمد باقة، الحسين نوار،  

 عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
 
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   الخطيب عبد الكريم 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :   عبد العزيز األمري
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :   حياة البصري 

 رئيس مصلحة الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات  :   عادل نزار 
 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 : حضر االجتماع عن جمعية شعاع القمر السيد -

 رئيس جمعية شعاع القمر :   خالد طامير 
 

التـذكير ا لهـم تلبيـة الـدعوة، والكلمة الترحيبية للسيد رئيس اللجنة في حـق السـادة الحضـور شـاكرفي بداية االجتماع، وبعد  
 على تدارسهما وذلك على النحو االتي:تفاق  الا  جدول اعمال اللجنة، تمفي   تينالمدرج  تين المتبقيتينبالنقط

 

 

 
 مراكش جماعة مجلس 

 

 

 
   1: النقطة رقم
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 :23/07/2019االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ من جدول اعمال الدورة  1النقطة رقم 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعة يف اعداد 
         عاصمة افريقيا للثقافة. 2020وتنظيم مشروع مراكش 

 

النقطة، وبعد تمكين السادة االعض بالتقرير، ولتقديم  في بداية مناقشة هذه  المرجعية المتعلقة بها والمرفقة  اء من الوثائق 
اوضحت   التي  الجماعي  المجلس  لرئيس  التاسعة  النائبة  للسيدة  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  إدراجها،  موضوع  ان  دواعي 

سنة    النقطة  مراكش  مدينة  الذي ستحتضنه  االفريقية  الثقافة  لملتقى  التحضير  إطار  في  إعالنها    2020يندرج  نالت شرف  والتي 

بانخراط المجلس الجماعي في هذا الحدث الثقافي الهام الذي سيمثل إشعاعا متميزا للمدينة    ة للثقافة بالقارة السمراء، منوهةعاصم
الثقافة ا  ، مؤكدة ان المرحلة الحالية تعرف بداية اجرأة وتنزيل انطالق مشروععلى الصعيدين الوطني واالفريقي الفريقية  ملتقى 

 السنة القادمة بالمدينة الحمراء وما سيكون لذلك من تأثير إيجابي لها وللمغرب من الناحيتين االقتصادية والسياحية. 
الشراكة موضوع   اتفاقية  أن  مؤكدا  الجماعية  للمصالح  العام  المدير  السيد  تدخل  التوضيحات  من  مزيد  ولتقديم  ذلك،  عقب 

ا االطار  لالتفاقية  تكملة  ماي  النقاش  دورة  خالل  الجماعي  المجلس  عليها  صادق  أن  سبق  الختيار  2019لتي  استمرارية  وكذا   ،

المدينة الحمراء عاصمة إفريقيا للثقافة من أجل تنظيم أول نسخة من ملتقى الثقافة االفريقية، مشيرا أن رئاسة المجلس عقدت عدة  
هذا   وتنظيم  إعداد  وهي  أال  القادمة  للمرحلة  تمهيدا  ذات  اجتماعات  القمر  شعاع  وجمعية  الثقافة  وزارة  مع  بتعاون  المشروع 

الثقافي، وكذا لجنة قيادة عواصم إفريقيا للثقافة، منوها بالدور الهام الذي سيلعبه هذا المشروع من   اإلنجازات الهامة في الشأن 
الوطني واالفريقي، مطالبا في األخير بضرورة   انخراط كافة الفاعلين بشكل جدي بغية الناحية الثقافية والسياحية على الصعيدين 

 إنجاح المشروع. 
 بعدها منحت الكلمة للسيد ممثل قسم التعاون الالمركزي الذي قام بتالوة العرض المتعلق بالموضوع وجاء كاآلتي: 

 
 المملكة المغربية           
 وزارة الداخلية            

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 جماعة مراكش             

 المديرية العامة للمصالح      
 قسم التعاون الالمركزي        

عرض حول مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية شعاع القمر ولجنة قيادة عواصم  

 عاصمة إفريقيا للثقافة  2020إفريقيا للثقافة حول إعداد وتنظيم مراكش 

بتنزيل مشروع مراكش   المرتبطة  التعاقدية  يأتي مشروع هذه االتفاقية في إطار استكمال اآلليات 
 عاصمة إفريقيا للثقافة. 2020

وكما سبق للجنتكم الموقرة والمجلس الجماعي أن تدارسا وصادقا على اتفاقية إطار مع لجنة قيادة 
والحك  المدن  لمنظمة  التابعة  للثقافة  اإلفريقية  تحدد  العواصم  سابقة  دورة  في  اإلفريقية  المحلية  ومات 

 األهداف وآليات العمل المشتركة والتزامات الطرفين؛ 
العواصم  قيادة  ولجنة  اإلفريقية  المحلية  والحكومات  المدن  لمنظمة  المحوري  الدور  إلى  وبالنظر 

والسيما   التظاهرة  هذه  الحتضان  المرشحة  المدن  وتأطير  مرافقة  في  للثقافة  نسختها اإلفريقية  في 
لجماعة  ووجهتا  منتدب  مشروع  القمر كصاحب  شعاع  جمعية  بتعيين  جانبهما  من  قامتا  فقد  التأسيسية، 

 2019يونيو  17بتاريخ   16096مراكش إخبارا بذلك تحت عدد 
الالمركزي  التعاون  بقطاع  المكلفين  نائبيه  إشراف  وتحت  مراكش  جماعة  رئيس  من  وبتكليف 

ياضية واالجتماعية، تم تشكيل لجنة تحضيرية مصغرة بعضوية السيد المدير وقطاع الشؤون الثقافية والر
الميزانية   وقسم  والتربية  الرياضة  الثقافة  الشباب  وقسم  الالمركزي  التعاون  وقسم  للمصالح  العام 
والمحاسبة إضافة إلى ممثل وزارة الثقافة واإلتصال وجمعية شعاع القمر عهد إليها وضع تصور حول  

 ذ وإعداد اإلطار التعاقدي.آلية التنفي 
 وبعد دراسة مختلف السيناريوهات المتعلقة بآليات العمل والتنفيذ.  

 وبعد إجراء العديد من اللقاءات مع شركاء ترابيين وحكوميين ومصالح عمومية منها: 
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 2019مارس   26لقاء السيد وزير الثقافة بتاريخ  -
 يونيو 4لقاء السيد والي جهة مراكش آسفي بتاريخ  -
 يونيو 12قاء السيد رئيس جهة مراكش آسفي بتاريخ  ل -
بتاريخ   - عياض  القاضي  لجامعة  التابع  والمستدامة  المبتكرة  للحلول  اإلفريقي  المركز  أعضاء    14لقاء 

 يونيو
 يونيو 26لقاء السيد رئيس جماعة المشور القصبة بتاريخ   -

المدن   العام لمنظمة  السيد األمين  تعيين جمعية  واستنادا على رسالة  المحلية اإلفريقية حول  والحكومات 
يتعلق بتنظيم   القمر صاحب مشروع منتدب. وكذا اعتبارا لمنجزات هذه الجمعية وحصيلتها فيما  شعاع 
التظاهرات الثقافية ذات اإلشعاع الدولي واإلفريقي على الخصوص ودورها في تقديم االستشارة لمدينة  

إعداد التصور االولي، فإن اللجنة التحضيرية المصغرة خلصت إلى مراكش أثناء إعداد ملف الترشيح و 
 رفع المقترحين التاليين: 

شراكة  -1 اتفاقية  وإبرام  مراكش  جماعة  طرف  من  منتدب  مشروع  كصاحب  القمر  شعاع  جمعية  اعتماد 
إلفريقيا   لعواصم  المنظمة  اللجنة  إلى  إضافة  المذكورة  والجمعية  مراكش  جماعة  من  كال  تضم  ثالثية 

 ثقافة. لل
إحدى الجمعيات الفاعلة والمختصة في    Collectif Eclats de Luneـ  شعاع القمر    ةوتعتبر جمعي 

 تنظيم التظاهرات الثقافية ذات اإلشعاع الدولي واإلفريقي على الخصوص 
بمراكش  والفني    وتعمل منذئذ2005سنة    أسست  الثقافي  القطاع  تنمية وتنظيم  أجل  مراكش  ب من 

 .  القارة اإلفريقية والجهة وعلى مستوى
الو   من  إصدارات  لعشرة  األماكن    لقاءاتدعماً  في  الدولية  السنوي   ناغ،-أوال  العامة،الفنية  الحدث 

 المغربي وإعادة ، ساهمت الجمعية في تعزيز التراث غير المادي  المخصص لإلبداع في األماكن العامة 
   والعالمي.تنشيط جوانبه المرتبطة بالفن المعاصر على المستوى القاري 

هذ  المسارمن خالل  أنشأت  ا  تظاهرات ومهرجانات،،  مغاربة    الجمعية عدة  فنانين    ودوليين، برفقة 
مراكش    وفاعلين  عامة،وسياسات    مشاريع،  وحاملي من  تشكيل    وجهتهاثقافيين  استطاعت  شبكة  حيث 

 دوليين. المحليين و الشركاء ال من كثيفة

الوزارية  -2 والمصالح  الترابية  والمجالس  مراكش  جماعة  بين  األطراف  متعددة  شراكة  اتفاقية  إبرام 
 والمؤسسات العمومية المعنية حول مساهمة كل طرف في إغناء وتمويل البرنامج  

عملية    استكمال  بعد  مقبلة  دورة  في  والمجلس  اللجنة  ألنظار  الثانية  اإلتفاقية  هذه  مشروع  وسيقدم 
 :والتشاور مع األطراف التالية  التنسيق

 والية جهة مراكش آسفي  -
 وزارة الثقافة واإلتصال  -
 مجلس جهة مراكش آسفي  -
 مجلس عمالة مراكش  -
 مجلس جماعة المشور القصبة  -
 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -
 جامعة القاضي عياض  -
 المجلس الجهوي للسياحة  -
 اإلتحاد العام لمقاوالت المغرب  -
 اإلقتضاءوأطراف أخرى عند  -

 وعليه، نعرض على أنظاركم مشروع االتفاقية قصد الدراسة والمصادقة. 
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، فتح باب المناقشة وإبداء  بعد التوطئة العامة المقدمة و كذا االستماع لعرض السيد ممثل قسم التعاون الالمركزي

 الرأي، حيث سجل السادة األعضاء المالحظات اآلتية: 
 

مراكش كعاصمة للثقافة االفريقية يفرض انخراطا عامل كافة الفعاليات المحلية والوطنية  نيل شرف اعالن مدينة   ➢
 إلنجاح الملتقى باعتباره يمثل صورة المغرب. 

او    ➢ ادارية  وخارجية سواء  داخلية  بهيئات ومصالح  التنظيم  الرتباط  نظرا  االطراف  متعددة  اتفاقية  عقد  ضرورة 
 تمثيلية او تشاركية. 

اذ يتطلب االمر فتح    منه   3لف للمساطر المعمول بها في قانون الصفقات العمومية وال سيما المادة  عدم احترام الم ➢
 واعالن طلب عروض دون الحصر في جمعية بعينها. 

 غياب تصور توقعي لميزانية المشروع.  ➢
 التساؤل حول ما إذا كان المجلس الجماعي قد منح مقرا إداريا لجمعية شعاع القمر.  ➢

 
أكدت أن  بعض هذه االستفسارات، أعطيت الكلمة من جديد للسيدة النائبة التاسعة لرئيس المجلس التي    ولإلجابة على

اختيار جمعية شعاع القمر لمواكبة الجماعة في إعداد المشروع ال تدخل فيه أي مصلحة شخصية وإنما المصلحة العامة،  
انمضي للثقافة    فة  اإلفريقية  العواصم  قيادة  االسترغب  لجنة  في  في  القمر  خبرة جمعية شعاع  من  األنشطة  تفادة  تنظيم 

ل والفنية نظرا  العديد الثقافية  بالقارتين اإلفريقية واألوربية  من  عالقاتها مع  الثقافية  االختيار  ،  المؤسسات  مشيرة أن هذا 
ة األولى من  يحكمه تطوع الجمعية دون أي مقابل اضافة الى كونها ساعدت مدينة مراكش في تقديم ترشيح تنظيم النسخ

 ملتقى الثقافة االفريقية. 
لإلكراه   المشروع  انطالق  عملية  توجهات  تنزيل  في  البدء  يفرض  االستعجال  ظرف  ان  على  النائبة  السيد  اكدت  كما 

 الزمني، مضيفة أن من حق اللجنة طلب تأجيل البث في النقطة على اساس تقديم بديل اخر . 
 

مدينة مراكش بشرف احتضان النسخة األولى من ملتقى الثقافة االفريقية  ، وبعد تنويههم بحضوة وبعد نقاش مستفيض
من    2020سنة   النوع  هذا  لتنظيم  البالغة  األهمية  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  للثقافة،  االفريقية  العاصمة  وتتويجها 

كذا انسجاما مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى  الملتقيات من النواحي السياسية، الثقافية، االقتصادية والسياحية، و
خدمة القضية الوطنية وانفتاح المغرب على محيطه االفريقي، و اعتبارا لكون االمر يحتاج لفتح واعالن مباراة تنافسية  

االختصاص نفس  لها  اخرى  دون    ،لجمعيات  محددة  جمعية  وعدم حصره على  الحجم  هذا  تبني مشروع من  قادرة على 
 . تأجيل البث في النقطة إلى دورة الحقة لالعتبارات السالفة الذكر  استقر رأي اللجنة على د غيرها ، فق

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 

 رئيس اللجنة      
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 تنظيم إعداد ومشروع اتفاقية حول 

 عاصمة إفريقيا للثقافة   2020مراكش 
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 بين 

  -ممثلة برئيسها السيد محمد العربي بلقائد ، الكائن مقرها  بشارع محمد الخامس كيليز  مراكش،جماعة 

BP2061  ،والمسماة أدناه بالجماعة. مراكش 

 و

ممثلة برئيسها الشرفي، السيد جان بيير إلونغ مباسي الكائن مقرها  للثقافة، ةفريقي اإلعواصم ال لجنة قيادة

 Villa 11, HB 211, Hann Bel-Air BP 8477 Yoff, Dakar -Sénégalبالعنوان التالي: 

 و

شقة  7الكائن مقرها بزنقة الحرية رقم  تامر،ممثلة برئيسها السيد خالد  ،Eclats de Luneشعاع القمر جمعية 

 والمسماة أدناه بالجمعية. مراكش   10

 . المسماة جميعها أدناه بأطراف اإلتفاقية أو األطراف

 

 ديباجة 
مراكش كأول عاصمة    إعالن تم    ة لمنظمة المدن والحكومات المحلية اإلفريقية،قمة الثامنالفي إطار    ،2018  نونبر   22  بتاريخ 

قبل  إفريقية   من  للثقافةلعواصم  ا  قيادة  جنة لللثقافة  أداما    اإلفريقية  السادة  إلونغ    اللجنة،  رئيس  تراوري،بحضور  بيير  جان 

 . الشرفي ومحمد العربي بلقايد رئيس جماعة مراكشمباسي رئيسها 
 

وتقوده لجنة قيادة  CGLU- Afriqueالمحلية اإلفريقية منظمة المدن والحكومات  برنامج ترعاه اإلفريقية للثقافة هو عواصم ال

السيد  اإلفريقية  المحلية  والحكومات  المدن  لمنظمة  العام  األمين  مباسي  يرأسها  إلونغ  بيير  أداما   جان  والسيد  شرفيا    رئيسا 

 .رئيسا تراوري
 

اإلال  تضع المحلية  لفريقية  عواصم  للسلطات  استراتيجية  كأداة  نفسها  االستجابة    اإلفريقية،لثقافة  في  وأقاليمها  المدن  لدعم 

   للمدن والحكومات اإلفريقية.  للتحديات التي تطرحها مجاالت االنتقال الستة التي حددها مؤتمر القمة الثامن
 

اإلفريقية للثقافة ومدينة مراكش حول تنظيم النسخة األولى سنة  تم توقيع اتفاقية إطار بين العواصم    2019اير رفب  22بتاريخ   

 .2020ديسمبر   31يناير إلى   1من الممتدة  خالل الفترة بمدينة مراكش 2020

جهة  والية مراكش ومجلس  كل من    إليها  انضمت تم  .  2020  المنظمة مراكشلجنة  ال  أحدثت جماعة مراكش ،  2019في مايو  

 أول عاصمة للثقافة األفريقية.  ،2020مراكش  مشروعل الجهويعلى أهمية البعد  بشكل خاص  وأكدتامراكش آسفي 
 

شعاع القمر وأوصت بها لدى رئيس جماعة مراكش لالعتماد على  خبرة جمعية    للثقافة،فريقية  عواصم اإلللجنة قيادة اأقرت  

 خبرتها في المجال.  
 

اإلطار لالتفاقية  جماعة  2019فبراير   22المؤرخة    ووفقًا  على  للثقافة  اإلفريقية  العواصم  قيادة  لجنة  التعيين    تقترح  مراكش 

ل القمر  الرسمي  شعاع  مشروع  منتدب مشروع    كصاحب   eCollectif Eclats de Lunـ  جمعية    ، 2020مراكش    لتنظيم 

 للثقافة.  اعاصمة أفريقي

من أجل تنمية    وتعمل منذئذ   2005سنة  مراكش في  بهي جمعية أُنشئت    Collectif Eclats de Luneـ  شعاع القمر  جمعية  

 .  والجهة وعلى مستوى القارة اإلفريقيةمراكش بوتنظيم القطاع الثقافي والفني 
 

لعشرة  و الدعماً  من  األماكن    لقاءات إصدارات  في  الدولية  ناغ،  العامة،الفنية  السنوي    أوال  في  الحدث  لإلبداع  المخصص 

تنشيط جوانبه المرتبطة بالفن المعاصر على   المغربي وإعادة، ساهمت الجمعية في تعزيز التراث غير المادي  األماكن العامة

  المستوى القاري والعالمي.
 

وسياسات    مشاريع،  وحاملي  ودوليين،برفقة فنانين مغاربة    الجمعية عدة تظاهرات ومهرجانات،شأت  ، أنا المسارمن خالل هذ 

 دوليين. المحليين والشركاء ال  من شبكة كثيفةحيث استطاعت تشكيل  وجهتهاثقافيين من مراكش  وفاعلين عامة،
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 اإلطار القانوني 

  20بتاريخ    1-15-85بتنفيذه الظهير الشريف رقم   بالجماعات الصادرالمتعلق    113-14بناء على القانون التنظيمي رقم   -

 (. 2015يوليو    7) 1436رمضان  

الشريف عدد   - الظهير  يضبط    1958نونبر    15لـ  الموافق    1378جمادى األولى    03الصادر في    1.58.376بناء على 

الجمعيات  تأسيس  حق  عدد    ،بموجبه  القانون  بموجب  تعديله  تم  رقم    75.00كما  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

الشريف رقم    ،2002يوليوز    05بتاريخ    1.02.206 في    1.09.39والظهير  القانون   2009فبراير    18الصادر  بتنفيذ 

07.09 . 

بسن نظام المحاسبة    2017  نونبر  23لـ  الموافق    1439  ربيع األول  4لصادر في  ا  2.17.451بناء على المرسوم عدد   -

 .  العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

بإسناد تنظيم   2018نونبر    24الى    20بناء على مقررات مؤتمر منظمة المدن والحكومات اإلفريقية المنظم بمراكش من   -

 لمدينة مراكش  2020أول دورة للعواصم اإلفريقية للثقافة خالل سنة  

المتعلقة بالشراكة بين الدولة والمجالس المنتخبة والجمعيات، الصادرة  7.2003األول عدد بناء على دورية الوزير  -

 يونيو    27لـ  الموافق 1422ربيع الثاني  26بتاريخ  

 2019فبراير   22لعواصم اإلفريقية للثقافة بتاريخ قيادة الجنة ار الموقعة بين جماعة مراكش وبناء على االتفاقية اإلط -

لعواصم اإلفريقية للثقافة بتعيين جمعية شعاع  قيادة الجنة منظمة المدن والحكومات المحلية اإلفريقية و رسالةبناء على  -

 عاصمة إفريقيا للثقافة.   2020القمر كصاحب مشروع منتدب لتنظيم مراكش 

ن خبرة جمعية  في االستفادة م ولجنة قيادة العواصم اإلفريقية للثقافة  وبناء على رغبة كل من المجلس الجماعي لمراكش -

في تنظيم األنشطة الثقافية والفنية وعالقاتها مع العديد المؤسسات الثقافية بالقارتين  (Eclat de lune) شعاع القمر

 اإلفريقية واألوربية  

جليز مراكش، والمودع ملفها   10شقة  7لجمعية شعاع القمر، والكائن مقرها بزنقة الحرية رقم   بناء على الملف القانوني -

مارس  1بتاريخ 719تحت عدد المسلم النهائي ، بموجب وصل اإليداع الحي الشتويالقانوني لدى الملحقة اإلدارية 

2019   

تحضير وتنظيم  هذه االتفاقية والرامية إلى توحيد الجهود من أجل   أطرافن لدن اعتبارا لإلرادة المشتركة المعبر عنها مو -

 عاصمة إفريقيا للثقافة.   2020مشروع مراكش  

 ...........  بناء على مقرر المجلس الجماعي لمراكش المتخذ خالل دورته ......... جلسة يوم -

 

 : موضوع الشراكة 1المادة 

عاصمة   «،2020لتنظيم "مراكش   صاحب مشروع منتدب  مهمةب القمروقع االتفاق بين األطراف على تكليف جمعية شعاع 

 . إفريقيا للثقافة

 ا.موبالنيابة عنه  قيادة العواصم اإلفريقية للثقافةلجنة ومراكش  جماعةباسم  هذا الحدثيُعهد إلى الجمعية بمهمة تنفيذ 

 االتفاقية تحديد االلتزامات الخاصة لألطراف فيما يتعلق بما يلي: هذه تتيح 

 البرمجة الثقافية والفنية لهذا الحدث⁃ 

 البحث عن موارد التمويل والشراكات ⁃ 

 حدثلل والتسويق اإلعالميالتواصل ⁃ 

 

 االتفاقية  دة: م2 المادة

توقيعها   تاريخ  االتفاقية من  هذه  مدة سريان  بتاريخ  تبتدئ  وتنتهي  عليها  نهاية    2021يونيو    30والمصادقة  بعد  أشهر  )ستة 

 الحدث ألجل إعداد التقارير وتقديم الحصيلة(. 
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 ةالمتعاقد طراف التزامات األ: 3المادة 

 :  جماعة مراكش   * التزامات   
 وتخولها الصالحيات التالية:  صاحب المشروع المنتدب مهمة جماعة مراكش للجمعية *  تسند  

 إعداد مقترح البرمجة الثقافية والفنية    -

 البحث عن موارد التمويل والشراكات  -

 الحدث والتسويق اإلعالميالتواصل ⁃ 

   * تضع جماعة مراكش رهن إشارة الجمعية مقرا إداريا مؤهال لتوفير شروط العمل للفريق التقني

 المقر اإلداري المذكور مباشرة بعد انتهاء الحدث جماعة مراكش   * تسترجع 

 2019برسم سنتي    على دفعتيندرهم )مليون درهما(  1000000مبلغه  * توفر جماعة مراكش دعما ماليا 

   2020 و

المالي   الدعم  بالمشروع تحت اسم  يصرف  بنكي خاص  بمدينة    "2020"حساب مراكش  بحساب  البنكية  الوكاالت  بإحدى 

 مراكش وذلك بعد تقديم الملف القانوني للجمعية والمصادقة على التصور القانوني للمشروع من قبل اللجنة المنظمة للحدث

 للثقـافة   األفريقية   العواصم  قيادة    لجنة  التزامات  *  
اللجنة المنظمة   الجمعية ودعمبدعم وتوجيه مهمة    للثقافةة  فريقياإللعواصم  ا  قيادةتتعهد لجنة    في إطار هذه اإلتفاقية،   عمل 

  .2019فبراير   22  اإلطار الموقعة بتاريخوفقًا لالتفاقية  Marrakech 2020 مراكش
 

 الجمعية * التزامات  

 تلتزم الجمعية بما يلي: 

 التالية:  راحلوذلك لتنفيذ الم * توفير فريق تنفيذي من الخبراء يتكون من مدير تنفيذي وكتابة ومكلفين بمهمة

 إعداد مشروع التصور وأرضية العمل مصحوبا ببرمجة زمنية لتنفيذه  -1

  2020المنظمة مراكش  وتقديمه للجنة 2020ديسمبر 31يناير إلى   1من إعداد مقترح البرمجة الثقافية  -2

  البحث عن موارد التمويل والشراكات لألنشطة الكبرى المدرجة بالمشروع -3

 إعداد برنامج تواصلي متفق عليه وتنفيذه  -4

 إلنجاز هذه التظاهرة   مواكبة الجماعة خالل مرحلة التحضير -5

 واتصاالتها ومصاريفها  كل ثالثة أشهر عن كل أشغال الجمعية  منتظمة* موافاة جماعة مراكش بتقارير تركيبية 

توفير بإحدى الوكاالت البنكية بمدينة مراكش و  "2020"حساب مراكش  فتح حساب بنكي خاص بالمشروع تحت اسم  *  

 قانونية تحت إشراف محاسب معتمد محاسبة 

 2020تنفيذ مقررات اللجنة المنظمة مراكش * 

 األنشطة المبرمجة * انجاز تقرير أدبي ومالي عند نهاية عملية التحضير وقبل اإلعالن عن افتتاح 

ن التقريران  ويجب أن يوثق هذا  2021* انجاز تقرير أدبي ومالي شامل بعد اختتام المشروع وقبل متم شهر يونيو من سنة  

المنظمة    الشقفي   اللجنة  طرف  من  المعتمدة  األنشطة  جميع  وفي    2020مراكش  األدبي  السنة  جميع    الشقطيلة  المالي 

 المصاريف مبررة بالوثائق االثباتية المتعارف عليها في المجال المحاسباتي. 

 * تسليم جماعة مراكش جميع الوثائق األساسية لملف المشروع عند نهاية اإلنجاز. 

 قانوني. أو في ملفها ال الجمعية في هياكلسيطرأ بأي تغيير  سريانهاخالل مدة  اإلشعار القبلي لطرفي االتفاقية* 

مدة  *   انقضاء  المشروع  عند  الحساب  تنفيذ  في  المتبقية  المالية  المبالغ  الجماعة  تسترجع  النهائية  الحصيلة  تقرير  وتقديم 
   بالمشروع. الخاص 
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 التقارير المرحلية:: 4المادة 

 يقدم للجنة المنظمة قصد الدراسة والمصادقة. ويتعلق األمر ب:تكون كل مرحلة يتم إنجازها من قبل الجمعية موضوع تقرير 

 المرحلة األولى: تقرير حول المقاربة ومنهجية العمل  -

 المرحلة الثانية: تقرير حول التصور األولي للمشروع وبرمجة زمنية لتنفيده -

 البرمجة الثقافية   المرحلة الثالثة: تقرير حول  -

 المرحلة الرابعة: تقرير حول مخطط تمويل المشروع  -

 المرحلة الخامسة: تقرير حول برنامج التواصل والتسويق الثقافي واإلعالمي للمشروع  -

 التمويالت الخاصة بالمشروع  تدبير: 5المادة 

وتودعها وجوبا بعد موافقة اللجنة المنظمة بالحساب الخاص  للممولين والشركاء تعمل الجمعية على تلقي المساهمات المالية 
شركاء والتعاقد معهم من    نكما تبذل قصارى جهدها للبحث ع الذي ستقوم بفتحه باسم المشروع    2020"حساب مراكش  

 نية التقديرية للحدث.  أجل تغطية النفقات العينية المتوقعة في الميزا

 يتم إطالع الجماعة على تفاصيل كل التمويالت المودعة بالحساب 

 والتقييم:   اإلشراف والتتبع: 6المادة 

خالل    عاصمة إفريقيا للثقافة   2020تزاول الجمعية كل المهام المسندة إليها تحت إشراف ومسؤولية اللجنة المنظمة مراكش  
 . مراحل اإلعداد واإلنجاز وما بعد اإلنجاز

 : فض النزاعات 7المادة 

، وبعد استنفاد كل الحلول في إطار من التراضي والتوافق بين  االتفاقيةعند حدوث نزاع ناتج عن تأويل أو تنفيذ مدلول هذه  
 . المختصة بالدائرة القضائية لمراكشجهات ، يحال ملف النزاع على أنظار الاو بوساطة السلطات الوصية األطراف

 االتفاقية : فسخ  8المادة 

لتصفية الحسابات وتتولى  قبل ذلك كافة التدابير الرامية    تتخذ األطراف المتعاقدةقبل إتمام المشروع    عند فسخ هذه االتفاقية
 عملية التنظيم.   2020اللجنة المنظمة مراكش  

 : المراجعة 9المادة 

 . األطراف المتعاقدةموافقة بتتم باقتراح كتابي و  أن يجب  االتفاقية هذه  إن كل مراجعة لمقتضيات 
 تكون هذه المراجعة موضوع ملحق. و

 .......................................................  في:حرر بمراكش                     

 

 مراكش جماعة  رئيس

 

 (Eclat de lune)شعاع القمررئيس جمعية 

 

 لجنة قيادة العواصم اإلفريقية للثقافة رئيس 

 آسفيالسيد والي جهة مراكش صادق عليه 

 عامل عمالة مراكش
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 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد
 

الرئيس الشرفي للجنة قيادة العواصم    JEAN PIERRE ELONG MBASSI  جان بيير الونغ مباسي السيد  ب  في البداية نرحب 

 حول هذه االتفاقية .  كلمةوالكلمة له لتقديم  ، اشغال دورتنا هاته للثقافة االفريقية 
 

 الرئيس الشرفي للجنة قيادة العواصم االفريقية للثقافة JEAN PIERRE ELONG MBASSIجان بيير الونغ مباسي السيد 
 

  2020بالحضور أمامكم لتقديم مشروع مراكش    وأتشرف أشكر السيد الرئيس والسادة أعضاء المجلس الجماعي   

 فريقيا  للثقافة. عاصمة إ

لقد تم اختيار مدينة مراكش لتكون أول عاصمة للثقافة بإفريقيا وهذا يعني أنه للمرة االولى ستحمل مدينة مشعل   

الثقافة اإلفريقية وستكون مدينة مراكش    لباقي العالم حول مكانة رسالة    بعثأنه  الثقافة والفنون االفريقية وهذا من ش

 به لباقي المدن اإلفريقية.   يحتدىمثال  

ابير الثقافية  التعو  التراث  وإنما نريد له أن يكون حدثا شعبيا لنقل   ،ونحن ال نريد لهذا الحدث أن يكون حدثا للنخب 

االفريقية ياندوي  والفنية  مدينة  مع  الحضري  التخطيط  حول  شراكة  مراكش  مدينة  عقدت  فقد  المثال  سبيل  وعلى   ،

بالكاميرون مما سيمكن سكان مدينة مراكش وسكان مدينة ياوندي من االطالع على تجارب المدينتين وهذا يؤسس  

المش تدعم مجموعة من  أن  الحدث  هذا  تنظيم  وان من شأن  الشعبين،  بين  متبادلة  الخالقة  لعالقة  والمبادرات  اريع 

والتي تهدف باألساس الى التعريف بالتراث االفريقي عبر تطبيقات الهواتف الذكية وهذا ال يمكن أن يتم اال بتظافر  

 . مراكشلجهود المجلس الجماعي 

وعلى        الفرصة  هذه  اتاحة  على  المجلس  أعضاء  والسادة  الجماعي  المجلس  رئيس  السيد  أشكر  االخير  وفي 

 انجاح هذه التظاهر دون مشاركتكم ودعمكم.  اطكم في هذا المشروع ألننا ال يمكننانخرا

 

 رئيس المجلس الجماعي محمد العربي بلقائد
 

أننا    الكبيرة علما  التظاهرة  انجاح هذه  مؤكدا حرصنا كمجلس على  القيمة  الكلمة  أمباسي على هذه  السيد  أشكر 

كذلك هناك  بل  فيها  المنخرطين  الوحيدين  هذه    لسنا  على  المصادقة  وسنؤجل  هذا  والوالية  الداخلية  وزارة  مصالح 

 االتفاقية الى شهر شتنبر المقبل لتكون اتفاقية متعددة االطراف . 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 399مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة  االوىللنقطـة ا           

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية شعاع القمر ب

                                                               عاصمة افريقيا للثقافة.  2020ملواكبة الجماعة في اعداد وتنظيم مشروع مراكش  
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

 حرير ممثلة مؤسسة محمد الخامس للتضامن تلإلشارة وبعد اذنكم سنتداول في النقطة الثالثة عشرة وذلك ل

 :   ( جلسة فريدة)  2019يوليوز  23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   الثالثة عشرالنقطة 

م مساحتها /14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري 

       هكتار، من اجل اجناز و بناء املركز الصحي للقرب مبراكش.

         )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش   محمد العربي بلقائد السيد  

المكلفة   اللجنة  رئيس  السيد  من  كل  لغياب  ونظرا  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  والشؤون  في  بالميزانية 

 المالية والبرمجة ونائبه، أعطي الكلمة للسيد خالد الفتاوي كاتب المجلس لتالوة نص التقرير الخاص بالنقطة. 

 

 الجماعي كاتب المجلس  خالد الفتاويالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقم:

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 الثانيةاجللسة 
 

 
 

 

 
 
 

  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقمحول 

  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 
  

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  - 2

املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف  -12
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             رأمسال فندق املامونية مبراكش

ــاري  -13 /م 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقــ
 مساحتها هكتار، من اجل اجناز و بناء املركز الصحي للقرب مبراكش

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  -14
 األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 .             2019زانية مجاعة مراكش برسم سنة حتويل بعض اعتمادات فصول مي -16

                                

ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين  مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على  -17
 بدراجات نارية.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استكمال تحضير النقط المدرجة في جدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/07/2019بتـاريخ    13424، وتبعـا للـدعوة عـدد  23/07/2019االستثنائية لمجلس جماعـة مـراكش بتـاريخ  

اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والبرمجـة، واصـلت اللجنـة المـذكورة ثـاني ة في أشغال  أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشارك

على الساعة الحاديـة عشـر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر  2019 يوليوز 16جلساتها المبرمجة يوم الثالثاء  

 ارس النقط المتبقية االتيـة:  البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لتد

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
/م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وبناء املركز الصحي 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري  ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(              للقرب مبراكش.

   مونية مبراكش.املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املا ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                         

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية. مجاعة مراكشجملس اقية شراكة بني اتفالدراسة واملصادقة على  ▪

ضاار  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ▪ املتواجد فوقها سوق اخل
 سة باجلملة بباب دكالة سابقا.والفواكه الياب

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، المصطفى الوجداني، محمد باقة. 

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( :  ي. الحسن المنادي 

 

 محمد بنلعروسي. :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير رئيس الدراسات  :   سمير لعريبية

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي
 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :   محمد أرفا

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 السادة:  ممثلي المصالح الخارجيةمن  وحضر االجتماع  -
 

 المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش  :    جواد بواضري 
 عن والية أمن مراكش  :  عبد السالم الدومي

 
المتبقية  بالنقط  اللجنة  السيد رئيس  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  االجتماع، وبعد  في مستهل 

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 23/07/2019المطروحة للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   17 – 16 –  14 – 13 – 12 – 2النقط رقم: 
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 اللجنة رئيس 
 الحسين نوار 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

من    مزيد  لتقديم  للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة  ممثلة  للسيدة  الكلمة  أمنح  اللجنة،  تقرير  لنص  إنصاتكم  بعد 

 التوضيحات حول المشروع. 
 

 المشاريع الجهوية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن رئيسة   عائشة الموتشوالسيدة 

سأحاول باختصار أن أعطي نبذة عن مكونات هذا المشروع الذي هو في األساس اجتماعي تضامني، والغرض   

الخدمات، وهذا   إلى هذه  الولوج  مراكش وتمكين ساكنتها من  بمدينة  الصحية  الخدمات  والرفع من جودة  تعزيز  منه 

سة على غرار ما قامت به في باقي مدن المملكة بإعطاء انطالقتها من صاحب الجاللة نصره  المركز ستشيده المؤس

متر مربع ويتكون من عدة وحدات متخصصة كوحدة    8000هللا، فهذا المركز االستشفائي للقرب سيشيد على مساحة  

تتكون من   للمستعجالت  باألشعة، وحدة  للكشف  العام، وحدة  للطب  قاعات، وحدة  تتألف من ست  األولية    8للعالجات 

قاعات، وحدة للجراحة    7قاعات، وحدة لطب األسنان، وحدة للترويض الطبي، وحدة للوالدات وتتألف من    10وأسرة  

 ناهيك عن جناحي اإلدارة والصيدلة.   العامة ومختبر

 هذا المشروع يضم شركاء ستعمل المؤسسة على استقطابهم وسيدير من طرف وزارة الصحة.    

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

من صاحب   خاصة  بعناية  المغرب  في  االجتماعي  العمل  أعالم  من  علم  للتضامن  الخامس  محمد  مؤسسة 

تقيمه المؤسسة بمدينة مراكش فقد أنشأت مشاريع كثيرة آخرها المركز  الجال لة نصره هللا، وهذا ليس أول مشروع 

المواطن، وهذا مشروع سيقدم   العمل ألننا هنا لخدمة  نبارك هذا  إال أن  يمكننا  إذن نحن كجماعة ال  للمالح،  الصحي 

 إضافة للمجال الصحي بالمدينة. 

 ح حـول النقطـة. واآلن بـاب المناقشـة مفتـو 

 عضو المجلس الجماعي  عبد االله الغلفالسيد   

فعال العمل الذي تقوم به مؤسسة محمد الخامس للتضامن عمل تضامني يعكس توجه صاحب الجاللة الملك محمد   

ممثلة   للسيدة  توصية  أرفع  الصدد  هذا  وفي  االجتماعية،  الخدمات  وقرب  العدالة  مقاربة  بإضفاء  نصره هللا  السادس 

جتماعي موضوع برنامج عمل الجماعة، فمؤسسة  المؤسسة بضرورة تفعيل شراكة فعلية حول المرافق ذات الطابع اال

بمنطقة   متواجد  عقار  دعم  منكم  نطلب  لذلك  والمدعمين،  العالقات  من  واسعة  شبكة  تمتلك  للتضامن  الخامس  محمد 

إيزيكي مخصص كمركز لمحابة اإلدمان و ثالث مرافق أخرى على غرار مركز محاربة اإلدمان المتواجد قرب مستشفى  

 بن طفيل.  

 عضو المجلس الجماعي  راهيم بوحنشإبالسيد 

السامية    بالرعاية  تحظى  والتي  المملكة  ربوع  كافة  في  به  تقوم  الذي  الجبار  العمل  على  المؤسسة  أشكر  أوال 

لصاحب الجاللة نصره هللا، وأطلب من المؤسسة أن تدعم مجموعة من المشاريع خاصة مراكز تصفية الدم التي تمنح  

جماعة تضطر إلبرام اتفاقيات مع جمعيات لهذا الغرض لكنها تصطدم بعراقيل، فالمؤسسة  للجماعة على شكل هبات، فال

في   نستفيد من خبرتها  أن  نود  لذلك  الوطني  المستوى  بمكانة خاصة على  االجتماعي وتحظى  المجال  في  تجربة  لها 

 المراكز المتواجدة بالمناطق التي تعرف الهشاشة في إطار شراكة. 
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 المشاريع الجهوية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن رئيسة   الموتشوعائشة السيدة 

فقد    الماضي،  فبراير  في شهر  نصره هللا  الجاللة  انطالقته صاحب  أعطى  والذي  اإلدمان  محاربة  لمركز  بالنسبة 

تبرم  حالة إلى اآلن والتي ستكون موضوع اتفاقية مع مركز التكوين في حرف الصناعة التقليدية س  17تمكن من عالج  

من الشهر الجاري إلدماج هذه الحاالت في سوق الشغل وكذا مساعدتهم لخلق مشاريعهم الخاصة، كما أن طلب    25في  

 السادة األعضاء سيؤخذ بعين االعتبار.  

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

بعمل متميز على المستوى الوطني عامة  ونحن بدورنا كجماعة مستعدون للشراكة مع المؤسسة التي تقوم  

 ومدينة مراكش بصفة خاصة ونطمح لمزيد من المشاريع والمراكز التي تخدم المواطن المراكشي. 

 إذن وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 
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 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  من جدول اعمال الدورة   السادسةالنقطة 

 . الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(

 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  من جدول اعمال الدورة   السابعةالنقطة 

 الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(

 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  من جدول اعمال الدورة   العاشرةالنقطة 

 الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط و اجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارة.

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(
 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

األرقام   ذات  النقط  دراسة  إلى  سنمر  الموضوع  لوحدة  ونظرا  الدورة    10و  7،  6بداية  هذه  أعمال  جدول  من 

  نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة   مجتمعة، واألن أعطي الكلمة للسيد عبد االله الغلف

 لتالوة نص التقرير الخاص بهذه النقط. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةنائب رئيس اللجنة المكلفة  عبد االله الغلفالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
   11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 3 النقط رقم:

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 اجللسة االوىل
 

 
 

 
 
 

 

  11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 3 النقط رقمحول 
  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

  

مراكش ختصص مجاعة لفائدة  ة نقل متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفيآليالبث يف هبة منقول وهي عبارة عن  - 3▪
للنقل املدرسي يف إطار تطبيق مقتضيات اتفاقية ختصيص منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع 

 النقل املدرسي مبقاطعة النخيل.

 الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف. -6▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                    

 الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية. -7▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(           

 .       املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف -8▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                               

            املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.   -9

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                              

 .   الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارة -10
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                              

   املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بسوق امليعارة.                   -11
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                                                                     
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة االسـتثنائية   اطبق

الموجهة لكل من السـادة أعضـاء اللجنـة   08/07/2019بتاريخ    13424، وتبعا للدعوة عدد  23/07/2019لمجلس جماعة مراكش بتاريخ  

اللجنة المكلفة بالشـؤون الماليـة والبرمجـة، انعقـد اجتمـاع للجنـة المـذكورة فـي جلسـته غال  والمجلس للحضور والمشاركة في أش

على السـاعة الحاديـة عشـر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر   2019  يوليوز  15االولى المبرمجة يوم االثنين  

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

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
  .كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرفالدراسة واملوافقة على  ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(
     .املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                         
 .الكدية الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 
              املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية. ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                               
قاارب الصح /م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وبناء املركز14227اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقاري املوافقة على وضع رهن  ▪ ي لل

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(              مبراكش. 

   اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال فندق املامونية مبراكش.املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات  ▪
 ة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة مقرتح                                                                                                                                                  

مجاعة مراكش ختصص للنقل املدرسي يف إطار تطبيق مقتضيات اتفاقية ختصيص لفائدة  ة نقل متنازل عليها من طرف جهة مراكش اسفيآليالبث يف هبة منقول وهي عبارة عن  ▪
 املدرسي مبقاطعة النخيل.منحة سنوية لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل 

 البث يف هبات عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميولوك" لفائدة مجاعة مراكش وهي عبارة عن القطع االرضية االتية: ▪

الحتضا  سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة  42آر  42مساحتها  254780/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -1
 مدرسة حسب تصميم التجزئة.

صااة  28هكتار  01مساحتها  254783/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -2 نااارة خمص عااة امل سنتيار تتواجد مبنطقة أبواب مراكش نفوذ تراب مقاط
 الحتضا  مستشفى حسب تصميم التجزئة.

سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ تراب مقاطعة املنارة خمصصة لتجهيز   87ار  07مساحتها  254782/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -3
 ادارة حسب تصميم التجزئة.

صااة   55ار  07مساحتها  254779/04قطعة ارضية تنتمي للرسم العقاري عدد  -4 نااارة خمص عااة امل تااراب مقاط سنتيار تتواجد مبنطقة  أبواب مراكش نفوذ 
 ركز صحي حسب تصميم التجزئة.الحتضا  م

 البث يف هبة عقارية ممنوحة من طرف شركة "اميو ستاندينغ اميوبيليي" لفائدة مجاعة مراكش خمصصة لبناء مسجد. ▪

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 راكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية.ووالية أمن م مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على  ▪

كااه  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ▪ املتواجد فوقها سوق اخلضر والفوا
 اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(     .قة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارةالدراسة واملواف ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                       املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بسوق امليعارة. ▪

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

    11 – 10 –  9  – 8 – 7  – 6 – 3النقط رقم: 
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 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة.  

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 المجلس الجماعي )عضو اللجنة(النائب الخامس لرئيس  :  ي. الحسن المنادي 

 

 خليفة الشحيمي.  :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 
 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :   هشام بلحوتي 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية. :   عبد العزيز األمري
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

  في مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المطروحة للدراسة 
 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 23/07/2019والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 

 :23/07/2019من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ   11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6النقط ذات االرقام 

 .)نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(الدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                             .ة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرفاملوافق ▪
 .)نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(الكدية اجلماعيالدراسة واملوافقة على كناش التحمالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق  ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                           املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية. ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( .مالت املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بسوق امليعارةالدراسة واملوافقة على كناش التح ▪
 السيد الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة مقرتحة من طرف                                      املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بسوق امليعارة. ▪

 

 

بخصوص هذه النقط و نظرا لوحدة الشكل، وبعد ان تم االتفاق على تدارسها مجتمعة، و بعد تمكين السادة االعضاء من  

 كنانيش التحمالت موضوع هذه النقط، اعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية لتقديم التوضيحات في الموضوع. 

إلشكاليه  حلول  ايجاد  محاولة  اطار  في  تأتي  النقاش  النقاط موضوع  ان  القسم  رئيس  السيد  أوضح  االطار،  هذا  وفي 

الشرف   اسواق  ومن ضمنها  الستيعابهم  المخصصة  األسواق  من  عدد  وتجهيز  انجاز  تم  حيث  المتجولين  الباعة  ظاهرة  انتشار 

من مجموعة  عقد  تم  انه  الى  مشيرا  والميعارة،  الشروط    والكدية  تحديد  بهدف  آسفي  مراكش  والية  مستوى  على  االجتماعات 

تحديد   مستوى  النقطة على  معالجة  هو  المطلوب  ان  المذكورة على  باألسواق  المتجولين  الباعة  الستيعاب  الضرورية  والمعايير 

ات، مع العلم انه سبق للجنة  شروط ومعايير االستفادة من جلسات االسواق المذكورة وثانيا تحديد السومة الكرائية لهذه الجلس 

درهما للمتر المربع وذلك على غرار سومة سوق برج   15تحديد قيمتها في مبلغ  2019يونيو  21اإلدارية للتقييم المجتمعة بتاريخ 

 الزيتون في انتظار تحديد السومة الكرائية لسوق الميعارة. 
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االتفاق على تالوتها ومناقشتها بالتفصيل حيث اسفرت   بعد ذلك، ونظرا لوحدة الشكل في صياغة كنانيش التحمالت، تم
 تلك المناقشة عن تقديم التعديالت التاليـة : 

 مالحظة  صيغة النص المقترح من طرف اللجنة  النص االصلي  ر.ف 

افق السوق  تسيير 8  الشرف الجماعي واستغالل مر

السوق   تس يري  منط  مراكش  جامعة  الرشفحتدد  يف  امجلاعي  مبا   ،

املس تفيد  عىل  يتعني  احلاةل،  هذه  ويف  املفوض.  التس يري  ذكل 

جامعة  بني  املربمة  العقدة  علهيا  تنص  قد  اليت  اباللزتامات  التقيد 

 مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

مقتضيات   عىل املس تفيد أ يضا احرتام  يتعني  العقود اليت تربهما كام 

بعض  اس تغالل  أ جل  من  اخلواص  بعض  مع  مراكش  جامعة 

 املرافق بداخل أ و خارج السوق. 

افق السوق  تسيير  الشرف الجماعي واستغالل مر

تس يري السوق   مراكش منط  هذه  امجلاعي الرشفحتدد جامعة  ويف  يف ذكل التس يري املفوض.  ، مبا 

التقيد اباللزتامات اليت قد تنص علهيا العقدة املربمة بني جامعة مراكش احلاةل، يتعني عىل املس تفيد  

 والطرف امللكف بتس يري السوق. 
بعض اخلواص  كام يتعني عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع 

 من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خارج السوق. 

 لسوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية كام يبقى تس يري  وتدبري ا 

 

 

تم اضافة  

 الفقرة االخيرة 

 

 

10 

 استغالل الجلسات مدة 

س نة واحدة  حتدد مدة اس تغالل اجللسة من طرف املس تفيد يف  

رئيس   وموافقة  ابل مر،  املعين  طلب  عىل  بناء   ، للتجديد  قابةل 

أ جل   حلول  قبل  شهرين  مراكش.  الاس تغالل  جامعة  س نة  انهتاء 

 الفعيل. 

توفر  من  احمللية  السلطة  تأ كد  بعد  الاس تغالل  مدة  جتديد  يمت 

املنصوص  اجلائلني  الباعة  تأ هيل  برانمج  من  الاس تفادة  رشوط 

علهيا يف البند الثاين واحرتام املس تفيد لاللزتامات املنصوص علهيا  

 ببنود دفرت التحمالت خالل مدة اس تغالل اجللسة. 

 غالل الجلسات استمدة 

يف   طرف املس تفيد  من  مدة اس تغالل اجللسة  طلب حتدد  عىل  بناء  للتجديد ،  واحدة قابةل  س نة 

الاس تغالل  س نة  انهتاء  أ جل  حلول  قبل  شهرين  مراكش.  جامعة  رئيس  وموافقة  ابل مر،  املعين 

 الفعيل. 

الاس تفادة من برانمج تأ هيل  يمت جتديد مدة الاس تغالل بعد تأ كد السلطة احمللية من توفر رشوط  

ببنود   علهيا  املنصوص  لاللزتامات  املس تفيد  واحرتام  الثاين  البند  يف  علهيا  املنصوص  اجلائلني  الباعة 

 دفرت التحمالت خالل مدة اس تغالل اجللسة.

وعند عدم جتديد الطلب، يتعني الاخالء الفوري للجلسة حتت طائةل تطبيق الاجراءات القانونية  

   الالزمة 

 

 

تم اضافة  

 الفقرة االخيرة 

 

الكنانيش   كل  لتضمينها  وتبنيها  الصياغة،  في  الشكلية  االخطاء  من  مجموعة  تصحيح  التعديالت  تقديم  خالل  تم  كما 

 المعروضة للدراسة. 

وكذا   المهيكل  غير  القطاع  هذا  في  النظر  إلعادة  الحميدة  المبادرة  االعضاء  للسادة  تبين  ان  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 

عبر   استقرارهم  الجائلين وضمان  الباعة  كرامة  الحضرية وصيانة  للمعالم  وتشويع  العام  الشارع  احتالل  سلبيات  التخفيف من 

الظاهرة، فقد ابدت اللجنة موافقتها على كنانيش التحمالت المتعلقة  بتحديد شروط  انشاء هذه االسواق النموذجية الحتواء هذه  

واجراءات استغالل جلسات البيع باألسواق الشرف، الكدية و الميعارة حب التعديالت المضمنة في الجدول المعروض سابقا كما  

 تمت الموافقة على   

 15105

 15144

 

 
 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
 الحسين نوار        
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء عىل:   ا 

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

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

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

املتعلق حبامية    1928يوليوز    8بشأ ن التدابري الصحية من أ جل حامية الصحة والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه بظهري    1915دجنرب    8ظهري   –

 الصحة ابملدن واملراكز الصحية؛ 

 ( املتعلق بأ مالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أ كتوبر    19)   1340صفر   17لرشيف الصادر بتارخي الظهري ا –

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

 املتعلق ابالحتالل املؤقت لل مالك العامة؛  1918نونرب   30املمتم لظهري    1997ي ما  15الصادر بتارخي    96-9القانون رمق   –

 العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أ و تمتميه؛ ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق  1953يناير   19)   1372جامدى ال وىل    3الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

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

 بعض اخملالفات للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

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

 ابلتنظمي املايل للجامعات احمللية ومجموعاهتا؛ املتعلق    45.08رمق    بتنفيذ القانون (  2009فرباير   18)  1430من صفر  22الصادر يف   1.09.02الظهري الرشيف رمق   –

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

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

 (؛ 1993أ كتوبر    06)  1414ربيع الثاين   19الصادر بتارخي    1-93-293  الرشيف مبثابة قانون 

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

ــ للتمنية البرشية  ــــــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني 2015  –  2011املذكرة الوزارية التوجهيية  –  ة؛ ـــــــــــــ

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

قلميية لتأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛   2015أ كتوبر   9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد   – حداث اللجنة التقنية اال   املتعلق اب 

   2019/ 23/07اوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي تبعا ملد  –
 

 يقرر ما يلي:
 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

           Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction générale de direction 

Division du Patrimoine Communal 

              Service de gestion du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربيـة 

 وزارة الداخليـــة

 والية جهة مراكش أسفي 

 جماعة مراكش 

 للمصالح  العامـــة المديرية

 الممتلكـات الجماعيـةقســم 
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 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 

 ، وحتديد الرشوط والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. امجلاعي الرشف تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

 املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. يلزتم  
 

 

 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 أ ن يكون ذو جنس ية مغربية؛  

 س نة؛   18أ  ن ال يقل معره عن   

 زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية احلي احملمدي.  قد  أ ن يكون 

جراء التشخيص ال ويل(؛    أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  

 مراكش؛ مجلاعةأ ن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب  

 ا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛ أ ن ال يكون مسري  

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  أ ن ال 

 أ ن ال يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  

 أ ن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  

 دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛ أ ن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا   

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

 اعي الرشف الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 حتديدها يف البند الثاين. يس تفيد من جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه صفة ابئع جائل، كام مت  

اجلائلني مبدينة مراكش. ويف هذه احلاةل،  كام ميكن عند الاقتضاء، حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة 

 يلزتم البائع اجلائل ابحرتام هذه ال ولوايت. 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
وعن  منسجمة،  ل نشطة  املزاولني  الباعة  بني  توافقي  بشلك  وذكل  املزاوةل،  التجارية  ال نشطة  نوعية  حسب  املس تفيدين  عل  اجللسات  توزيع  أ جل  يمت  من  قرعة  جراء  ا  ذكل  تعذر  د 

 ختصيص اجللسات، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. 

 اعي الرشف دة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل ال ميكن اس تفا 

 امجلاعي الرشف : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

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

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

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

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

 ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

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

 املس تفيد والنشاط املزاول ورمق اجللسة اخملصصة هل، وغريها من املعلومات الرضورية. تمت اس تفادة البائع اجلائل مبوجب قرار لرئيس امجلاعة، حيدد اترخي مدة الاس تفادة، وهوية  
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
ىل توفري الظروف اجليدة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق واحلفاظ عىل سالمة الباعة والزبناء    امجلاعي الرشف يلزتم لك مس تفيد من جلسة ابلسوق   مبجموعة من املقتضيات هتدف ا 

 النقاط التالية: والبضائع ومرافق السوق والساكن اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب  

 مزاولة األنشطة:  .1
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛ ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات: .2
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 ل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛ الامتناع عن اس تعام ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق هبا   ▪

افق السوق  .3  مر
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة  .4
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

 عام واحلفاظ عىل السكينة العامة؛احرتام املقتضيات القانونية والتنظميية املرتبطة بقواعد السالمة الصحية وحفظ الصحة وأ من ونظافة الفضاء ال ▪

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  .5
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
متويل التجهزيات اخلاصة مبزاوةل نشاطه داخل  يمت متويل معلية جتهزي السوق بعارضات للسلع برشاكة مع الباعة اجلائلني املس تفيدين. ويف هذا اال طار، يلزتم لك مس تفيد ابملسامهة يف  

 السوق. 

 الرشف  امجلاعي  الثامن: تس يري واس تغالل مرافق السوق   الفصل 
، مبا يف ذكل التس يري املفوض. ويف هذه احلاةل، يتعني عىل املس تفيد التقيد اباللزتامات اليت قد تنص علهيا العقدة املربمة بني  امجلاعي الرشف حتدد جامعة مراكش منط تس يري السوق 

 جامعة مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

 ارج السوق. كام يتعني عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خ 

 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 

 

 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

76 
 

 

 التاسع: اس تخالص احلقوق والواجبات   الفصل 
وخاصة املبلغ املس تخلص وطريقة اس تخالصه  2019مارس    01بتارخي   52يمت اس تخالص احلقوق والواجبات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق طبقا ملقتضيات القرار اجلبايئ عدد  

أ عاله.   املذكورة  والواجبات  احلقوق  تسديد  وكيفيات  لرشوط  املس تفيد  احرتام  عدم  حاةل  يف  املطبقة  اجلبايئ  واملقتضيات  القرار  مبقتضيات  ابلتقيد  املس تفيد  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف 

 املذكور. 

 لسات العارش: مدة اس تغالل اجل   الفصل 
س نة واحدة قابةل للتجديد ، بناء عىل طلب املعين ابل مر، وموافقة رئيس جامعة مراكش. شهرين قبل حلول أ جل انهتاء س نة  حتدد مدة اس تغالل اجللسة من طرف املس تفيد يف  

 الاس تغالل الفعيل. 

برانم  من  الاس تفادة  رشوط  توفر  من  احمللية  السلطة  تأ كد  بعد  الاس تغالل  مدة  جتديد  لاللزتامات  يمت  املس تفيد  واحرتام  الثاين  البند  يف  علهيا  املنصوص  اجلائلني  الباعة  تأ هيل  ج 

 املنصوص علهيا ببنود دفرت التحمالت خالل مدة اس تغالل اجللسة. 

 وعند عدم جتديد الطلب، يتعني الاخالء الفوري للجلسة حتت طائةل تطبيق الاجراءات القانونية الالزمة 

 احلادي عرش: الرخص والتصارحي والرضائب والتأ مينات   الفصل 
نظمة اجلاري هبا العمل.   يتعني عىل املس تفيد احلصول عىل الرخص والتصارحي الرضورية ملامرسة نشاطه التجاري وذكل طبقا لل 

 ويتعني عليه أ يضا أ داء لك الرضائب املرتتبة عن هذا النشاط. 

ل   زام املس تفيد ابحلصول عىل التأ مينات الرضورية دلى املؤسسات املرخص لها بذكل. كام ميكن مجلاعة مراكش عند الاقتضاء ا 

 الثاين عرش: خمالفة مقتضيات دفرت التحمالت   الفصل 
دارية، ترتاوح درجهتا حسب احلاةل، تبعا للرتتيب التايل:   ينتج عن عدم احرتام املس تفيد ل حد مقتضيات هذا ادلفرت، تطبيق عقوابت ا 

نذار للمس تفيد للمعين ابل مر، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب القيام هبا؛ توجيه  –  ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛   –

 املنع الهنايئ ملزاوةل النشاط.  –

لغاء قرار الاس تفادة   الفصل   الثالث عرش: ا 
لغاء قرار الاس تفادة يف احلاالت التالية:  يمت ا 

 شهر؛ 3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن  –

 عرش  البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  –

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛  –

 الوفاة.  –

عادة ختصيص اجللسة.  لغاء قرار الاس تفادة، ا   كام يرتتب عن ا 

عطاء ال س بقية ل صول وفروع املتوىف اذلين تتوفر فهيم رشوط الاس تفادة املنصوص علهيا يف    الثاين، مع تعطيل الرشطني الثالث والرابع.   الفصل غري أ نه يف حاةل الوفاة، يمت ا 

 الرابع عرش: املنازعات   الفصل 
جياد   فصول يعرض لك نزاع بني جامعة مراكش واملس تفيد حول تأ ويل أ حد   دفرت التحمالت عىل أ نظار اللجنة اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة اجلائلني قصد اقرتاح احللول املناس بة وا 

 تسوية توافقية بني الطرفني. 

 يف الزناع للمحامك اخملتصة.   ويف حاةل رفض أ حد الطرفني للحلول املقرتحة من أ جل التسوية يعود البث  

 

 حرر بمراكش بتاريخ:                                                                                                 
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء    عىل: ا 

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

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

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

بظهري    1915دجنرب    8ظهري   – تمتميه  مت  ما  حسب  ابملدن  العموميتني  والنظافة  الصحة  حامية  أ جل  من  الصحية  التدابري  حبامية    1928يوليوز    8بشأ ن  املتعلق 

 ؛ الصحة ابملدن واملراكز الصحية 

 ( املتعلق بأ مالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أ كتوبر    19)   1340صفر   17الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

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

 املتعلق ابالحتالل املؤقت لل مالك العامة؛  1918نونرب   30املمتم لظهري    1997ماي  15ارخي  الصادر بت  96-9القانون رمق   –

 ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أ و تمتميه؛ 1953يناير   19)   1372جامدى ال وىل    3الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

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

 اخملالفات للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

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

 املايل للجامعات احمللية ومجموعاهتا؛   املتعلق ابلتنظمي   45.08( بتنفيذ القانون رمق  2009فرباير    18)   1430من صفر    22الصادر يف    1.09.02رمق  الظهري الرشيف   –

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

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

 (؛ 1993أ كتوبر    06)  1414ربيع الثاين   19الصادر بتارخي    1-93-293الرشيف مبثابة قانون  

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

ــ ة للتمنية البرشيــــــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني 2015  –  2011 املذكرة الوزارية التوجهيية  –  ة؛ ـــــــــــــ

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

حداث اللجنة   2015أ كتوبر   9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد   – قلميية لتأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛ املتعلق اب   التقنية اال 

 2019/ 23/07تبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي  –

 يقرر ما يلي:
 

 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 
 ، وحتديد الرشوط والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. امجلاعي الكدية تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

           Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction générale de direction 

Division du Patrimoine Communal 

              Service de gestion du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربيـة 

 وزارة الداخليـــة

 والية جهة مراكش أسفي 

 جماعة مراكش 

 للمصالح  العامـــة المديرية

 قســم الممتلكـات الجماعيـة
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 يلزتم املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. 

 

 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 جنس ية مغربية؛ أ ن يكون ذو  .1

 س نة؛   18أ  ن ال يقل معره عن   .2

 .   احلي الش توي  زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية قد  أ ن يكون .3

جراء التشخيص ال ويل(؛  .4  أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  .5

 مراكش؛ مجلاعةأ ن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب  .6

 أ ن ال يكون مسريا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛  .7

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  أ ن ال .8

 أ ن ال يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  .9

 اع العام أ و القطاع اخلاص؛ أ ن ال يكون متقاعدا ابلقط .10

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

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

 اعي الكدية الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه صفة ابئع جائل، كام مت حتديدها يف البند الثاين. يس تفيد من  

ائل  اجلائلني مبدينة مراكش. ويف هذه احلاةل، يلزتم البائع اجلكام ميكن عند الاقتضاء، حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة 

 ابحرتام هذه ال ولوايت. 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
جراء قرعة من أ جل ختصيص اجللسات، مع  يمت توزيع اجللسات عل املس تفيدين حسب نوعية ال نشطة التجارية املزاوةل، وذكل بشلك توافقي بني الباعة املزاولني ل نشطة منسجمة، وعن  د تعذر ذكل ا 

 طبيعة مرافق السوق. مراعاة  

 اعي الكدية ال ميكن اس تفادة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل 

 امجلاعي الكدية : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

دارية مسلمة من طرف   ✓ عن ثالث س نوات ابلنفوذ الرتايب للمنطقة   رئيس املنطقة احلرضية احلي الش توي  شهادة ا  تثبت مزاوةل البائع اجلائل للنشاط ملدة ال تقل 

 ؛ املذكورة احلرضية 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

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

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛ ▪

 ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

 ؛ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص  ▪

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

 صصة هل، وغريها من املعلومات الرضورية. تمت اس تفادة البائع اجلائل مبوجب قرار لرئيس امجلاعة، حيدد اترخي مدة الاس تفادة، وهوية املس تفيد والنشاط املزاول ورمق اجللسة اخمل 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
ابلسوق   جلسة  من  مس تفيد  لك  الكدية يلزتم  والزبناء    امجلاعي  الباعة  سالمة  عىل  واحلفاظ  السوق  داخل  ال نشطة  ملزاوةل  اجليدة  الظروف  توفري  ىل  ا  هتدف  املقتضيات  من  مبجموعة 

 التالية:   والبضائع ومرافق السوق والساكن اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاط 

 مزاولة األنشطة:. 1
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛ ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات: . 2
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 الامتناع عن اس تعامل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛  ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 تلحق هبا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن  ▪

افق السوق . 3  مر
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة. 4
 مس تفيد: يتعني عىل لك  

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

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

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق . 5
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
 مس تفيد ابملسامهة يف متويل التجهزيات اخلاصة مبزاوةل نشاطه داخل السوق. يمت متويل معلية جتهزي السوق بعارضات للسلع برشاكة مع الباعة اجلائلني املس تفيدين. ويف هذا اال طار، يلزتم لك  

 الكدية  امجلاعي  س تغالل مرافق السوق الثامن: تس يري وا   الفصل 

  ، مبا يف ذكل التس يري املفوض. ويف هذه احلاةل، يتعني عىل املس تفيد التقيد اباللزتامات اليت قد تنص علهيا العقدة املربمة بني جامعة امجلاعي الكدية حتدد جامعة مراكش منط تس يري السوق  

 مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

 عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خارج السوق. كام يتعني  

 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 
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 التاسع: اس تخالص احلقوق والواجبات   الفصل 

وخاصة املبلغ املس تخلص وطريقة اس تخالصه  2019مارس    01بتارخي   52يمت اس تخالص احلقوق والواجبات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق طبقا ملقتضيات القرار اجلبايئ عدد  

احلق  تسديد  وكيفيات  لرشوط  املس تفيد  احرتام  عدم  حاةل  يف  املطبقة  أ عاله.  واملقتضيات  املذكورة  والواجبات  اجلبايئ  وق  القرار  مبقتضيات  ابلتقيد  املس تفيد  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف 

 املذكور. 

 العارش: مدة اس تغالل اجللسات   الفصل 

. شهرين قبل حلول أ جل انهتاء س نة  س نة واحدة قابةل للتجديد ، بناء عىل طلب املعين ابل مر، وموافقة رئيس جامعة مراكش حتدد مدة اس تغالل اجللسة من طرف املس تفيد يف  

 الاس تغالل الفعيل. 

البند  يف  علهيا  املنصوص  اجلائلني  الباعة  تأ هيل  برانمج  من  الاس تفادة  رشوط  توفر  من  احمللية  السلطة  تأ كد  بعد  الاس تغالل  مدة  جتديد  لاللزتامات    يمت  املس تفيد  واحرتام  الثاين 

 تغالل اجللسة. املنصوص علهيا ببنود دفرت التحمالت خالل مدة اس  

 وعند عدم جتديد الطلب، يتعني الاخالء الفوري للجلسة حتت طائةل تطبيق الاجراءات القانونية الالزمة 

 احلادي عرش: الرخص والتصارحي والرضائب والتأ مينات   الفصل 

نظمة اجلاري هبا العمل. يتعني عىل املس تفيد احلصول عىل الرخص والتصارحي الرضورية ملامرسة نشاطه التجاري وذكل طبقا    لل 

 ويتعني عليه أ يضا أ داء لك الرضائب املرتتبة عن هذا النشاط. 

لزام املس تفيد ابحلصول عىل التأ مينات الرضورية دلى املؤسسات املرخص لها بذكل.   كام ميكن مجلاعة مراكش عند الاقتضاء ا 

 التحمالت  الثاين عرش: خمالفة مقتضيات دفرت   الفصل 

دارية، ترتاوح درجهتا حسب احلاةل، تبعا للرتتيب التايل:   ينتج عن عدم احرتام املس تفيد ل حد مقتضيات هذا ادلفرت، تطبيق عقوابت ا 

نذار للمس تفيد للمعين ابل مر، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب  –  القيام هبا؛ توجيه ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛   –

 املنع الهنايئ ملزاوةل النشاط.  –

لغاء قرار الاس تفادة   الفصل   الثالث عرش: ا 

لغاء قرار الاس تفادة يف احلاالت التالية:   يمت ا 

 شهر؛ 3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن  –

 عرش  البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  –

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛  –

 الوفاة.  –

عادة ختصيص اجللسة.  لغاء قرار الاس تفادة، ا   كام يرتتب عن ا 

عطاء ال س بقية ل صول وفروع املتوىف اذلين تتوفر فهيم رشوط الاس تفادة املنصوص علهيا يف    الثاين، مع تعطيل الرشطني الثالث والرابع.   الفصل غري أ نه يف حاةل الوفاة، يمت ا 

 الرابع عرش: املنازعات   الفصل 

جياد   فصول يعرض لك نزاع بني جامعة مراكش واملس تفيد حول تأ ويل أ حد   دفرت التحمالت عىل أ نظار اللجنة اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة اجلائلني قصد اقرتاح احللول املناس بة وا 

 تسوية توافقية بني الطرفني. 

 يف الزناع للمحامك اخملتصة.   ويف حاةل رفض أ حد الطرفني للحلول املقرتحة من أ جل التسوية يعود البث  

 حرر بمراكش بتاريخ: 
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء عىل:   ا 

ــ املؤسس للمبادرة الوطني  2005ماي    18اخلطاب املليك السايم بتارخي   –  ة البرشية؛ ــــــــــــــة للتمني ــــــــ

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

 انية جامعة مراكش. احملدد لنسب وأ سعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املس تحقة لفائدة مزي   2019مارس    01بتارخي    52القرار اجلبايئ احمليل عدد   –

بظهري    1915دجنرب    8ظهري   – تمتميه  مت  ما  حسب  ابملدن  العموميتني  والنظافة  الصحة  حامية  أ جل  من  الصحية  التدابري  ابملدن    1928يوليوز    8بشأ ن  الصحة  حبامية  املتعلق 

 واملراكز الصحية؛ 

 ك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ ( املتعلق بأ مال 1921أ كتوبر    19)   1340صفر    17الظهري الرشيف الصادر بتارخي   –

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

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

 ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أ و تمتميه؛ 1953يناير    19)   1372جامدى ال وىل    3الظهري الرشيف الصادر بتارخي   –

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

 البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

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

 املتعلق ابلتنظمي املايل للجامعات احمللية ومجموعاهتا؛   45.08( بتنفيذ القانون رمق  2009فرباير    18)   1430من صفر    22الصادر يف    1.09.02الظهري الرشيف رمق   –

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

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

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

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

ــ ة للتمنية البرشيــــــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني  2015  –  2011املذكرة الوزارية التوجهيية   –  ة؛ ـــــــــــــ

  املتعلقة بتفعيل مرشوع تأ هيل الباعة اجلائلني؛   2015يوز  يول   15بتارخي    9595الرساةل الوزارية عدد   –

حداث اللجنة التقنية اال قلميية لتأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛   2015أ كتوبر    9بتارخي    1640القرار الواليئ عدد   –  املتعلق اب 

 2019/ 23/07تبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي  –

 يقرر ما يلي:

 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 

 ، وحتديد الرشوط والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. امجلاعي امليعارة تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

 يلزتم املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

           Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction générale de direction 

Division du Patrimoine Communal 

              Service de gestion du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربيـة 

 وزارة الداخليـــة

 والية جهة مراكش أسفي 

 جماعة مراكش 

 للمصالح  العامـــة المديرية

 قســم الممتلكـات الجماعيـة
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 أ ن يكون ذو جنس ية مغربية؛  -1

 س نة؛   18أ  ن ال يقل معره عن   -2

 جامع الفنا. زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية  قد  أ ن يكون -3

جراء التشخيص ال ويل(؛  -4  أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  -5

 مراكش؛ مجلاعةأ ن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب  -6

  يكون مسريا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛أ ن ال  -7

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  أ ن ال  -8

 أ ن ال يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  -9

 أ ن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  -10

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛ أ ن ال يك  -11  ون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

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

 اعي امليعارة الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 صفة ابئع جائل، كام مت حتديدها يف البند الثاين. يس تفيد من جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه  

قلميية لربانمج تأ هيل الباعة  اجلائلني مبدينة مراكش. ويف هذه  كام ميكن عند الاقتضاء، حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية اال 

 ال ولوايت. احلاةل، يلزتم البائع اجلائل ابحرتام هذه  

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
جراء قرعة من  يمت توزيع اجللسات عل املس تفيدين حسب نوعية ال نشطة التجارية املزاوةل، وذكل بشلك توافقي بني الباعة املزاولني ل نشطة منسجمة، وعن  د تعذر ذكل ا 

 ق. أ جل ختصيص اجللسات، مع مراعاة طبيعة مرافق السو 

 اعي امليعارة ال ميكن اس تفادة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل 

 امجلاعي امليعارة : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

طرف   ✓ من  مسلمة  دارية  ا  الفنا  شهادة  جامع  احلرضية  املنطقة  للمنطقة    رئيس  الرتايب  ابلنفوذ  س نوات  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  للنشاط  اجلائل  البائع  مزاوةل  تثبت 

 ؛ املذكورة احلرضية 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

 يبني النشاط املزاول؛  جامع الفناطلب موجه للس يد رئيس املنطقة احلرضية  ✓

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  ▪

 القطاع اخلاص؛ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و  ▪

 ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

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

 املعلومات الرضورية. صصة هل، وغريها من  تمت اس تفادة البائع اجلائل مبوجب قرار لرئيس امجلاعة، حيدد اترخي مدة الاس تفادة، وهوية املس تفيد والنشاط املزاول ورمق اجللسة اخمل 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
جلسة ابلسوق   ىل توفري الظروف اجليدة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق واحلفاظ عىل سالمة الباعة    امجلاعي امليعارةيلزتم لك مس تفيد من  هتدف ا  مبجموعة من املقتضيات 

 اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاط التالية: والزبناء والبضائع ومرافق السوق والساكن  

 مزاولة األنشطة:  -1
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛ ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات:  -2
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 الامتناع عن اس تعامل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛  ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 تلحق هبا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن  ▪

 افق السوق ر م -3
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة -4
 مس تفيد: يتعني عىل لك  

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

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

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  -5
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
يف   ابملسامهة  مس تفيد  لك  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف  املس تفيدين.  اجلائلني  الباعة  مع  برشاكة  للسلع  بعارضات  السوق  جتهزي  معلية  متويل  مبزاوةل  يمت  اخلاصة  التجهزيات  متويل 

 نشاطه داخل السوق. 

 امليعارة   امجلاعي  الثامن: تس يري واس تغالل مرافق السوق   الفصل 
قد تنص علهيا العقدة  امجلاعي امليعارة  حتدد جامعة مراكش منط تس يري السوق   ويف هذه احلاةل، يتعني عىل املس تفيد التقيد اباللزتامات اليت  املفوض.  التس يري  ، مبا يف ذكل 

 بتس يري السوق. املربمة بني جامعة مراكش والطرف امللكف  

 ارج السوق. كام يتعني عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خ 
 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 
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 التاسع: اس تخالص احلقوق والواجبات   الفصل 
وخاصة املبلغ املس تخلص وطريقة  2019مارس    01بتارخي   52يمت اس تخالص احلقوق والواجبات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق طبقا ملقتضيات القرار اجلبايئ عدد  

أ عاله.   املذكورة  والواجبات  احلقوق  تسديد  وكيفيات  لرشوط  املس تفيد  احرتام  عدم  حاةل  يف  املطبقة  واملقتضيات  ابلتقيد  اس تخالصه  املس تفيد  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف 

 مبقتضيات القرار اجلبايئ املذكور. 

 لسات العارش: مدة اس تغالل اجل   الفصل 
س نة واحدة قابةل للتجديد ، بناء عىل طلب املعين ابل مر، وموافقة رئيس جامعة مراكش. شهرين قبل حلول أ جل  حتدد مدة اس تغالل اجللسة من طرف املس تفيد يف  

 انهتاء س نة الاس تغالل الفعيل. 

برانم  من  الاس تفادة  رشوط  توفر  من  احمللية  السلطة  تأ كد  بعد  الاس تغالل  مدة  جتديد  املس تفيد  يمت  واحرتام  الثاين  البند  يف  علهيا  املنصوص  اجلائلني  الباعة  تأ هيل  ج 

 لاللزتامات املنصوص علهيا ببنود دفرت التحمالت خالل مدة اس تغالل اجللسة. 
 وعند عدم جتديد الطلب، يتعني الاخالء الفوري للجلسة حتت طائةل تطبيق الاجراءات القانونية الالزمة 

 احلادي عرش: الرخص والتصارحي والرضائب والتأ مينات   الفصل 
نظمة اجلاري هبا العمل.   يتعني عىل املس تفيد احلصول عىل الرخص والتصارحي الرضورية ملامرسة نشاطه التجاري وذكل طبقا لل 

 ويتعني عليه أ يضا أ داء لك الرضائب املرتتبة عن هذا النشاط. 

لزام املس تفيد ابحلصول عىل التأ مينات الرضورية دلى املؤسسات املرخص لها بذكل. كام ميكن مجلاعة مراكش عند    الاقتضاء ا 

 الثاين عرش: خمالفة مقتضيات دفرت التحمالت   الفصل 
دارية، ترتاوح درجهتا حسب احلاةل، تبعا للرتتيب التايل:   ينتج عن عدم احرتام املس تفيد ل حد مقتضيات هذا ادلفرت، تطبيق عقوابت ا 

نذار للمس تفيد للمعين ابل مر، يوحض اخملالفات املرتكبة والتدابري واال جراءات الواجب القيام هبا؛  –  توجيه ا 

 املنع املؤقت ملزاوةل النشاط؛   –

 املنع الهنايئ ملزاوةل النشاط.  –

لغاء قرار الاس تفادة   الفصل   الثالث عرش: ا 
لغاء قرار الاس تفادة يف احلاالت التالية:   يمت ا 

 شهر؛ 3عدم مزاوةل النشاط ملدة تزيد عن  –

 عرش  البند الثايناملنع الهنايئ ملزاوةل النشاط طبقا ملقتضيات  –

 بطلب خطي من املس تفيد موجه لرئيس جامعة مراكش؛  –

 الوفاة.  –

عادة ختصيص اجللسة.  لغاء قرار الاس تفادة، ا   كام يرتتب عن ا 

يف   علهيا  الاس تفادة املنصوص  رشوط  فهيم  تتوفر  اذلين  املتوىف  وفروع  ل صول  ال س بقية  عطاء  ا  يمت  الوفاة،  حاةل  يف  أ نه  الثالث    الفصلغري  تعطيل الرشطني  مع  الثاين، 

 والرابع. 

 الرابع عرش: املنازعات   الفصل 
أ حد    تأ ويل  حول  واملس تفيد  مراكش  جامعة  بني  نزاع  لك  احللول    فصوليعرض  اقرتاح  قصد  اجلائلني  الباعة  تأ هيل  لربانمج  قلميية  اال  اللجنة  أ نظار  عىل  التحمالت  دفرت 

جياد تسوية توافقية بني الطرفني.   املناس بة وا 

 يف الزناع للمحامك اخملتصة.   ويف حاةل رفض أ حد الطرفني للحلول املقرتحة من أ جل التسوية يعود البث  

 حرر بمراكش بتاريخ: 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 . 10و 7، 6بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقط 

 عضو المجلس الجماعي  عبد الجليل بنسعود السيد 

ويؤمن مزاولة المستفيد لنشاطه داخل هذه األسواق، لكن ال يجب تشبيه سوق  بالفعل فكناش التحمالت يقنن  

كناش   في  المسألة  هذه  مراعاة  وجب  وبالتالي  هشة  طبقة  من  باعة  يرتاده  األخير  فهذا  الميعارة  بسوق  مثال  الشرف 

 التحمالت الخاص بهذا السوق. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

للت الكرائية وليس في  فقط  للباعة الجائلين، يجب أن تراعى في تحديد السومة  فالظروف االجتماعية  وضيح 

 كناش التحمالت، والنقط المتعلقة بالكراء سنناقشها الحقا في هذه الجلسة. 

 عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

قامت به إلحصاء الباعة الجائلين، وأقترح تغيير عنوان  أوال أشكر السلطة المحلية على البحث والجرد الذي  

الفصل الخامس من كنانيش التحمالت الخاصة بهذه األسواق من "الوثائق الواجب أداؤها من طرف البائع المتجول" إلى  

الباعة   هؤالء  وأن  خاصة  المواطن  من  اإلدارة  تقريب  باب  من  وذلك  اإلدارة"  طرف  من  توفيرها  الواجب  "الوثائق 

 لجائلون أغلبهم أميون وفي وضعية صعبة. ا

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

فمهمة   الموضوع،  هذا  في  يعطي شواهد  اإلحصاء وال  بعملية  القيام  الجماعي  المجلس  اختصاص  ليس من 

والتي  المحلية  السلطة  اختصاص  من  اإلحصاء  عملية  وتبقى  السوق  تهيئة  في  تنحصر  بشكل    المجلس  بها  تقوم  ال 

 عشوائي بل عن طريق بحث مضبوط بمساعدة الجمعيات.

 عضو المجلس الجماعي   محمد بن بالالسيد 

للباعة   االجتماعي  الجانب  مراعاة  يجب  لكن  الجماعية،  األسواق  لتنظيم  مضافة  قيمة  التحمالت  كناش  فعال 

فإلى جانب فتح هذه األسواق يجب حل إشكال احتالل  الجائلين المستفيدين، فمنطقة الشرف ليست هي الكدية مثال، كذلك  

 الملك العام من طرف الباعة الجائلين داخل األحياء. 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  عبد الرزاق جبور السيد 

وعملية   واالشتغال  االستغالل  طريقة  فقط  ينظم  ألنه  موحد  نموذج  المعروض  التحمالت  فكناش  للتوضيح 

األسواق، أما فيما يخص السومة الكرائية فتحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم على مستوى الوالية    الولوج إلى هذه 

درهم للمتر المربع الواحد، وهذه األسواق عبارة عن جلسات مساحة كل واحدة ستة أمتار مربعة أي    15وهي تقريبا  

ا  90سومة كرائية تقدر ب   الباعة  الميعارة أو  درهم شهريا وهو مبلغ رمزي لفئة  بالنسبة لسوق الكدية أو  لجائلين ال 

 غيره. 
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 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

الباعة   تحسين وضعية  أجل  الهشة من  الفئات  تستهدف  والتي  النوع  هذا  مشاريع من  نثمن  أن  بد  ال  بداية 

الجائلين، لكن لدي مالحظات حول كنانيش التحمالت أولها مدة االستغالل وهي سنة واحدة تجدد بطلب يقدمه المستفيد  

ي السلطة المحلية وهذه وظيفتها وهؤالء مستفيدون  للسيد الجماعة، نحن نعرف أن من قام بإحصاء هؤالء المستفيدين ه

قارون، وبالتالي ففي اعتقادي أن من يحدد مدة االستغالل هي السلطة وليس المجلس، لكي ال يخضع االمر لحسابات  

 سنوات أو نترك االستفادة مفتوحة.  10سياسية، وبالتالي أقترح إلغاء شرط المدة فإما أن نحدد 

ال بالفصل  يتعلق  القرار عدم مزاولة النشاط لمدة  وفيما  ثالث عشر، فال يمكن أن نشير في أول شرط إللغاء 

تزيد عن ثالثة أشهر فهناك أمر اسمه القوة القاهرة من ظروف صحية أو اجتماعية قد تمنع المستفيد من مزاولة نشاطه  

 لمدة ثالثة أشهر، لذلك أقترح أن نقيد هذا الشرط بأمر آخر أو إلغاؤه. 

على   يتوفرون  الذين  القديم  االزدهار  سوق  أصحاب  وهم  إنصافهم  يتم  لم  الباعة  من  فئة  قوس  أفتح  كذلك 

محضر االستفادة من سوق الشرف، فنحن نعرف أن االستفادة تتغير وفق معطيات جديدة، فالمستفيدون تم إحصاؤهم في  

االز بسوق  للباعة  عاجل  حل  إيجاد  بضرورة  توصية  أرفع  لكن  الشرف،  االجتماعي  سوق  البحث  بدأ  فقد  القديم،  دهار 

بخصوصهم في سوق الزهور ولم يكتمل، وبالتالي ألتمس منكم السيد الرئيس االلتفاتة لهذه الفئة التي أغلبها مسنون  

 وهم يعانون ويملكون قرارات االستفادة.  2002وأرامل ومنذ سنة 

 ي النائب السابع لرئيس المجلس الجماع عبد الرزاق جبور السيد  

تم تحديد مدة لالستغالل ألن إحداث هذه األسواق جاء لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين الذين يضرون بالتجارة  

القانونية ويحتلون الملك العام بشكل عشوائي كما سيحد هذا التحديد من البيع والمضاربة في الجلسات، وبالنسبة لمدة  

هر فإن تم هذا األمر يلغى القرار للمستفيد ويمنح لمستفيد جديد وهذا  االنقطاع عن مزاولة النشاط المحددة في ثالثة أش

فيه محاربة للمضاربة العقارية المتواجدة بهذا النوع من األسواق إذ هناك تجار يستغلون هذه الجلسات لمدة ستة أشهر  

فضبط هذه التصرفات أمر    أو سنة ويبيعونها آلخرين ويعودون لمزاولة نشاطهم في الشوارع واألزقة من جديد، وبالتالي 

 ضروري في كناش التحمالت لمحاربة هذه الظاهرة. 

 أما بالنسبة لباعة سوق االزدهار القديم فنحن بصدد البحث عن حلول مالءمة لهذه الفئة. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

و    6لى عملية التصويت على النقط ذات االرقام  إذن وإن لم يعد هناك أي تدخل إضافي، أقترح عليكم المرور إ

 من جدول اعمال دورتنا هاته كل نقطة على حدة.   10و  7
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 401مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة السادسة لنقطـة ا           

افقة على كناش التحمالت ب  الدراسة واملو

 املتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق الجماعي الشرف. 
        مراكش()نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة                                                                                     
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء عىل:   ا 

ــ ة للتمنيــــــــــاملؤسس للمبادرة الوطني  2005ماي   18رخي  اخلطاب املليك السايم بتا –  ة البرشية؛ ــــــــــــ

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

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

املتعلق حبامية    1928يوليوز    8بشأ ن التدابري الصحية من أ جل حامية الصحة والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه بظهري    1915دجنرب    8ظهري   –

 الصحة ابملدن واملراكز الصحية؛ 

 ( املتعلق بأ مالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أ كتوبر    19)   1340صفر   17 الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

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

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

تغيريه أ و  1953يناير    19)   1372جامدى ال وىل    3الظهري الرشيف الصادر بتارخي   – ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت 

 تمتميه؛ 

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

 بعض اخملالفات للنظم البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

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

 واجلوالن؛ 

رمق   – الرشيف  يف    1.09.02الظهري  صفر    22الصادر  رمق  2009فرباير    18)  1430من  القانون  بتنفيذ  احمللية    45.08(  للجامعات  املايل  ابلتنظمي  املتعلق 

 ومجموعاهتا؛ 

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

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

 (؛ 1993أ كتوبر    06)  1414بيع الثاين  ر  19الصادر بتارخي    1-93-293الرشيف مبثابة قانون  

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

 ة؛ ــــ ة للتمنية البرشيــــاملتعلقة بتفعيل املبادرة الوطني  2015  –  2011املذكرة الوزارية التوجهيية  –

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

قلميية لتأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛   2015أ كتوبر   9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد   – حداث اللجنة التقنية اال   املتعلق اب 

 املتعلقة مبرشوع احداث سوق الرشف.  2017/ 01/ 24بتارخي   T/2017/559االتفاقية رمق   –

 .  2019/ 23/07تبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي  –
 

 يقرر ما يلي:
 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 

 ، وحتديد الرشوط والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. امجلاعي الرشف تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

 يلزتم املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. 
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 جنس ية مغربية؛ أ ن يكون ذو  

 س نة؛   18أ  ن ال يقل معره عن   

 زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية احلي احملمدي.  قد  أ ن يكون 

جراء التشخيص ال ويل(؛    أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  

 مراكش؛ مجلاعةقاطنا ابلنفوذ الرتايب   أ ن يكون 

 أ ن ال يكون مسريا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛  

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  أ ن ال 

 يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  أ ن ال 

 أ ن ال يكون متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛  

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛    أ ن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

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

 اعي الرشف الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 يس تفيد من جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه صفة ابئع جائل، كام مت حتديدها يف البند الثاين. 

اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش.  كام ميكن عند الاقتضاء، حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية  

 ويف هذه احلاةل، يلزتم البائع اجلائل ابحرتام هذه ال ولوايت. 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
بني الب  وذكل بشلك توافقي  جراء  يمت توزيع اجللسات عل املس تفيدين حسب نوعية ال نشطة التجارية املزاوةل،  وعند تعذر ذكل ا  اعة املزاولني ل نشطة منسجمة، 

 قرعة من أ جل ختصيص اجللسات، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. 

 اعي الرشف ال ميكن اس تفادة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل 

 امجلاعي الرشف : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

طرف   ✓ من  مسلمة  دارية  ا  احملمدي  شهادة  احلي  احلرضية  املنطقة  احلرضية   رئيس  للمنطقة  الرتايب  ابلنفوذ  س نوات  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  للنشاط  اجلائل  البائع  مزاوةل  تثبت 

 ؛ املذكورة

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

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

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

 ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

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

امجلاعة، حيدد اترخي مدة الاس تفادة، وهوية املس تفيد والنشاط املزاول ورمق اجللسة اخملصصة هل، وغريها من املعلومات  تمت اس تفادة البائع اجلائل مبوجب قرار لرئيس  

 الرضورية. 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
ابلسوق   جلسة  من  مس تفيد  لك  الرشف يلزتم  اجليدة    امجلاعي  الظروف  توفري  ىل  ا  هتدف  املقتضيات  من  عىل  مبجموعة  واحلفاظ  السوق  داخل  ال نشطة  ملزاوةل 

 سالمة الباعة والزبناء والبضائع ومرافق السوق والساكن اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاط التالية: 

 مزاولة األنشطة:  .6
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 السوق؛الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج  ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات: .7
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

جراء تغيريا ▪  ت عىل التجهزيات اليت يس تغلها؛ الامتناع عن ا 

 الامتناع عن اس تعامل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛  ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق هبا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن   ▪

افق السوق  .8  مر
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 لعامة السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة ا .9
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

 وحفظ الصحة وأ من ونظافة الفضاء العام واحلفاظ عىل السكينة العامة؛احرتام املقتضيات القانونية والتنظميية املرتبطة بقواعد السالمة الصحية  ▪

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  .10
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
يف   ابملسامهة  مس تفيد  لك  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف  املس تفيدين.  اجلائلني  الباعة  مع  برشاكة  للسلع  بعارضات  السوق  جتهزي  معلية  متويل  اخلاصة  يمت  التجهزيات  متويل 

 مبزاوةل نشاطه داخل السوق. 

 الرشف  امجلاعي  س تغالل مرافق السوق الثامن: تس يري وا   الفصل 
، مبا يف ذكل التس يري املفوض. ويف هذه احلاةل، يتعني عىل املس تفيد التقيد اباللزتامات اليت قد تنص علهيا  امجلاعي الرشف حتدد جامعة مراكش منط تس يري السوق  

 العقدة املربمة بني جامعة مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

 املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خارج السوق. كام يتعني عىل  

 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  402/07/2019مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة السابعة لنقطـة ا           

افقة على كناش التحمالت ب  الدراسة واملو

 .الكديةاملتعلق بتحديد شروط واجراءات استغالل جلسات البيع بالسوق الجماعي 
        )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                    
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وهـم الســـادة :26
 

   

 

 يلـــي ما يقـرر
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء عىل:   ا 

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

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

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

من    1915دجنرب    8ظهري   – الصحية  التدابري  بظهري  بشأ ن  تمتميه  مت  ما  حسب  ابملدن  العموميتني  والنظافة  الصحة  حامية  املتعلق    1928يوليوز    8أ جل 

 حبامية الصحة ابملدن واملراكز الصحية؛

 ( املتعلق بأ مالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أ كتوبر    19)   1340صفر   17الظهري الرشيف الصادر بتارخي  –

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

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

واجلوالن كام مت تغيريه أ و  ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري  1953يناير    19)   1372  جامدى ال وىل  3الظهري الرشيف الصادر بتارخي   –

 تمتميه؛ 

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

 البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ بعض اخملالفات للنظم 

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

 واجلوالن؛ 

رمق   – الرشيف  يف    1.09.02الظهري  صف  22الصادر  رمق  2009فرباير    18)   1430ر  من  القانون  بتنفيذ  احمللية    45.08(  للجامعات  املايل  ابلتنظمي  املتعلق 

 ومجموعاهتا؛ 

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

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

 (؛ 1993أ كتوبر    06)  1414ربيع الثاين    19الصادر بتارخي  1-93-293ابلظهري الرشيف مبثابة قانون 

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

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

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

قلميية لتأ هيل الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛   2015أ كتوبر   9بتارخي   1640القرار الواليئ عدد   – حداث اللجنة التقنية اال   املتعلق اب 

 . الكديةاملتعلقة مبرشوع احداث سوق  2016/ 05/ 27بتارخي   T/2016/470االتفاقية رمق   –

 2019/ 23/07تبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي  –
 

 يقرر ما يلي:
 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 

 ، وحتديد الرشوط والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. امجلاعي الكدية تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

 يلزتم املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. 
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 أ ن يكون ذو جنس ية مغربية؛ .13

 س نة؛  18أ  ن ال يقل معره عن  .14

 . احلي الش توي   زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية قد أ ن يكون .15

جراء التشخيص ال ويل(؛  .16  أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  .17

 مراكش؛ مجلاعةأ ن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب  .18

 أ ن ال يكون مسريا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛ .19

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛ أ ن ال .20

 أ ن ال يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ .21

 اع العام أ و القطاع اخلاص؛أ ن ال يكون متقاعدا ابلقط .22

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛  .23  أ ن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

 أ ن يتوفر عىل بطاقة حصية مسلمة من املكتب الصحي مجلاعة مراكش )ابلنس بة لبائعي املنتوجات الغذائية(. .24

 اعي الكدية الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه صفة ابئع جائل، كام مت حتديدها يف البند الثاين. يس تفيد من  

اجلائلني مبدينة مراكش.  كام ميكن عند الاقتضاء، حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية اال قلميية لربانمج تأ هيل الباعة 

 ائل ابحرتام هذه ال ولوايت. ويف هذه احلاةل، يلزتم البائع اجل 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
وعن  بني الباعة املزاولني ل نشطة منسجمة،  وذكل بشلك توافقي  جراء  يمت توزيع اجللسات عل املس تفيدين حسب نوعية ال نشطة التجارية املزاوةل،  د تعذر ذكل ا 

 طبيعة مرافق السوق. قرعة من أ جل ختصيص اجللسات، مع مراعاة  

 اعي الكدية ال ميكن اس تفادة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل 

 امجلاعي الكدية : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

دارية مسلمة من طرف   ✓ تثبت مزاوةل البائع اجلائل للنشاط ملدة ال تقل عن ثالث س نوات ابلنفوذ الرتايب للمنطقة   رئيس املنطقة احلرضية احلي الش توي  شهادة ا 

 ؛ املذكورةاحلرضية 

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛ ✓

 شهادة السكىن؛ ✓

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

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛ ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

 ؛ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص ▪

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

اخمل  اجللسة  ورمق  املزاول  والنشاط  املس تفيد  وهوية  الاس تفادة،  مدة  اترخي  حيدد  امجلاعة،  لرئيس  قرار  مبوجب  اجلائل  البائع  اس تفادة  املعلومات  تمت  من  وغريها  هل،  صصة 

 الرضورية. 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
واحلفاظ عىل سالمة الباعة    امجلاعي الكدية يلزتم لك مس تفيد من جلسة ابلسوق   داخل السوق  ىل توفري الظروف اجليدة ملزاوةل ال نشطة  هتدف ا  مبجموعة من املقتضيات 

 التالية:   والزبناء والبضائع ومرافق السوق والساكن اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب النقاط 

 مزاولة األنشطة:. 1
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛ ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات: . 2
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 الامتناع عن اس تعامل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛  ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 ا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق هب ▪

افق السوق . 3  مر
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة. 4
 مس تفيد: يتعني عىل لك  

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

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

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق . 5
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
يف   ابملسامهة  مس تفيد  لك  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف  املس تفيدين.  اجلائلني  الباعة  مع  برشاكة  للسلع  بعارضات  السوق  جتهزي  معلية  متويل  مبزاوةل  يمت  اخلاصة  التجهزيات  متويل 

 نشاطه داخل السوق. 

 الكدية  امجلاعي  س تغالل مرافق السوق الثامن: تس يري وا   الفصل 

السوق   تس يري  منط  مراكش  جامعة  الكدية حتدد  العقدة  امجلاعي  علهيا  تنص  قد  اليت  اباللزتامات  التقيد  املس تفيد  عىل  يتعني  احلاةل،  هذه  ويف  املفوض.  التس يري  ذكل  يف  مبا   ،

 املربمة بني جامعة مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

 عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خارج السوق. كام يتعني  

 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 403مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة العاشرة لنقطـة ا           

افقة على كناش التحمالت ب  الدراسة واملو

 .امليعارةسوق واجراءات استغالل جلسات البيع باملتعلق بتحديد شروط 
        )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                    
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وهـم الســـادة :26
 

   

 يلـــي ما يقـرر
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ن رئيس جامعة مراكش، وبناء عىل:   ا 

ــ املؤسس للمبادرة الوطني  2005ماي    18اخلطاب املليك السايم بتارخي   –  ة البرشية؛ ــــــــــــــة للتمني ــــــــ

"مراكش احلارضة املتجددة" واليت مت توقيعها يف احلفل اذلي تفضل صاحب اجلالةل املكل محمد   2017  –  2014االتفاقية الاطار املتعلقة مبرشوع تمنية وتطوير  مدينة مراكش     –

 ابملنطقة احلرضية حملاميد مبدينة مراكش.   2014يناير    06السادس نرصه هللا و ايده برتأ س مراس ميه بتارخي  

 املتعلقة ابلتأ هيل احلرضي حلي السالم ابملدينة العتيقة مراكش واليت مبوجهبا مت تأ هيل السوق املركزي للحي )سوق امليعارة(.   2014/م ح م/ 11االتفاقية رمق       –

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

 احملدد لنسب وأ سعار الرسوم واحلقوق والوجيبات املس تحقة لفائدة مزيانية جامعة مراكش.   2019مارس    01بتارخي    52جلبايئ احمليل عدد  القرار ا  –

ية الصحة ابملدن واملراكز  املتعلق حبام  1928يوليوز    8بشأ ن التدابري الصحية من أ جل حامية الصحة والنظافة العموميتني ابملدن حسب ما مت تمتميه بظهري    1915دجنرب    8ظهري   –

 الصحية؛ 

 ( املتعلق بأ مالك البدلايت كام مت تغيريه وتمتميه؛ 1921أ كتوبر    19)   1340صفر    17الظهري الرشيف الصادر بتارخي   –

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

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

 ميه؛ ( بشأ ن احملافظة عىل الطرق العمومية ومراقبة السري واجلوالن كام مت تغيريه أ و تمت 1953يناير    19)   1372جامدى ال وىل    3الظهري الرشيف الصادر بتارخي   –

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

 البدلية املتعلقة ابحملافظة عىل الصحة وحامية ال غراس كام مت تغيريه وتمتميه؛ 

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

 ومجموعاهتا؛ املتعلق ابلتنظمي املايل للجامعات احمللية    45.08( بتنفيذ القانون رمق  2009فرباير    18)   1430من صفر    22الصادر يف    1.09.02الظهري الرشيف رمق   –

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

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

 (؛ 1993أ كتوبر    06)   1414ربيع الثاين    19الصادر بتارخي    293-93-1

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

ــ ة للتمنية البرشيــــــعيل املبادرة الوطنياملتعلقة بتف   2015  –  2011املذكرة الوزارية التوجهيية   –  ة؛ ـــــــــــــ

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

حداث اللجنة التقنية اال قلميية لتأ هيل    2015أ كتوبر    9بتارخي    1640القرار الواليئ عدد   –  الباعة اجلائلني مبدينة مراكش؛ املتعلق اب 

 . 2019/ 23/07تبعا ملداوالت جملس جامعة مراكش خالل دورته الاس تثنائية بتارخي  –

 يقرر ما يلي:

 ال ول: موضوع دفرت التحمالت   الفصل 
 والكيفيات املتعلقة ابس تغالل جلسات السوق. ، وحتديد الرشوط  امجلاعي امليعارة تنظمي مزاوةل ال نشطة التجارية ابلسوق    هذا دفرت التحمالت    هيدف 

 يلزتم املس تفيد ابحرتام وتنفيذ بنود هذا ادلفرت. 
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 الثاين: صفة البائع اجلائل   الفصل 
 يعترب ابئعا جائال لك خشص يتوفر عىل الرشوط التالية: 

 أ ن يكون ذو جنس ية مغربية؛ -1

 س نة؛ 18أ  ن ال يقل معره عن  -2

 جامع الفنا. زاول البيع ابلتجوال ملدة ال تقل عن ثالث س نوات برتاب املنطقة احلرضية  قد أ ن يكون -3

جراء التشخيص ال ويل(؛  -4  أ ن يكون معروفا دلى السلطات احمللية )عند ا 

 أ ن يتاجر يف منتوجات قانونية وغري خاضعة لرتخيص قبيل؛  -5

 مراكش؛  مجلاعةأ ن يكون قاطنا ابلنفوذ الرتايب  -6

 أ ن ال يكون مسريا أ و مرتبطا مبسري، أ و مكرتاي أ و مالاك، أ و مس تغال حملل جتاري؛ -7

 يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛ أ ن ال -8

 أ ن ال يكون مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ -9

 متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛أ ن ال يكون  -10

دارية متنعه من مزاوةل النشاط؛ -11  أ ن ال يكون قد صدر يف حقه عقوبة ا 

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

 اعي امليعارة الثالث: رشوط الاس تفادة من جلسات السوق امجل  الفصل 
 يس تفيد من جلسات السوق لك خشص تتوفر فيه صفة ابئع جائل، كام مت حتديدها يف البند الثاين. 

تأ هيل الباعة   قلميية لربانمج  جلسات السوق مبوجب قرارات للجنة التقنية اال  حتديد أ ولوايت خاصة لالس تفادة من  اجلائلني  كام ميكن عند الاقتضاء، 

 احلاةل، يلزتم البائع اجلائل ابحرتام هذه ال ولوايت.  مبدينة مراكش. ويف هذه 

 الرابع: كيفية توزيع اجللسات عىل املس تفيدين    الفصل 
د تعذر  يمت توزيع اجللسات عل املس تفيدين حسب نوعية ال نشطة التجارية املزاوةل، وذكل بشلك توافقي بني الباعة املزاولني ل نشطة منسجمة، وعن 

جراء قرعة من أ جل    ختصيص اجللسات، مع مراعاة طبيعة مرافق السوق. ذكل ا 

 اعي امليعارة ال ميكن اس تفادة البائع اجلائل من أ كرث من جلسة ابلسوق امجل 

 امجلاعي امليعارة : الواثئق الواجب اال دالء هبا من طرف البائع اجلائل من أ جل الاس تفادة من جلسة ابلسوق  الفصل اخلامس 

طرف   ✓ من  مسلمة  دارية  ا  الفنا  شهادة  جامع  احلرضية  املنطقة  احلرضية   رئيس  للمنطقة  الرتايب  ابلنفوذ  س نوات  ثالث  عن  تقل  ال  ملدة  للنشاط  اجلائل  البائع  مزاوةل  تثبت 

 ؛ املذكورة

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 شهادة السكىن؛  ✓

 يبني النشاط املزاول؛  جامع الفناطلب موجه للس يد رئيس املنطقة احلرضية  ✓

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

 بطاقة معلومات خاصة ابلبائع املتجول؛  ✓

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

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

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

 أ ن مل يس بق هل الاس تفادة من داكن أ و جلسة بأ حد ال سواق امجلاعية؛  ▪

 ليس مأ جورا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص؛ ▪

 ؛ليس متقاعدا ابلقطاع العام أ و القطاع اخلاص ▪

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

صصة هل، وغريها  تمت اس تفادة البائع اجلائل مبوجب قرار لرئيس امجلاعة، حيدد اترخي مدة الاس تفادة، وهوية املس تفيد والنشاط املزاول ورمق اجللسة اخمل

 من املعلومات الرضورية. 
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 د السادس: الزتامات املس تفي  الفصل 
ىل توفري الظروف اجليدة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق واحلفاظ    امجلاعي امليعارةيلزتم لك مس تفيد من جلسة ابلسوق   مبجموعة من املقتضيات هتدف ا 

 النقاط التالية: عىل سالمة الباعة والزبناء والبضائع ومرافق السوق والساكن اجملاورين. وتتوزع هذه املقتضيات حسب  

 مزاولة األنشطة:  -1
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 مزاوةل نشاطه بشلك فعيل ومس متر داخل السوق؛ ▪

 الامتناع عن مزاوةل نشاطه خارج السوق؛ ▪

 مزاوةل نشاطه داخل اال طار احملدد للجلسة؛ ▪

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

 الامتناع عن املتاجرة يف منتوجات غري قانونية. ▪

 استغالل الجلسات والتجهيزات:  -2
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

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

 الامتناع عن اس تعامل التجهزيات املذكورة ل غراض أ خرى؛  ▪

 الامتناع عن تفويت أ و بيع أ و كراء أ و التنازل عن اجللسة أ و عن التجهزيات؛  ▪

 الالزتام بنظافة اجللسة اخملصصة هل وحميطها؛  ▪

 تلحق هبا وابلغري. احلفاظ عىل التجهزيات وصيانهتا وحتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن  ▪

 افق السوق ر م -3
 يتعني عىل لك مس تفيد: 

 الامتناع عن احتالل مرافق السوق وممراته؛ ▪

جراء تغيريات عىل مرافق السوق واس تغاللها يف أ غراض غري اليت أ حدثت من أ جلها.  ▪  الامتناع عن ا 

 السالمة الصحية وحفظ الصحة واألمن والنظافة والسكينة العامة -4
 مس تفيد: يتعني عىل لك  

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

 احلصول عىل البطاقة الصحية الالزمة لبيع املنتوجات الغذائية؛  ▪

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

 .حتمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع ال رضار اليت ميكن أ ن تلحق ابلغري ▪

 القانون الداخلي للسوق  -5
 يتعني عىل لك مس تفيد الالزتام جبميع مقتضيات القانون ادلاخيل للسوق. 

 

 السابع: متويل التجهزيات الالزمة ملزاوةل ال نشطة داخل السوق   الفصل 
يف   ابملسامهة  مس تفيد  لك  يلزتم  اال طار،  هذا  ويف  املس تفيدين.  اجلائلني  الباعة  مع  برشاكة  للسلع  بعارضات  السوق  جتهزي  معلية  متويل  متويل  يمت 

 التجهزيات اخلاصة مبزاوةل نشاطه داخل السوق. 

 امليعارة   امجلاعي  س تغالل مرافق السوق الثامن: تس يري وا   الفصل 
، مبا يف ذكل التس يري املفوض. ويف هذه احلاةل، يتعني عىل املس تفيد التقيد اباللزتامات اليت  امجلاعي امليعارة  حتدد جامعة مراكش منط تس يري السوق  

 قد تنص علهيا العقدة املربمة بني جامعة مراكش والطرف امللكف بتس يري السوق. 

العقود اليت تربهما جامعة مراكش مع بعض اخلواص من أ جل اس تغالل بعض املرافق بداخل أ و خارج  كام   يتعني عىل املس تفيد أ يضا احرتام مقتضيات 

 السوق. 
 كام يبقى تس يري  وتدبري السوق من اختصاص مصاحل جامعة مراكش بتنس يق مع السلطة احمللية 
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 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز    23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   الثامنةالنقطة 

  .املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الشرف

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(

 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  من جدول اعمال الدورة   التاسعةالنقطة 

                                 املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع بالسوق اجلماعي الكدية.

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 

 :   ( جلسة فريدة)  2019يوليوز  23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   الحادية عشرالنقطة 

                                 بسوق امليعارة.املوافقة على السومة الكرائية املتعلقة باستغالل جلسات البيع  

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( 
 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

من جدول اعمال دورتنا هاته، ننتقل    10و    7،  6بعد التداول في النقط الخاصة بكنانيش التحمالت موضوع النقط  

 للتداول في النقط المرتبطة بها مجتمعة لوحدة الشكل. 

حيث حددت   السابق  التقرير  في  النقط مضمن  بهذه  المتعلق  المختصة  اللجنة  فتقرير  للوقت  وربحا  وإن سمحتم 

درهم للمتر المربع الواحد شهريا، في حين انعقدت    15ارية للتقييم السومة الكرائية لسوقي الشرف والكدية في  اللجنة اإلد

للمتر المربع    درهم   15هذه اللجنة يوم الجمعة الماضي لتحديد السومة الكرائية لسوق الميعارة واستقرت كذلك على مبلغ  

 الواحد شهريا. 

 ط. فباب المناقشة مفتوح حول هذه النق

 إذن وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، نمر إلى عملية التصويت كل نقطة على حدة. 

 ملحوظة:
 لس القاعةتكلف بكتابة اجمللس اجلماعي يف هذه االثناء السيد ي احفيظ قضاوي العباسي نائب كاتب اجمللس بعد مغادرة السيد خالد الفتاوي كاتب اجمل 
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 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز  23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   السابعة عشرالنقطة 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين 

     بدراجات نارية.

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش   محمد العربي بلقائد السيد  

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

 والخدمات لتالوة نص التقرير الخاص بها. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات إبراهيم بوحنشالسيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقم:

 
 

 جتماعاتقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية والربجمة املكلفة للجنةا

 الثانيةاجللسة 
 

 

 
 

 

 
 

  17 – 16 – 14 – 13 – 12 – 2 النقط رقمحول 
  23/07/2019االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

  

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  - 2

املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف  -12
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             املامونية مبراكشرأمسال فندق 

ــاري  -13 /م 14227املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم العقــ
 املركز الصحي للقرب مبراكشمساحتها هكتار، من اجل اجناز و بناء 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة  -14
 اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.األرضية اجلماعية املتواجد فوقها سوق اخلضر والفواكه 

 .             2019زانية مجاعة مراكش برسم سنة حتويل بعض اعتمادات فصول مي -16

                                

ــن  مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على  -17 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمــ
 الوطين بدراجات نارية.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استكمال تحضير النقط المدرجة في جدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/07/2019بتـاريخ    13424، وتبعـا للـدعوة عـدد  23/07/2019االستثنائية لمجلس جماعـة مـراكش بتـاريخ  

اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والبرمجـة، واصـلت اللجنـة المـذكورة ثـاني أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  

على الساعة الحاديـة عشـر والنصـف صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر  2019 يوليوز 16جلساتها المبرمجة يوم الثالثاء  

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

 .  2020حتديد وتوزيع املخصص االمجالي للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ▪
/م مساحتها هكتار، من اجل اجناز وبناء املركز الصحي 14227العقاري املوافقة على وضع رهن اشارة مؤسسة حممد اخلامس للتضامن البقعة االرضية ذات الرسم  ▪

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(              للقرب مبراكش.

   فندق املامونية مبراكش. املوافقة على اجراء مبادلة يف شا  العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طر ف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال ▪
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                                  

 .2019حتويل بعض اعتمادات فصول ميزانية مجاعة مراكش برسم سنة  ▪
 ووالية أمن مراكش حول دعم مصاحل األمن الوطين بدراجات نارية. مجاعة مراكشجملس اتفاقية شراكة بني الدراسة واملصادقة على  ▪

ضاار  املتواجد فوقها الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت احملدد للشروط اإلداريـة واملالية والتقنيـة املتعلقة بعملية تفويت القطعـة األرضية اجلماعية ▪ سوق اخل
 والفواكه اليابسة باجلملة بباب دكالة سابقا.

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  --

 ي. عبد الحفيظ المغراوي، المصطفى الوجداني، محمد باقة. 

 حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 اللجنة(النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو  :  ي. الحسن المنادي 

 

 محمد بنلعروسي. :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 
 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير رئيس الدراسات  :   سمير لعريبية

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  :   وفاء منيتي
 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :   محمد أرفا

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 السادة:  ممثلي المصالح الخارجيةمن  وحضر االجتماع  -
 

 المدير الجهوي ألمالك الدولة بمراكش  :   جواد بواضري 
 عن والية أمن مراكش  : عبد السالم الدومي

 
المطروح المتبقية  بالنقط  اللجنة  السيد رئيس  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  االجتماع، وبعد  ة في مستهل 

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 07/2019/ 23للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة بتاريخ 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   17 – 16 –  14 – 13 – 12 – 2النقط رقم: 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، أفتح باب المناقشة حول النقطة.  

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف ايت رياض

 أنا أقترح مضاعفة مبلغ الدعم الخاص بهذه االتفاقية وجعله مليوني درهم.  

 عضو المجلس الجماعي  محمد باقةالسيد 

أنا متفق مع مقترح السيد ايت رياض فالمبلغ المضمن في االتفاقية ال يساوي شيئا أمام حاجة المدينة إلى  

تغطية شاملة برجال األمن في ظل التوسع الذي تعرفه، لذلك يجب علينا دعم رجال األمن بدراجات من النوع الممتاز  

، فما يقع في المدينة العتيقة  TMAXالتي وفرت لعناصر األمن دراجات من نوع  على غرار مدن الدار البيضاء وأكادير  

 مثال من خروقات وسرقة شيء يندى له الجبين.   

 عضو المجلس الجماعي   أحمد عبيلة السيد   

 ما دامت المدينة تنهج في اآلونة األخيرة توجها بيئيا لما ال يتم توفير دراجات كهربائية لعناصر األمن؟  

 عضو المجلس الجماعي   ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد  

عند مواكبتنا الجتماع اللجنة المختصة أخبرتنا السيدة رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة بعدم وجود اعتمادات ولم   

باقت  تتكلف  كي  الوطني  األمن  إدارة  إلى  تحديده  عند  المبلغ  منح  على  االتفاق  وتم  االتفاقية  لهذه  مبلغ  أي  ناء  نحدد 

بعين   األخذ  مع  االتفاقية  هذه  بها  لتدعم  الجماعة  لدى  االعتمادات  من  تبقى  كم  انتظار  أقترح  لذلك  النارية،  الدراجات 

 االعتبار التقرير التقني إلدارة األمن الوطني. 

 عضو المجلس الجماعي  إبراهيم بوحنشالسيد 

نارية وليس تمويل كلي، وبالتالي أقترح الموافقة  االتفاقية تتحدث فقط عن دعم إدارة األمن الوطني بالدراجات ال 

 عليها كما جاءت.  

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي  عبد السالم سي كوريالسيد 

تقريبا تم صرفها ال ميزانية التسيير وال كذلك   2019هذه االتفاقية يجب أن ترتبط بمصدر التمويل، فميزانية سنة   

بمعنى ان حجم الدعم سابق ألوانه،    2019والفائض الحقيقي لسنة    2020التقديري لسنة  الفائض، وتبقى لدينا الفائض  

فقد حددنا مبلغ مليون درهم على أساس برمجته في ميزانية التجهيز، وبالتالي يمكن للسادة األعضاء أن يوافقوا على  

 كن رفع مبلغ الدعم. االتفاقية كما هي معروضة على أساس إذا ظهرت معطيات جديدة في مصدر التمويل يم

 عضو المجلس الجماعي   المصطفى الوجدانيالسيد 

ناقشنا هذا الموضوع خالل اجتماع اللجنة وطرحنا فكرة تحويل االعتماد لرفع مبلغ الدعم إلى مليوني درهم لكن  

السيدة رئيسة قسم الميزانية أخبرتنا بعدم وجود إمكانية لتحويله، لذلك أقترح الموافقة على االتفاقية بمبلغ دعم مليون  

 المقبلة.   درهم في أفق إضافة مليون درهم آخر خالل السنة 
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 عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسنالسيد 

الدراجات   الجماعة  "تسلم  الرابعة  المادة  في  نجد  االتفاقية  في  األمن  ووالية  الجماعة  التزامات  من  لكل  بالعودة 

التي   هي  الجماعة  أن  معناه  االتفاقية"  طرفي  بين  موقع  رسمي  محضر  بمقتضى  مراكش  أمن  والية  لفائدة  النارية 

عادية  ست نارية  دراجات  ليست  األمن  عناصر  تستعملها  التي  فالدراجات  كذلك  فقط،  المساهمة  وليس  الدراجات  قتني 

بين   تتراوح  المالية  بمبلغ    120.000و  100.000فقيمتها  الجماعة  فمساهمة  وبالتالي  الواحدة،  النارية  للدراجة  درهم 

األمن   لوالية  درهم سيوفر  ف  12إلى    10مليون  نارية  تعرفه  دراجة  الذي  األمني  وهاجس  مراكش  قط، وحجم جماعة 

دراجة نارية، لذلك فنحن    40أو    30يقتضي أن نوفر لوالية األمن أسطول دراجات نارية محترم يصل على األقل إلى  

 مطالبون برفع مبلغ الدعم كما اقترح بعض السادة األعضاء إلى مليوني درهم. 

 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت بويدو السيد 

األمن    العامة  المديرية  أشكر  المناسبة  وبهذه  كبير،  أمني  هاجس  ولديها  عالمية  سياحية  مدينة  مراكش  مدينة 

الوطني التي توفر للمدينة كافة الظروف واآلليات المساعدة على اشتغال األجهزة األمنية، أما مبلغ دعم مليون درهم  

تأدية وظيفتهم بدراجات نارية يشتغل بها عادة فرق الدراجين األمنيين وال تفوق    كاف جدا لمساعدة عناصر األمن على 

 درهم للدراجة النارية الواحدة، لذلك فدعم المجلس الجماعي دعم مناسب وكاف.  20.000قيمتها  

 عضو المجلس الجماعي  محمد باقةالسيد 

فخالل اجتماع اللجنة حضر السيد ممثل مديرية األمن  عندما طالبت بمضاعفة مبلغ الدعم لم آت باالقتراح عبثا،   

 الوطني وقدم عرضا أشار خالله إلى أن مبلغ مليون درهم مبلغ هزيل، فمن العيب أن نتقشف على امن المدينة. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

ي كوري المتمثل في مصدر التمويل، فنحن  االشكال المطروح ليس في قيمة المبلغ، بل ما تفضل به السيد س

أدرجنا هذه النقطة في جدول األعمال عناية بطلب والية األمن، فجزاهم هللا خيرا هم مطالبون بتوفير األمن للمدينة لكن  

ليس في مقدورهم توفير كافة اآلليات المساعدة على ذلك، لذلك يطلبون دعم المجالس المنتخبة، وفعال هم في حاجة  

 راجات النارية ليست كبيرة الحجم خاصة بالمدينة العتيقة والمسارات السياحية. إلى د

أيضا أشير أن الجماعة حاليا ال تتوفر على مبلغ الدعم ولم نجد أي إمكانية لتحويل اعتماد، لذلك فالحل يبقى  

بدعم أمن المدينة وممتنون  ، فنحن سعداء  2019او الفائض الحقيقي لسنة    2020برمجته في الفائض التقديري لسنة  

للمجهودات الجبارة التي يبذلها عناصر األمن في هذا الصدد، لذلك أطلب منكم الموافقة على االتفاقية كما هي معروضة  

 أمامكم، وإذا ظهر أي مستجد في المستقبل يمكننا حينها الرفع من قيمة الدعم. 

 عضو المجلس الجماعي   المصطفى الوجدانيالسيد 

ال نظرا  أقترح  باألمر  األمن  والية  تتكلف  أن  بل  النارية  الدراجات  باقتناء  الجماعة  تقوم  أال  الرئيس  سيد 

 لمعرفتها بالمتطلبات التقنية التي تحتاجها في هذه الدراجات، مع التفكير في أن يصبح هذا الدعم بشكل سنوي.

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 أي تدخل إضافي، سنمر إلى عملية التصويت على االتفاقية كما هي معروضة على المجلس.إذن ولم يتبق 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 407مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة السابعة عشرة لنقطـة ا           

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش ووالية أمن مراكشب

 حول دعم مصالح األمن الوطني بدراجات نارية. 
 

 

⬧ 201923

2019

 

⬧ 1361421062019

3802272019

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  

27 

27 

وهـم الســـادة :27
 

   

 يلـــي ما يقـرر
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 اململكة املغربيـــة 

 وزارة ادلاخـلـية 
 واليـة هجة مراكــش اسفـــي 

 عامةل مراكش 

 مراكــــش مجـاعة 
 

 

 

 

 

 اتفــاقية شراكة
 بني

 جملس مجاعة مراكش 
 و

 والية امن مراكش
 

 اقتناء دراجات ناريةحول 
 لفائدة إدارة االمن الوطين مبدينة مراكش 
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 ةـــاجـديب

 113.14  رقم  التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07)  1436  رمضان  20 في  الصادر  1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء ▪
 .بالجماعات المتعلق 

من  (1956ماي    16)  1375شوال    5الصادر في    1.56.115وبناء على الظهير الشريف رقم   ▪
أ
ن المديرية العامة لل

أ
 الوطني   بشا

 كما وقع تتميمه. 

نظام المحاسبة العمومية بسن    2017نوفمبر    23الموافق لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪
 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

اللوجيستيكية  ▪ اإلمكانيات  كل  رصد  في  مراكش  امن  ووالية  لمراكش  الحضرية  الجماعة  بين  التعاون  لروح  وتجسيدا 
من بالمدينة.

أ
 الستثباب اال

 لورغبـة من المجلس الجماعي   ▪
أ
من واستثبابه با

أ
همية هذا العنصر مراكش بالمساهمة في تعزيـز اال

أ
رجاء المدينة إيمانا منه با

من بتراب مدينة مراكـش.
أ
نينـة وسلمـة المواطـن ومكافحة الجريمة عبر تدخلت مصالح والية اال

أ
 في تحقيق الطما

 تعزيز و ▪
أ
من العام ومحاربة   المصالح االمنية، وتقوية المجهودات التي تقوم بها  الدراجات الخفيفةسطول  ا ال

أ
في حماية اال

 .مظاهر الجريمة والحفاظ على سلمة المواطنين وممتلكاتهم 

ن عقد اتفاقية شراكة من اجل   21/06/2019بتاريخ    13614الوالي عامل عمالة مراكش عدد    وتبعـا إلرسالية السيد ▪
أ
في شا

منية تبعا لكـتاب السيد
أ
 2019  ماي  27بتاريخ    3802من مراكش عدد  والي ا  وضع دراجات نارية رهن إشارة المصالح اال

مين المسارات السياحية حول
أ
منية بمراكش في مجال تا

أ
 تعزيز قدرات المصالح اال

منية المختصة لفتت نظر جماعة مراكش إلى وجود خصاص في توفير   ▪
أ
ن المصالح اال من جهة،   الدراجات الناريةوحيث اأ

كـثر 
أ
منية.      وكذا اهمية هذه الوسيلة في تغطية المحاور اال

أ
 عمقا في المدينة لنجاعتها في التدخلت اال

 ( 23/07/2019بتاريخ    فريدة )جلسة 2019االستثنائية يوليوز في دورته  مجلس جماعة مراكشوتبعـا لمداوالت  ▪

 بني يةاالتفاق توقع ▪

ماعة  مراكس   لس ج  امس  مج  حمد الج 
م
ارع  لدي  ش  صر الب 

الق  ره ب 
ن  مق  د كطرف     الكائ  ائ  لق  ي  ب  مد العرب 

د مح سة السي  ي  رئ  لا ب  ممب 

 ا ول  

ة  امن  مراكس   رها  ولائ  ن  مق  ل(الكائ  سب  ق  واد اي  راح )طرب  ده  الج  ي  و عي  ب  ارع ا  ي   مراكس   ش 
لة  ف  ممب 

ال
ص

خ 
ش 

د :    د العلوه  السي   سعي 

ي   
اب   كطرف  ب 
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 المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

 نظرا لغياب السيد كاتب المجلس ونائبه، وبعد موافقتكم ادعو السيد خليفة الشحيمي للقيام بهذه المهمة
  

 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز  23عشر من جدول اعمال الدورة االستثنائية بتاريخ  الخامسة النقطة 

وضع قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإحداث فرقة املراقبني بزي رمسي وحتديد مهامهم يف جمال الشرطة االدارية التابعة جلماعة 

 .مراكش 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد

ونية وتنظيم االدارة  نص تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون القان  خليفة الشحيمي كاتب الجلسة لتالوة الكلمة للسيد  

 لغياب رئيس اللجنة ونائبته.  النقطة  والتعاون الالمركزي حول 

 

 كاتب الجلسة خليفة الشحيمي السيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

 15 النقطة رقم:

 
 
 
 

  جتماعاتقرير 

اللجنة املكلفة بالشؤون القانونية وتنظيم 
 اإلدارة والتعاون الالمركزي

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 15 النقطة رقمحول 
 2019 يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 

وقع قرار تنظيمي مجاعي يتعلق باحداث فرقة املراقبني بزي رمسي وحتديد مهامهم يف جمال الشرطة 
 اإلدارية التابعة جلماعة مراكش
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 اململكة املغربية                  
 وزارة الداخلية                 

 والية جهة مراكش اسفي عمالة مراكش
 مجاعة مراكش                

 
 
 

 

 

 قرار تنظيمي مجاعي

 وحتديد مهامهم تعلق بإحداث فرق املراقبني بزي رمسيي

 مراكش التابعة جلماعة  يف جمال الشرطة االدارية 
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 قرار تنظيمي  مجاعي متعلق بإحداث  فرق املراقبني بزي رمسي و حتديد مهامهم يف جمال الشرطة االدارية
 على صعيد مجاعة مراكش واملقاطعات املكونة هلا 

 ان رئيس جملس مجاعة مراكش:

 ( يف شان االحتالل 1918نونرب  30) 10 1337من صفر  24يقضي بتتميم الظهري الشريف الصادر يف  9.96قانون رقم بناء على ال

 .املؤقت لألمالك العامة

  ( املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة و اخلطرية ، حسبما 1914غشت  25)  1332من شوال  03بناء على الظهري الشريف الصادر يف

 .1933اكتوبر  13ه بالظهري الشريف الصادر يف مت تتميمه و تعديل

  املتعلق بالتدابري الصحية الالزمة حلماية الصحة باملدن و املتمم بالظهري الشريف  1915دجنرب  8بناء  على الظهري الشريف املؤرخ يف

 املتعلق بنظافة املـــدن و املراكز احلضري. 1938يوليوز  8املؤرخ يف 

  ( املتعلق باحملافظة على الطريق العمومية و شرطة السري 1953اكتوبر  19)  1372مجادى االوىل  3بتاريخ بناء على الظهري الشريف

 و اجلوالن حسب ما وقع تغيريه و تتميمه.

  ( بشان احملافظة على الطرق العمومية 1970يناير  31)  1391ذي القعدة  23الصادر يف  81.69.89بناء على الظهري الشريف رقم

 السري و اجلوالن. و مراقبة

  ( حول حتديد الشروط اليت تنفد تلقائيا التدابري 1980ماي  26املوافق )  1400رجب  11بتاريخ  2.78.157بناء على املرسوم رقم

 الرامية اىل استتباب االمن و ضمان سالمة املرور و الصحة و احملافظة على الصحة العمومية.

  ( بشان االنذار التغرميي املرتتب 1958دجنرب  24)  1378مجادى االخر 12لصادر بتاريخ ا 1.58.401بناء على الظهري الشريف رقم

م عليه اداء غرامة ملعاقبة مرتكيب  بعض املخالفات لألنظمة البلدية املتعلقة بالصحة و احملافظة على االغراس املعدل بالظهري الشريف رق

 . 14.88( بتنفيذ القانون رقم 1992نرب نو 19املوافق ) 1413مجادى االوىل  13بتاريخ  1.92.91

  (املتعلق بالتعمري. 1992يونيو  17)   1412من ذي احلجة  15الصادر يف تاريخ   01.92.31الظهري الشريف رقم بناء على 

  املتعلق  25-90بتنفيذ القانـــون رقـــم  (1992يونيو 17)  1412من ذي  احلجة  15الصادر يف  01.92.07الظهري الشريف بناء على

 .بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات

  (  بتطبيق القانون املتعلق  بالتجزئات العقارية  1993اكتوبر  14) 1414من ربيع األخر  15الصادر يف  02.92.833املرسوم رقم

 .واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات

  11.03( بتنفيذ القانون رقم  2003ماي  12املوافق ) 1424ربيع االول  10الصادر يف  1.03.59على الظهري الشريف رقم بناء 

 املتعلق حبماية و اصالح البيئة.

  املتعلق  28.00( بتنفيذ القانون رقم 2006نوفمرب22) 1427من شوال  30صادر يف  1.06.153بناء على الظهري الشريف رقم

 فايات والتخلص منها.بتدبري الن

  املوافق  1428من ذي احلجة  19الصادر يف  1.07.195بناءا على الظهري الشريف رقم 

 املتعلق جببايات اجلماعات احمللية . 47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونرب  30)

  املوافق  1428من ذي  احلجة  16الصادر يف  1.07.209بناء على الظهري الشريف رقم 

 بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و احلقوق   39.07( بتنفيذ القانون رقم 2007 دجنرب 27)

 و املساهمات و االتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية . 

  ق املتعل 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يونيو  7) 1436من رمضان  20صادر يف  1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم

 باجلماعات.

  1.16.124والبناء الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري 66.12القانون رقم بناء على 

 ( .2016أغسطس  25)  1437من ذي احلجة  21صادر يف ال

  وأسعار الرسوم واحلقوق  والواجبات  املستحقة لفائدة احملدد لنسب  2019مارس  01بتاريخ  52بناء على القرار اجلبائي احمللي عدد

 ميزانية مجاعة مراكش.

  23/07/2019وتبعا ملداوالت جملس مجاعة مراكش خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ  . 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

127 
 

 

 

 ي :ـرر ما يلـيق

   : املهام الفصل االول
قصد القيام بكل االعمال و املهام اليومية  من أجل تتبع و تفعيل قرارات حتدث فرق املراقبني احمللفني بزي رمسي موحد 

الوقاية الصحية باستثناء املهام و رئيس جملس اجلماعة  قصد ضمان النظافة و محاية البيئة و السكينة العمومية و سالمة املرور

داخل نفوذ تراب مجاعة مراكش واملقاطعات املكونة هلا و ذلك طبقا للقوانني و االنظمة   للمكتب الصحي اجلماعي  املوكولة

اجلاري بها العمل يف اطار االختصاصات املخولة لرئيس جملس مجاعة مراكش ولرؤساء املقاطعات املفوض إليهم بعض 

نون التنظيمي للجماعات وحتديد طرق وآليات الصالحيات يف جمال التدابري الفردية للشرطة اإلدارية  اجلماعية مبقتضى القا

 اشتغاهلا.

يشمل اختصاص فرقة املراقبني احمللفني ، املعاينة ،املراقبة واثبات املخالفات بواسطة حماضر طبقا للقوانني واملساطري       

 :ختصة يف امليادين التاليةبتنسيق مع املصاحل امل املعمول بها و التدخل بقرار من رئيس جملس اجلماعي أو من يقوض له ذلك و

يرتدون زيا  ،مول بهايؤدون عناصرها اليمني القانونية وفقا للمساطر املعيعني رئيس جملس مجاعة مراكش أعوانا حملفني      

رمسيا موحدا مييزهم عن عناصر أي جهاز رمسي آخر مع محل بطاقة مهنية تتضمن صورة العون احمللف وامسه الكامل ورقمه 

 .اقب تابع جلماعة مراكشوصفته كمر

 يعترب كل عناصر الفرق يف وضعية قانونية كلما توفرت فيهم الشروط التالية:     

 .ان يكونوا من بني املوظفني اجلماعيني التابعني جلماعة مراكش بصفة رمسية  -

 .………للمراقبني ومؤهالت  ..……و  ،بالنسبة لألعوان .………ان يكونوا من ذوي مؤهالت تعليمية ال تقل عن  -

.للمشرفني على اعداد تقارير االحصاء ودراسة املعطيات

 االختصاصات الثاني:الفصل 
تتخذ فرق املراقبني احمللفني السالفة الذكر يف الفصل االول اعاله كافة االجراءات الالزمة قصد مراقبة كل االعمال واألنشطة 

 اليت من شان مزاولتها خمالفة : 

 النصوص التشريعية و التنظيمية املعمول بها يف جمال الشرطة االدارية اجلماعية . (1

 ة والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية .الضوابط املتعلقة بالوقاية البيئي (2

الفردية املتخذة يف حدود اختصاصات الشرطة االدارية املخولة حبكم القانون لرئيس جملس مجاعة  مراكش  تالقرارا  (3

رور البيئة و السكينة و سالمة املو النظافة ومحاية أو من يفوض إليه جزءا منها يف ميادين جرب الضرر ومسببات املخاطر 

 باعتبارها  قرارات شرطة إدارية فردية.

القرارات التنظيمية اجلماعية املتخذة يف حدود اختصاصات الشرطة اإلدارية املخولة حبكم القانون لرئيس جملس  (4

 اجلماعة يف ميادين النظافة ومحاية البيئة والسكينة العمومية وسالمة املرور. 

 ملفتوحة للعموم.الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة احملالت ا (5

 القرار التنظيمي بشأن حتديد مواقيت فتح وإغالق احملالت املفتوحة للعموم..       (6
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 جماالت التدخل الثالث:الفصل 

1- 

 يقوم األعوان احمللفون مبراقبة:

 االنشطة التجارية واملهنية واحلرفية غري املنظمة اليت من شان مزاولتها ان متس  ⬧

بالنظافة و السكينة العمومية و سالمة املرور او تضر بالبيئة  مثال:  رمي بقايا مواد البناء أو اهلدم، رمي األزبال والقاذورات  

 والفضالت يف املناطق اخلضراء والساحات العمومية .

 ملخلة بالسكينة العمومية .التصرفات ا ⬧

تنفيذ القرارات التنظيمية اجلماعية اخلاصة بتحديد الشروط العامة اليت ميكن أن متارس يف إطارها األنشطة اخلاصة  ⬧

 لألفراد قصد احلفاظ على السكينة العمومية.

 استغالل املؤسسات املضرة او املزعجة او اخلطرية املصنفة يف الصنف الثاني والثالث. ⬧

ت بيع العقاقري و البقالة و حمالت احلالقة و بيع العطور و على العموم كل االماكن  اليت ميكن تصنع او ختزن او حمال ⬧

 تباع فيها مواد خطرية.

 .. اخل .املقاهي وقاعات االلعاب .وخمالفة الضوابط املتعلقة بسالمة و نظافة احملالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملخابز  ⬧

 يزات استعمال النار كاألفرنة واحلمامات العموميةأماكن وجته ⬧

 املساهمة يف مراقبة جودة املواد الغذائية والتوابل  املعروضة للبيع او لالستهالك العمومي.. ⬧

 منع رمي االزبال و القاذورات و الفضالت يف املناطق اخلضراء و الساحات و الطرق و الساحات العمومية. ⬧

 و يؤثر على طبيعة االغراس و احلدائق و املساحات اخلضراء امللحقة بالطريق العام.منع كل ما من شانه ان ميس ا ⬧

مراقبة الوضعية القانونية ملختلف احملالت التجارية و املهنية و الصناعية و اختاد التدابري الالزمة يف حق املخالفني طبقا  ⬧

 للقوانني اجلاري بها العمل بصفة عامة.

 حملالت املفتوحة للعموم.مراقبة مواقيت فتح وإغالق ا ⬧

2- 

 معاينة خمالفات ضوابط البناء و التعمري والتبليغ عن املخالفات لدى السلطات املعنية. ⬧

 مراقبة األشغال اجلارية داخل األوراش . ⬧

 مراقبة أشغال إصالح وصيانة البنايات والواجهات. ⬧

 بأشغال  البناءمراقبة استغالل امللك العمومي املرتبط   ⬧

 مراقبة استغالل امللك العمومي بإقامة بناء ⬧

 مراقبة املباني و ضبط البنايات املهملة او املهجورة او اآليلة للسقوط. ⬧

 السهر على احرتام القرارات املتعلقة بالتعمري. ⬧

ملخالفني طبقا للقوانني اجلاري مراقبة رمي بقايا مواد البناء و غريها حول البنايات السكنية او على الطريق العمومية وجزر ا ⬧

 بها العمل .
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3- 

مراقبة خمالفة التدابري الرامية اىل ضمان سالمة املرور يف الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها، ورفع معرقالت السري   ⬧

  .عنها

 العربات بالطرق العمومية اجلماعية . فمراقبة و وقو  ⬧

 مراقبة نظافة الطرق العمومية.  ⬧

منع  وضع االشياء اليت قد تشكل عوائق و عوارض او حواجز تكون سببا يف عرقلة السري على الطريق العام مما يعترب   ⬧

 خمالفا للقانون مع  حجز كل املعروضات على الطريق العام و على الرصيف باحملجز البلدي.

 منع كل ما من شأنه ان يؤدي اىل توسيخ الطريق العام.  ⬧

 الطرق العمومية داخل تراب اجلماعة. ضبط وتنظيم تشوير  ⬧

4

 السهر على احلفاظ على امللك العمومي.  ⬧

 عقارات ترتبط بأعمال جتارية مهنية و صناعية. مراقبة شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا مبنقوالت أو  ⬧

العام ألغراض جتارية او صناعية او مهنية مع إعمال املقتضيات للملك اجلماعي  اقبة ظاهرة االستغالل الالقانونيمر  ⬧

 .اجلاري بها العمل يف هذا اجملال القانونية الزجرية

 املرابد وأماكن وقوف السيارات والعربات.  ⬧

مراقبة إقامة واستغالل األثاث احلضري لغاية اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات بالطريق   ⬧

 عمومي وتوابعه وملحقاته.ال

تنفيذ قرارات رئيس اجمللس اجلماعي الفردية املتمثل يف املنع و االذن او االمر قصد حماربة االستغالل العشوائي للملك   ⬧

 اجلماعي.

بوضع هياكل السيارات و الشاحنات و االشياء املستغنى عنها او أيا كان  منع استغالل امللك اجلماعي العام ) الرصيف (  ⬧

 تسبب خطرا على املارة او تكون سببا يف ثلوث البيئة.من االشياء قد تشكل او 

5

يقتصر جمال تدخل األعوان احمللفني على ممارسة االختصاصات املتعلقة بقرارات رئيس جملس اجلماعة يف جمال الشرطة  

مكتب الصحي ( والنظافة والسكينة العمومية وسالمة املرور اإلدارية يف ميادين الوقاية الصحية ) دون اليت يعود اختصاصها لل

والصالحيات   األخرى املخولة لرؤساء جمالس اجلماعات طبقا للقوانني اجلاري بها أو من  يفوض إليه جزءا منها.

 البث يف شكايات املواطنني قصد رفع الضرر عن املشتكني و ذلك طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.  ⬧

يف حالة ثبوت املخالفة يتم حترير حماضر يف عني املكان تبني فيه ظروف وطبيعة املخالفة وكل البيانات ذات الصلة  ⬧

 ا للمساطر القانونية.وتوضع هذه احملاضر رهن إشارة اإلدارة من أجل تفعيل مضامينها طبق

تنفيذ قرارات رئيس اجمللس اجلماعي الفردية املتمثل يف املنع و االذن او االمر عند التدخل من ا جل احلد من ظاهرة  ⬧

 خمالفة القوانني اجلاري بها العمل.

جلماعة أو طلب استخدام القوة العمومية من طرف عامل العمالة أو من ميثله قصد ضمان احرتام قرارات رئيس جملس ا ⬧

 من ميثله.
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 واجبات املراقبني

 الرابع: الفصل
تتمثل عمليات املراقبة املستمرة لضبط املخالفات يف جمال تدخل األعوان احمللفني وتنتهي يف حالة تبوث املخالفة يتم حترير 

تعتمد هذه يدلي بها مرتكب املخالفة وحماضر يف عني املكان تبني فيها ظروف و طبيعة املخالفات و كذا االيضاحات اليت 

 خيالفها و توضع رهن اشارة االدارة.احملاضر اىل ان يثبت ما 

 اخلامس:الفصل 
بأحكام القانون و النصوص املتخذة  د، للتقيكتوبا اىل مرتكب املخالفةميكن لإلدارة حسب احلاالت ان توجه اعذار م

اضر اىل لتطبيقه .اما اذا كانت استنتاجات احملاضر تقضي مبتابعة املخالفني . فيجب على ادارة اجلماعة ان ترسل هذه احمل

املصاحل املختصة قصد البث فيها و اختاذ االجراءات الالزمة

 الفصل السادس:
رئيس  اجمللس العام و  ، على الفور بإخبار سلطات االمنقوم افراد فرق املراقبني احمللني، يمن العامباأل ليف حالة االخال

الوطين او الدرك او القوات املساعدة. ممارسته ألفراد االمنحيق هلم ممارسة اي اجراء او اختصاص تعود  اجلماعي و ال

 السابع: الفصل 
استعمال  ءهؤالمينع على إن هؤالء املوظفون و االعوان احمللفني  ملزمون حبمل  بطاقات مهنية تسلمها ادارة اجلماعة و 

ألغراض شخصية او لفائدة الغري ويتقيد م  اختصاصه حصل عليها او اي معلومات متعلقة  مبجالتامل ات واملعلومات االحصائي

حتث طائلة العقوبات املنصوص عليها يف القوانني اجلاري بها العمل. هؤالء االلتزام باحملافظة على السر املهين

 الفصل الثامن:  
جملس اجلماعة او  العمل وذلك بعد احلصول على اذن كتابي من رئيس كن مزاولة مهمة املراقبني احمللفني خارج اوقاتمي

 حصوهلم على امر مبهمة.       

 التاسع:      الفصل
جيوز إلدارة مجاعة مراكش عند االقتضاء طلب استخدام  القوة العمومية  طبقا لتشريع املعمول به، وذلك بطلب من رئيس 

 اجلماعة قصد ضمان احرتام قراراته و مقرراته .            

 العاشر : الفصل
احلاجيات حيدد رئيس  حسب، بعد ادائهم للقسم وفقا للقوانني املعمول بها لتكوين افراد فرق املراقبني احمللفني خيضع

 ، بعد االستشارة مع اجلهات املختصة.هجملس اجلماعة مدته و مكان

 احلادي عشر: الفصل
بأماكن فيما يتعلق  اقبني احمللفنيعناصر فرق املركيفية اشتغال  وض له ذلكحيدد قرار لرئيس جملس اجلماعة أو من يف

 التوقيت.االنتشار، املداومة و
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 الثاني عشر: الفصل
الفحوصات الطبية والتلقيح ضد االمراض املعدية ن السالمة، ويستفيد افراد فرق املراقبني احمللفني من التأمني و التعويضات ع

 الساعات االضافية.و التعويضات عن االعمال الشاقة او امللوثة و عن 

 الفصل الثالث عشر:
يلتزم افراد فرق املراقبني احمللفني باحلفاظ على اناقة اهلندام بشكله العام و حبمل البطاقة املهنية اثناء مزاولة مهامهم و 

 تقدميها كلما طلب منهم ذلك.  

 الرابع عشر: الفصل
فا و غري متشابه او مماثل لزي افراد االمن الوطين و الدرك امللكي يرتدي افراد فرق املراقبني احمللفني زيا رمسيا موحدا خمال

و القوات املساعدة حتدد مواصفات هذا الزي حسب اجلدول اسفله

 مكونات البدلة املوحدة

Veste 

Pantalon

Chaussures

Chaussettes

Ceinture

Casquette

Cravate

Chemise

Jupe

Epaulettes 

Insigne

Badge
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 الفصل اخلامس عشر:     
حتديد مهامهم يف بإحداث فرق املراقبني بزي رمسي وتعترب املقتضيات السالفة الذكر مبثابة قرار تنظيمي مجاعي متعلق 

 جمال الشرطة االدارية  جبماعة  مراكش .

  عشر:السادس  لالفص
 . االدارية يدخل هذا القرار حيز التنفيذ مبجرد التأشري عليه من طرف سلطة املراقبة

 عشر:  الفصل السابع
يعهد بتنفيذ هذا القرار اىل السيد املدير العام  للمصاحل  ومدير املصاحل باملقاطعة ورؤساء واألقسام واملصاحل اجلماعية 

 املختصة كل يف دائرة اختصاصه .

 عشر:  الفصل الثامن
 املختصة باجلريدة الرمسية للجماعات احمللية .االدارية ينشر هذا القرار بعد  التأشري عليه من طرف سلطة املراقبة 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد

من أجل  بعد االستماع لنص تقرير اللجنة، فالغاية من من احداث هذه الفرقة المنظمة بهذا القرار التنظيمي هو  

  سالمة المرور اية البيئة و السكينة العمومية وتتبع و تفعيل قرارات رئيس مجلس الجماعة  قصد ضمان النظافة و حم

الموكولة و المهام  باستثناء  الصحية  الجماعي    الوقاية  تراب جماعة   للمكتب الصحي  نفوذ  مراكش والمقاطعات   داخل 

ذلك طبقا للقوانين و االنظمة الجاري بها العمل في اطار االختصاصات المخولة لرئيس مجلس جماعة  المكونة لها و

لجماعية  مراكش ولرؤساء المقاطعات المفوض إليهم بعض الصالحيات في مجال التدابير الفردية للشرطة اإلدارية  ا

 بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات وتحديد طرق وآليات اشتغالها.

المراقبة واثبات المخالفات بواسطة محاضر طبقا للقوانين    ،اختصاص فرقة المراقبين المحلفين، المعاينة  يشمل  و      
و  ذلك  له  يقوض  أو من  الجماعي  رئيس مجلس  بقرار من  التدخل  و  بها  المعمول  المصالح  بت  والمساطير  مع  نسيق 

 :المختصة في الميادين التالية

يرتدون زيا  عناصرها اليمين القانونية وفقا للمساطر المعمول بها،  بأداءمحلفين سيكونون  عواناأل على ان هؤالء      
رسميا موحدا يميزهم عن عناصر أي جهاز رسمي آخر مع حمل بطاقة مهنية تتضمن صورة العون المحلف واسمه  

 . رقمه وصفته كمراقب تابع لجماعة مراكشالكامل و
 بــــاب المناقشـة مفتــــوح .  

 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

تبعا للفصل الثالث من هذا القرار فان االمر يتعلق بإحداث عدة فرق تتكلف كل واحدة منها بمجال معين، وليس  

بإحداث فرقة واحدة، وعدا عن ذلك فإن باإلمكان اكتفاء أعضاء الفرقة بإظهار الشارة المهنية الصدرية دون الحاجة  

 في الزجر.    الى ارتداء موحد مما قد يفتح المجال للتسلط والمغاالة
 

 عضو المجلس الجماعي   السيد ي الحفيظ المغراوي 

 ان التخوف من احداث فرقة بزي موحد هو أن تتوسع في الزجر بل حتى باستغالل سلطتها خارج القانون.  

 

 عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش
 

العمومي والرخص االقتصادية وقد وردت  ان هذا الموضوع حساس جدا ويتعلق بالصحة والتعمير واحتالل الملك  

شكايات بشأن أشخاص ينتحلون صفة مراقبين وذلك من أجل ابتزاز المواطنين وهذا ما يجعلنا في حاجة الى احداث  

فرقة للمراقبة منظمة بمقتضى قرار جماعي يحدد مهامها وطريقة اشتغالها وزيها الخاص ويكون أعضاؤها محلفين  

 حياتهم في هذا االطار وفق القوانين الجاري بها العمل. لدى القضاء ويمارسون صال
 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي السيد ي الحسن المنادي
 

يجب ان تقتصر مهام هذه الفرقة على المحافظة على المساحات الخضراء والمآثر التاريخية والمرافق العمومية   

 صا مع نقص الموارد البشرية . المعرضة لإلتالف وذلك حتى ال تتشتت جهودها خصو 
 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد
 

 ان لم يكن هناك اي تدخل اضافي، ننتقـل للتصويت على هذه النقطـة. 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 408مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة اخلامسة عشرة لنقطـة ا           

اقبين بزي رسمي وتحديد مهامهمب  وضع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بإحداث فرقة املر

 في مجال الشرطة االدارية التابعة لجماعة مراكش 
 

 

⬧ 201923

2019

 

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  

23 
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:وهـم الســـادة 22
 

و السيدـوه01

 يلـــي ما يقـرر
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 قرار تنظيمي مجاعي

وحتديد مهامهم يف  تعلق بإحداث فرق املراقبني بزي رمسيي
 مراكش التابعة جلماعة  جمال الشرطة االدارية
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 االداريةقرار تنظيمي  مجاعي متعلق بإحداث  فرق املراقبني بزي رمسي و حتديد مهامهم يف جمال الشرطة 
 على صعيد مجاعة مراكش واملقاطعات املكونة هلا 

 ان رئيس جملس مجاعة مراكش:

 ( يف شان 1918نونرب  30) 10 1337من صفر  24يقضي بتتميم الظهري الشريف الصادر يف  9.96قانون رقم بناء على ال

 .االحتالل املؤقت لألمالك العامة

  ( املنظم للمؤسسات املضرة و املزعجة و اخلطرية ، 1914غشت  25)  1332شوال من  03بناء على الظهري الشريف الصادر يف

 .1933اكتوبر  13حسبما مت تتميمه و تعديله بالظهري الشريف الصادر يف 

  املتعلق بالتدابري الصحية الالزمة حلماية الصحة باملدن و املتمم بالظهري  1915دجنرب  8بناء  على الظهري الشريف املؤرخ يف

 املتعلق بنظافة املـــدن و املراكز احلضري. 1938يوليوز  8ريف املؤرخ يف الش

  ( املتعلق باحملافظة على الطريق العمومية و شرطة 1953اكتوبر  19)  1372مجادى االوىل  3بناء على الظهري الشريف بتاريخ

 السري و اجلوالن حسب ما وقع تغيريه و تتميمه.

  ( بشان احملافظة على الطرق 1970يناير  31)  1391ذي القعدة  23الصادر يف  81.69.89بناء على الظهري الشريف رقم

 العمومية و مراقبة السري و اجلوالن.

  ( حول حتديد الشروط اليت تنفد تلقائيا 1980ماي  26املوافق )  1400رجب  11بتاريخ  2.78.157بناء على املرسوم رقم

 االمن و ضمان سالمة املرور و الصحة و احملافظة على الصحة العمومية.التدابري الرامية اىل استتباب 

  ( بشان االنذار التغرميي 1958دجنرب  24)  1378مجادى االخر 12الصادر بتاريخ  1.58.401بناء على الظهري الشريف رقم

حة و احملافظة على االغراس املعدل بالظهري املرتتب عليه اداء غرامة ملعاقبة مرتكيب  بعض املخالفات لألنظمة البلدية املتعلقة بالص

 . 14.88( بتنفيذ القانون رقم 1992نونرب  19املوافق ) 1413مجادى االوىل  13بتاريخ  1.92.91الشريف رقم 

  (املتعلق بالتعمري. 1992يونيو  17)   1412من ذي احلجة  15الصادر يف تاريخ   01.92.31الظهري الشريف رقم بناء على 

 25-90بتنفيذ القانـــون رقـــم  (1992يونيو 17)  1412من ذي  احلجة  15الصادر يف  01.92.07الظهري الشريف  بناء على 

 .املتعلق بالتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات

  تعلق  بالتجزئات العقارية (  بتطبيق القانون امل 1993اكتوبر  14) 1414من ربيع األخر  15الصادر يف  02.92.833املرسوم رقم

 .واجملموعات السكنية وتقسيم العقارات

  11.03( بتنفيذ القانون رقم  2003ماي  12املوافق ) 1424ربيع االول  10الصادر يف  1.03.59بناء على الظهري الشريف رقم 

 املتعلق حبماية و اصالح البيئة.

   املتعلق  28.00( بتنفيذ القانون رقم 2006نوفمرب22) 1427وال من ش 30صادر يف  1.06.153بناء على الظهري الشريف رقم

 بتدبري النفايات والتخلص منها.

  املوافق  1428من ذي احلجة  19الصادر يف  1.07.195بناءا على الظهري الشريف رقم 

 املتعلق جببايات اجلماعات احمللية . 47.06( بتنفيذ القانون رقم 2007نونرب  30)

 املوافق  1428من ذي  احلجة  16الصادر يف  1.07.209لشريف رقم بناء على الظهري ا 

 بسن احكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و احلقوق   39.07( بتنفيذ القانون رقم 2007دجنرب  27)

 و املساهمات و االتاوى املستحقة لفائدة اجلماعات احمللية . 

  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يونيو  7) 1436من رمضان  20صادر يف  1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم 

 املتعلق باجلماعات.

  والبناء الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  املتعلق مبراقبة وزجر املخالفات يف جمال التعمري 66.12القانون رقم بناء على

 ( .2016أغسطس  25)  1437من ذي احلجة  21صادر يف ال 1.16.124

  احملدد لنسب وأسعار الرسوم واحلقوق  والواجبات  املستحقة  2019مارس  01بتاريخ  52بناء على القرار اجلبائي احمللي عدد

 لفائدة ميزانية مجاعة مراكش.

 23/07/2019ريخ وتبعا ملداوالت جملس مجاعة مراكش خالل الدورة االستثنائية املنعقدة بتا  . 

 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

137 
 

 

 ي :ـرر ما يلـيق

   : املهام الفصل االول 
حتدث فرق املراقبني احمللفني بزي رمسي موحد قصد القيام بكل االعمال و املهام اليومية  من أجل تتبع و 

الوقاية و العمومية و سالمة املرورتفعيل قرارات رئيس جملس اجلماعة  قصد ضمان النظافة و محاية البيئة و السكينة 

داخل نفوذ تراب مجاعة مراكش واملقاطعات املكونة    للمكتب الصحي اجلماعي  الصحية باستثناء املهام املوكولة

هلا و ذلك طبقا للقوانني و االنظمة اجلاري بها العمل يف اطار االختصاصات املخولة لرئيس جملس مجاعة مراكش 

فوض إليهم بعض الصالحيات يف جمال التدابري الفردية للشرطة اإلدارية  اجلماعية مبقتضى ولرؤساء املقاطعات امل

 القانون التنظيمي للجماعات وحتديد طرق وآليات اشتغاهلا.

يشمل اختصاص فرقة املراقبني احمللفني ، املعاينة ،املراقبة واثبات املخالفات بواسطة حماضر طبقا للقوانني       

بتنسيق مع املصاحل املختصة يف  عمول بها و التدخل بقرار من رئيس جملس اجلماعي أو من يقوض له ذلك وواملساطري امل

 :امليادين التالية

 ،مول بهايؤدون عناصرها اليمني القانونية وفقا للمساطر املعيعني رئيس جملس مجاعة مراكش أعوانا حملفني      

عناصر أي جهاز رمسي آخر مع محل بطاقة مهنية تتضمن صورة العون احمللف يرتدون زيا رمسيا موحدا مييزهم عن 

 .وامسه الكامل ورقمه وصفته كمراقب تابع جلماعة مراكش

 يعترب كل عناصر الفرق يف وضعية قانونية كلما توفرت فيهم الشروط التالية:     

 .رمسية  ان يكونوا من بني املوظفني اجلماعيني التابعني جلماعة مراكش بصفة -

للمراقبني ومؤهالت  ..……و  ،بالنسبة لألعوان .………ان يكونوا من ذوي مؤهالت تعليمية ال تقل عن  -

.للمشرفني على اعداد تقارير االحصاء ودراسة املعطيات .………

 االختصاصات الثاني:الفصل 
تتخذ فرق املراقبني احمللفني السالفة الذكر يف الفصل االول اعاله كافة االجراءات الالزمة قصد مراقبة كل االعمال 

 واألنشطة اليت من شان مزاولتها خمالفة : 

 النصوص التشريعية و التنظيمية املعمول بها يف جمال الشرطة االدارية اجلماعية . (7

 ة والنظافة وسالمة املرور والسكينة العمومية .الضوابط املتعلقة بالوقاية البيئي (8

الفردية املتخذة يف حدود اختصاصات الشرطة االدارية املخولة حبكم القانون لرئيس جملس مجاعة   تالقرارا  (9

البيئة و و النظافة ومحاية مراكش أو من يفوض إليه جزءا منها يف ميادين جرب الضرر ومسببات املخاطر 

 رور باعتبارها  قرارات شرطة إدارية فردية.السكينة و سالمة امل

القرارات التنظيمية اجلماعية املتخذة يف حدود اختصاصات الشرطة اإلدارية املخولة حبكم القانون لرئيس جملس  (10

 اجلماعة يف ميادين النظافة ومحاية البيئة والسكينة العمومية وسالمة املرور. 

 ملفتوحة للعموم.الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة احملالت ا (11

 القرار التنظيمي بشأن حتديد مواقيت فتح وإغالق احملالت املفتوحة للعموم.     (12
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 جماالت التدخل الثالث:الفصل 
1- 

 يقوم األعوان احمللفون مبراقبة:

 االنشطة التجارية واملهنية واحلرفية غري املنظمة اليت من شان مزاولتها ان متس  ⬧

بالنظافة و السكينة العمومية و سالمة املرور او تضر بالبيئة  مثال:  رمي بقايا مواد البناء أو اهلدم، رمي األزبال والقاذورات  

 والفضالت يف املناطق اخلضراء والساحات العمومية .

 ملخلة بالسكينة العمومية .التصرفات ا ⬧

تنفيذ القرارات التنظيمية اجلماعية اخلاصة بتحديد الشروط العامة اليت ميكن أن متارس يف إطارها األنشطة اخلاصة  ⬧

 لألفراد قصد احلفاظ على السكينة العمومية.

 استغالل املؤسسات املضرة او املزعجة او اخلطرية املصنفة يف الصنف الثاني والثالث. ⬧

ت بيع العقاقري و البقالة و حمالت احلالقة و بيع العطور و على العموم كل االماكن  اليت ميكن تصنع او ختزن او حمال ⬧

 تباع فيها مواد خطرية.

 وقاعات االلعاب ... اخل .املقاهي وخمالفة الضوابط املتعلقة بسالمة و نظافة احملالت املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملخابز  ⬧

 يزات استعمال النار كاألفرنة واحلمامات العموميةأماكن وجته ⬧

 املساهمة يف مراقبة جودة املواد الغذائية والتوابل  املعروضة للبيع او لالستهالك العمومي.. ⬧

 منع رمي االزبال و القاذورات و الفضالت يف املناطق اخلضراء و الساحات و الطرق و الساحات العمومية. ⬧

 و يؤثر على طبيعة االغراس و احلدائق و املساحات اخلضراء امللحقة بالطريق العام.منع كل ما من شانه ان ميس ا ⬧

مراقبة الوضعية القانونية ملختلف احملالت التجارية و املهنية و الصناعية و اختاد التدابري الالزمة يف حق املخالفني طبقا  ⬧

 للقوانني اجلاري بها العمل بصفة عامة.

 حملالت املفتوحة للعموم.مراقبة مواقيت فتح وإغالق ا ⬧
  

2- 

 والتبليغ عن املخالفات لدى السلطات املعنية. والتعمريمعاينة خمالفات ضوابط البناء  ⬧

 مراقبة األشغال اجلارية داخل األوراش . ⬧

 مراقبة أشغال إصالح وصيانة البنايات والواجهات. ⬧

 املرتبط  بأشغال  البناءمراقبة استغالل امللك العمومي  ⬧

 مراقبة استغالل امللك العمومي بإقامة بناء ⬧

 مراقبة املباني و ضبط البنايات املهملة او املهجورة او اآليلة للسقوط. ⬧

 السهر على احرتام القرارات املتعلقة بالتعمري. ⬧

ية وجزر املخالفني طبقا للقوانني اجلاري مراقبة رمي بقايا مواد البناء و غريها حول البنايات السكنية او على الطريق العموم ⬧

 بها العمل .
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3

  .مراقبة خمالفة التدابري الرامية اىل ضمان سالمة املرور يف الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها، ورفع معرقالت السري عنها  ⬧

 العربات بالطرق العمومية اجلماعية . فمراقبة و وقو  ⬧

 مراقبة نظافة الطرق العمومية.  ⬧

منع  وضع االشياء اليت قد تشكل عوائق و عوارض او حواجز تكون سببا يف عرقلة السري على الطريق العام مما يعترب   ⬧

 خمالفا للقانون مع  حجز كل املعروضات على الطريق العام و على الرصيف باحملجز البلدي.

 منع كل ما من شأنه ان يؤدي اىل توسيخ الطريق العام.  ⬧

 ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب اجلماعة.  ⬧

4

 السهر على احلفاظ على امللك العمومي.  ⬧

 رية مهنية و صناعية.عقارات ترتبط بأعمال جتا مراقبة شغل امللك اجلماعي العام مؤقتا مبنقوالت أو  ⬧

للملك اجلماعي العام ألغراض جتارية او صناعية او مهنية مع إعمال املقتضيات  اقبة ظاهرة االستغالل الالقانونيمر  ⬧

 .اجلاري بها العمل يف هذا اجملال القانونية الزجرية

 املرابد وأماكن وقوف السيارات والعربات.  ⬧

مراقبة إقامة واستغالل األثاث احلضري لغاية اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات بالطريق العمومي   ⬧

 وتوابعه وملحقاته.

تنفيذ قرارات رئيس اجمللس اجلماعي الفردية املتمثل يف املنع و االذن او االمر قصد حماربة االستغالل العشوائي للملك   ⬧

 اجلماعي.

بوضع هياكل السيارات و الشاحنات و االشياء املستغنى عنها او أيا كان  ع استغالل امللك اجلماعي العام ) الرصيف (من  ⬧

 من االشياء قد تشكل او تسبب خطرا على املارة او تكون سببا يف ثلوث البيئة.
 

5

يقتصر جمال تدخل األعوان احمللفني على ممارسة االختصاصات املتعلقة بقرارات رئيس جملس اجلماعة يف جمال  

الشرطة اإلدارية يف ميادين الوقاية الصحية ) دون اليت يعود اختصاصها للمكتب الصحي ( والنظافة والسكينة العمومية 

جمالس اجلماعات طبقا للقوانني اجلاري بها أو من  يفوض إليه جزءا وسالمة املرور والصالحيات   األخرى املخولة لرؤساء 

منها.

 البث يف شكايات املواطنني قصد رفع الضرر عن املشتكني و ذلك طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.  ⬧

البيانات ذات الصلة وتوضع هذه يف حالة ثبوت املخالفة يتم حترير حماضر يف عني املكان تبني فيه ظروف وطبيعة املخالفة وكل  ⬧

 احملاضر رهن إشارة اإلدارة من أجل تفعيل مضامينها طبقا للمساطر القانونية.

تنفيذ قرارات رئيس اجمللس اجلماعي الفردية املتمثل يف املنع و االذن او االمر عند التدخل من ا جل احلد من ظاهرة خمالفة  ⬧

 القوانني اجلاري بها العمل.

 لقوة العمومية من طرف عامل العمالة أو من ميثله قصد ضمان احرتام قرارات رئيس جملس اجلماعة أو من ميثله.طلب استخدام ا ⬧
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 واجبات املراقبني

 الرابع: الفصل
تتمثل عمليات املراقبة املستمرة لضبط املخالفات يف جمال تدخل األعوان احمللفني وتنتهي يف حالة تبوث املخالفة يتم 

يدلي بها مرتكب املخالفة حترير حماضر يف عني املكان تبني فيها ظروف و طبيعة املخالفات و كذا االيضاحات اليت 

 توضع رهن اشارة االدارة. تعتمد هذه احملاضر اىل ان يثبت ما خيالفها وو

 اخلامس:الفصل 
بأحكام القانون و النصوص املتخذة  د، للتقيكتوبا اىل مرتكب املخالفةميكن لإلدارة حسب احلاالت ان توجه اعذار م

لتطبيقه .اما اذا كانت استنتاجات احملاضر تقضي مبتابعة املخالفني . فيجب على ادارة اجلماعة ان ترسل هذه احملاضر اىل 

املصاحل املختصة قصد البث فيها و اختاذ االجراءات الالزمة

 الفصل السادس:
رئيس  اجمللس العام و  ، على الفور بإخبار سلطات االمنقوم افراد فرق املراقبني احمللني، يمن العامباأل ليف حالة االخال

الوطين او الدرك او القوات املساعدة. ألفراد االمنحيق هلم ممارسة اي اجراء او اختصاص تعود ممارسته  اجلماعي و ال

 السابع: الفصل 
استعمال  ءهؤالمينع على إن هؤالء املوظفون و االعوان احمللفني  ملزمون حبمل  بطاقات مهنية تسلمها ادارة اجلماعة و 

ألغراض شخصية او لفائدة الغري ويتقيد م  اختصاصه حصل عليها او اي معلومات متعلقة  مبجالتامل ات واملعلومات االحصائي

حتث طائلة العقوبات املنصوص عليها يف القوانني اجلاري بها العمل. هؤالء االلتزام باحملافظة على السر املهين

 الفصل الثامن:  
العمل وذلك بعد احلصول على اذن كتابي من رئيس جملس اجلماعة  كن مزاولة مهمة املراقبني احمللفني خارج اوقاتمي

 او حصوهلم على امر مبهمة.       

 التاسع:      الفصل
جيوز إلدارة مجاعة مراكش عند االقتضاء طلب استخدام  القوة العمومية  طبقا لتشريع املعمول به، وذلك بطلب من 

 ته .            رئيس اجلماعة قصد ضمان احرتام قراراته و مقررا

 العاشر: الفصل
احلاجيات حيدد رئيس  حسب، بعد ادائهم للقسم وفقا للقوانني املعمول بها لتكوين افراد فرق املراقبني احمللفني خيضع

 ، بعد االستشارة مع اجلهات املختصة.هجملس اجلماعة مدته و مكان

 احلادي عشر: الفصل
فيما يتعلق  عناصر فرق املراقبني احمللفنيكيفية اشتغال  له ذلك وضحيدد قرار لرئيس جملس اجلماعة أو من يف

 التوقيت.بأماكن االنتشار، املداومة و
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 الثاني عشر: الفصل
الفحوصات الطبية والتلقيح ضد االمراض ن السالمة، ويستفيد افراد فرق املراقبني احمللفني من التأمني و التعويضات ع

 االعمال الشاقة او امللوثة و عن الساعات االضافية.املعدية و التعويضات عن 

 الفصل الثالث عشر:
يلتزم افراد فرق املراقبني احمللفني باحلفاظ على اناقة اهلندام بشكله العام و حبمل البطاقة املهنية اثناء مزاولة مهامهم و 

 تقدميها كلما طلب منهم ذلك.  

 الرابع عشر: الفصل
المن الوطين و الدرك يرتدي افراد فرق املراقبني احمللفني زيا رمسيا موحدا خمالفا و غري متشابه او مماثل لزي افراد ا

امللكي و القوات املساعدة حتدد مواصفات هذا الزي حسب اجلدول اسفله

 مكونات البدلة املوحدة

Veste 

Pantalon

Chaussures

Chaussettes

Ceinture

Casquette

Cravate

Chemise

Jupe

Epaulettes 

Insigne

Badge
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 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز   23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة   العشرون الواحد و  النقطة

 

بتدبري مركز طمر و تثمني النفايات  املكلفة " مراكش الكربى" ن بني اجلماعات تعيني منتدبي اجلماعة لدى مؤسسة التعاو
 .املنزلية و املماثلة هلا ملراكش واملتواجدة برتاب مجاعة املنابهة 

 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                     

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 حولها لدورة قادمة. هذه النقطة غير جاهزة، سنؤجل التداول 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 409مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة  الواحدة والعشرونلنقطـة ا           

 تعيين منتدبي الجماعة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات "مراكش الكبرى" ب

 املكلفة بتدبير مركز طمر و تثمين النفايات املنزلية و املماثلة لها ملراكش واملتواجدة بتراب جماعة املنابهة    
 د الوالي عامل عمالة مراكش()نقطة مقرتحة سابقا من طرف السي                                                  
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 :   ( جلسة فريدة) 2019يوليوز  23االستثنائية بتاريخ من جدول اعمال الدورة  العشرون النقطة 

 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر و تثمني النفايات املنزلية و املماثلة هلا ملراكش 4الدراسة واملصادقة على امللحق رقم   

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                    
 

 

 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

  المتعلق التقرير  نص  لتالوة  للسيد ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  الكلمة  

 بهذه النقطة. 

 

 بالمرافق العمومية والخدماترئيس اللجنة المكلفة  ابراهيم بوحنشالسيد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

 20النقطة رقم:

 
 
 
 

  جتماعاتقرير 

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  20 النقطة رقمحول 
 2019 يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 

 4الدراسة واملصادقة على امللحق رقم 
 ملراكشلعقد التدبري املفوض ملركز طمر و تثمني النفايات املنزلية و املماثلة هلا 

 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                    
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   ة الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـارللمقتضيات القانونية والتنظيمي  طبقا

الموجهة لكل مـن السـادة أعضـاء  12/07/2019بتاريخ  13685، وتبعا للدعوة عدد   2019يوليوز    23المقرر عقدها يوم    االستثنائية

يـوم انعقـد اجتمـاع للجنـة المـذكورة ، اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لمجلس للحضور والمشاركة في أشغالاللجنة وا
بالقصـر البلـدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـة   الرسـميةبقاعـة االجتماعـات    الواحدة زواالعلى الساعة    2019  يوليوز  22  االثنين

 :ابراهيم بوحنش رئيس اللجنة لتدارس النقطة اآلتيةالسيد  
 

 لعقد التدبري املفوض ملركز طمر و تثمني النفايات املنزلية و املماثلة هلا ملراكش 4الدراسة واملصادقة على امللحق رقم 
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                    

 
 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي.  
  
 

 : السيدوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 لرئيس المجلس الجماعي السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 

 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -
 عبد االله الغلف، سعيدة ساللة، عبد المجيد ايت القاضي، محمد بوغربال. 

 
 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى  :   عبد الغني اوشن

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 

 
 : الخارجية السادة من المصالح حضر االجتماع  -

 عن المديرية الجهوية للبيئة جهة مراكش اسفي  :   كرم امزيل
 عن شركة ايكوميد مراكش  :  هشام بناني بايتي 

 عن شركة ايكوميد مراكش  :  رضوان ريفقي 

 
في بداية االجتماع، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى والبيئة الذي ذكر السادة الحضور أن  

مع  بتنسيق  والعمالة  الجماعة  مستوى  الخصوص على  بهذا  اجتماعات  عدة  عقدت  حيث  بشأنها  التداول  النقطة سبق  هذه 
لعقد التدبير المفوض لمركز    4نتائجها إعداد الملحق التعديلي رقم  المصالح المركزية وباستشارة مع وزارة البيئة كان من  

طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش ولمركز الفرز والتحويل، مذكرا بأن هذا المركز انطلق العمل به  
ا بعد تحويل مقر المركز المذكور  ، إال أنه صادف بعض االكراهات التقنية وال سيم2016أو بداية سنة    2015في أواخر سنة  

   .وزارة البيئة لفترة تجاوزت سنتينمن منطقة حربيل إلى المنابهة، باإلضافة إلى تأخر وصول المنحة المقدمة من طرف 
مشيرا الى انه تم طرح إشكال تقني جديد يتعلق بالفرز القبلي الذي كان عشوائيا، الشيء الذي أثر سلبا على عملية  

لمدينة، محيطا علما السادة االعضاء أن الغاية المنشودة من هذه االتفاقية هو تقليص التركيبة المالية االجمالية  الفرز داخل ا
 درهم للطن.   167درهم إلى   198لمشروع مركز الطمر والتثمين من 

 
 

 
 مراكش جماعة مجلس 

 

 

 
 20: النقطة رقم



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

148 
 

 
 عقب ذلك، فتح باب النقاش، حيث استفسر السادة االعضاء حول المحاور االتية: 

 سيتم بها الفرز القبلي للنفايات مع ضرورة تدخل السلطة المحلية لمنع الفرز العشوائي الكيفية التي  
 مدى المساهمة المالية للجماعات القروية المجاورة لمدينة مراكش في هذا المشروع.  

  

قبلي تمثل و ردا على ذلك، تدخل من جديد السيد رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى والبيئة مؤكدا أن عملية الفرز ال
إشكالية وتأثيرها يظهر جليا على جل مراكز طمر وتثمين النفايات بالمدن الكبرى وليس فقط مدينة مراكش، وخلقت ارتباكا  
في برامج االستثمار بحيث لم يتم تحقيق التوقعات التي وضعت أثناء إعداد المشاريع الخاصة بمركز طمر وتثمين النفايات،  

النفايات ال  تي تعالج في هذه المراكز أقل بكثير مما كان متوقعا، مقترحا على غرار جماعات أخرى هيكلة  مشيرا أن نسبة 
حي   في  العملية  هذه  فيها  بدأت  التي  القصبة  بمنطقة  مثاال  معطيا  والتثمين،  الطمر  مركز  مع  تنسجم  بكيفية  الفرز  عملية 

بأكملها، مضيفا أن الجماعات المجاورة تربطها    نموذجي بناء على معطيات مكتب دراسات قبل تعميم التجربة على المدينة
إلى   اليوم  العمومي والتي وصلت  المطرح  إلى  نفاياتها  نقل  بأداء رسوم  تلزمها  اتفاقيات  مليون درهم   14بجماعة مراكش 

االقليمي ألوامر األدا المبذولة لالستخالص والتي ستصطدم غالبا بمساطر إدارية معقدة ورفض الخازن  ء  رغم المجهودات 
تنزيل دور مؤسسة التعاون بين الجماعات  ، مهيبا بضرورة  الصادرة من قسم تنمية الموارد المالية في حق هذه الجماعات 

 إليجاد صيغ توفيقية يتم بموجبها مشاركة جميع الجماعات التابعة للمؤسسة المذكورة. 
استعراض مبرر اللجوء لهذا الملحق على  ، وحيث تم  4وبعد االستماع للتوضيحات، واالطالع على الملحق التعديلي رقم  

 الشكل االتي: 
موضوع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة؛  مليون درهم    30تلقي الدعم المحدد في   ▪

 والذي كان من المقرر برمجته في التركيبة اإلجمالية لمشروع مركز الطمر والتثمين. 
الموقع المتواجد بجوار المطرح القديم بحربيل إلى الموقع الجديد بجماعة المنابهة؛ مما ترتب تحويل هذا المركز من   ▪

عنه تغييرات على مستوى تصاميم اإلنجاز وتغيير الخدمة المرتبطة بنقل مخلفات النفايات المفرزة  من مركز الفرز 
 والتحويل إلى أحواض الطمر

المعهودة ▪ الدراسة  من  األولى  المرحلة  الدراسات    إنهاء  الثمن  EDICلمكتب  بمراجعة  المتعلقة  والمرتبطة P2؛    ،
 بتطوير وتحسين مراحل تثمين النفايات المنزلية  والمماثلة لها لمدينة مراكش. 

النفايات   ▪ المباشرة على  تركيبة  المدينة، وانعكاساته  يتم على مستوى  الذي  المهيكل  القبلي غير  الفرز  لعمليات  تبعا 
 مكوناتها. ونسب 

في منظومة  ▪ القبلي  الفرز  المستدامة إلدماج  بالتنمية  المكلفة  الدولة  كتابة  و  مراكش  لجماعة  المشتركة  للرغبة  تبعا 
 . النفايات المنزلية والمماثلة لهاجمع 

 4قم  وبعد المناقشة وابداء الرأي، وتبعا لالعتبارات المذكورة اعاله، استقر رأي اللجنة على الموافقة على الملحق ر
كما هو مرفق بالتقرير في الشق المتعلق    لعقد التدبير المفوض لمركز طمر و تثمين النفايات المنزلية و المماثلة لها لمراكش

الثمن   الطن    P2بمراجعة  سعر  سينخفض  الرسوم(    طن/درهم  31.24  بمقدار   P2اذ  احتساب  دون    مقارنة  النفايات   من) 
 . ) دون احتساب الرسوم( طن/درهم 198.24 البالغ  المرجعي  بالسعر

 (. دون احتساب الرسوم)  طن/درهم 167  سيبلغ للطن المعدلر السع فإن ،  يوبالتال 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 
      رئيس اللجنة 
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 التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفـايات المنزلية 

 والمماثلة لها لمدينة مراكش 

 والتحويل   ولمركز الفرز   

 
 -النسخة االصلية باللغة الفرنسية   -

 4رقم    التعديلي  ملحق ال

 المتعلق بالتدبير المفوض   المفوض لعقد التدبير  

 وتثمين النفـايات المنزلية والمماثلة لها   لمركز طمر   

 لمدينة مراكش   
 و لمركز الفرز و التحويل   

 

 

 

 المملكـــــــــــة المغربيـــــــــة 

 وزارة الداخلية 

 وعمالة مراكش  والية جهة مراكش أسفي

 جماعة  مراكش

 للمصالح المديرية العامة 

 البيئة  و المرافق العمومية الكبرى قسم

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEURE 
WILAYA DE MARRAKECH-SAFI 

ET PREFECTURE DE MARRAKECH 

COMMUNE DE MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIVISION  DES GRANDS SERVICES PUBLICS 

LOCAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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 أدناه  بين الموقعين

بصفته رئيسا للمجلس الجماعي،والمخول له  ،ديمحمد العربي بلقا السيدجماعة مراكش، ممثلة من طرف   -1

 . يةاالتفاقهذه توقيع 

 .محمد الخامس مراكش شارع قصر البلدية ،ب الجماعة، الكائن ه الرئيسي يوجد بمقر مقر 

 " المفوضالمسمى الحقا "

 ؛ جهة من                             

 و

خمس  ECOMED – Marrakech SARL  شركة -2 مالها  درهم  ةرأس  يوجد   ماليين  الرئيسي  ومقرها 

الوليد ، زنقة الشيخ   الثالث،شقة  رابحي،البإقامة خالد بن  تاشفين الطابق   ،مراكش  18رقم    حي يوسف بن 

  بموجب الصالحيات الممنوحة   عاما للشركة،ا  بصفته رئيسا ومدير  حميدي  د السيد أحم  والممثلة من طرف

 له.

 المفوض له"الحقا ب " اةوالمسم -3

   .جهة أخرىمن 

 : يلي ا  موتجدر اإلشارة إلى 

الموقعة - االتفاقية  لشركة  جماعة   فوتت   ،2015/ 02/ 18  بتاريخ  حسب   مراكش 

   ECOMED–Marrakechالتدبير المفوض لمدة  عشرين سنةقصف التدبير المفوض لمركز   ،ة  تشمل 

 ، التحويللمركز الفرز وطمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش و

 

تمديد  المتعلق بالتدبير المفوض بين األطراف المتعاقدة، قصد  عقد  هذا الل  1الملحق رقم  سبق وأن تم توقيع   -

راه المتعلق بتصفية الوعاء العقاري الالزم إلنشاء  ، لتجاوز اإلك فترة استغالل المطرح القديم لسنة إضافية

 المركز الجديد لفرز وتثمين النفايات.

 

 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  2الملحق رقم كما تم توقيع  -

    إنجاز في  البدء  من  التمكن  قصد  حربيل  بجماعة  المتواجد  القديم  للمطرح  النهائي  اإلغالق 

 تثمين البيوغاز؛ مشروع إنشاء محطة  

 االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين بمركز الطمر والتثمين لمدة سنة إضافية؛ 

   تأجيل انطالق أشغال التثمين إلي غاية السنة الرابعة من االستغالل؛ 

   سنة.  21تمديد مدة عقد التدبير المفوض لسنة إضافية وبالتالي تصبح مدة العقد هي 
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 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  3قم  الملحق روتم توقيع  -

 االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين لمدة سنة إضافية تمتد حتى تشغيل مركز الفرز؛ 

 2م  16824 حوالي تبلغ إجمالية مساحة اقتطاع طريق عن ض نطاق التدبير المفو تغيير
 . 

 احتساب الرسوم.درهم /الطن دون  99.12االحتفاظ بالثمن االحادي   ➢

 التعديلي :  مبررات الملحق :1المادة

 ة المنتدب  والوزارة  مراكش  جماعة  بين  شراكة  اتفاقية  موضوع  ؛درهم  مليون  30  لتلقي الدعم الذي قدره   تبعا -

 ؛ برمجته في التركيبة اإلجمالية لمشروع مركز الطمر    والتثمين المقرر من كان يذ وال  ؛البيئةب المكلفة

تبعا لتحويل مركز فرز وتثمين النفايات لمدينة مراكش من الموقع المتواجد بجوار المطرح القديم بحربيل إلى   -

المنابهة؛   بجماعة  الجديد  بنقل  الموقع  المرتبطة  الخدمة  اإلنجاز وتغيير  تغييرات على مستوى تصاميم  ترتب عنه  مما 

   ؛أحواض الطمر مخلفات النفايات المفرزة  من مركز الفرز والتحويل إلى 

الدراسات   - لمكتب  المعهودة  الدراسة  األولى من  المرحلة  الثمن  ؛    EDICتبعا إلنهاء  بمراجعة    ، P2المتعلقة 

  ؛المماثلة لها لمدينة مراكشايات المنزلية  وتحسين مراحل تثمين النف المرتبطة بتطوير و و

على   - يتم  الذي  المهيكل  غير  القبلي  الفرز  لعمليات  تركيبة  تبعا  على   المباشرة  وانعكاساته  المدينة،  مستوى 

 النفايات ونسب مكوناتها، 

في   - القبلي  الفرز  إلدماج  المستدامة  بالتنمية  المكلفة  الدولة  كتابة  و  مراكش  لجماعة  المشتركة  للرغبة  تبعا 

 منظومة جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها،

، 1رقم   التعديلية  هااتوملحقالتدبير المفوض  تكمال مواد اتفاقية  يوافقان على اسمفوض والمفوض له  فإن الوعليه  

 :  المواد التاليةب 3  و 2

 : موضوع الملحق   2المادة 

 تبعا لالعتبارات المذكورة أعاله. P2يهدف هذا الملحق إلى مراجعة الثمن   

 : يغير سوى ال  التعديليهذا الملحق 

 التدبير المفوض ،  من اتفاقية 9  من الفصل 34المادة  

 وذلك تبعا ل: جداول الملحق المالي 

 ادماج الدعم المالي المقدم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة،  −

 حذف التكلفة المالية المتعلقة بتغيير موقع مركز الطمر والتثمين،  −

 ازاحة مخططي االستثمار و االستغالل المتعلقين بالسنة االولى من التثمين.  −

 اتفقا الطرفان على تتميم عقد التدبير المفوض بالمواد التالية. 

 تحويل الدعم المالي : 3لمادة ا

مفوض له بعد  مليون درهم لل  30تحول جماعة مراكش الدعم المالي المقدم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة البالغ  

 "التشغيل الصناعي" لمركز الفرز والتثمين.  

 مراجعة األثمان : 4لمادة ا

سعر الرسوم(    طن/درهم  31.24  بمقدار  P2  الطن  سينخفض  احتساب  دون    بالسعر   مقارنة  النفايات   من) 

 . ) دون احتساب الرسوم( طن/درهم  198.24 البالغ المرجعي

 (. دون احتساب الرسوم) طن/درهم 167  سيبلغ للطن المعدلر السع فإن ، يوبالتال

   وية السن المستحقات المالية :5 لمادةا

  على المماثلة لها و المنزلية النفايات  ومعالجة ستحتسب المستحقات الشهرية للمفوض له والمتعلقة باستقبال

 : التثمين على الشكل التالي  مركز الطمر و مستوى

R2 = T x P2 

− R 2 المستحقات المالية الشهرية : 

− T      كمية النفايات المودعة بالطن : 

− P2    درهم/طن 167: الثمن االحادي للطن الذي يساوي   
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 : كالتالي السنوية  بذلك يكون جدول المستحقات المالية

 المجموع السنوي   

 للمستحقات مع 

 احتساب الرسوم  

 الضريبة على 

 القيمة المضافة 

  %20 

المستحقات  

 السنوية

دون احتساب   

 الرسوم
 الكمية السنوية 

 بالطن  

 ة سعر الوحد

 (طن/بالدرهم) 

دون احتساب   

 السنوات الرسوم

35 683 200,00 5 947 200,00 29 736 000,00 300 000 99,12 1 

39 251 520,00 6 541 920,00 32 709 600,00 330 000 99,12 2 

41 214 096,00 6 869 016,00 34 345 080,00 346 500 99,12 3 

40 608 195,26 6 768 032,54 33 840 162,72 341 406 99,12 4 

76 556 006,40 12 759 334,40 63 796 672,00 382 016 167 5 

80 383 846,80 13 397 307,80 66 986 539,00 401 117 167 6 

84 403 069,20 14 067 178,20 70 335 891,00 421 173 167 7 

88 623 292,80 14 770 548,80 73 852 744,00 442 232 167 8 

93 054 337,20 15 509 056,20 77 545 281,00 464 343 167 9 

97 707 024,00 16 284 504,00 81 422 520,00 487 560 167 10 

102 592 375,20 17 098 729,20 85 493 646,00 511 938 167 11 

107 722 014,00 17 953 669,00 89 768 345,00 537 535 167 12 

113 108 164,80 18 851 360,80 94 256 804,00 564 412 167 13 

118 763 653,20 19 793 942,20 98 969 711,00 592 633 167 14 

124 701 705,60 20 783 617,60 103 918 088,00 622 264 167 15 

130 936 750,80 21 822 791,80 109 113 959,00 653 377 167 16 

137 483 618,40 22 913 936,40 114 569 682,00 686 046 167 17 

144 357 939,60 24 059 656,60 120 298 283,00 720 349 167 18 

151 575 746,40 25 262 624,40 126 313 122,00 756 366 167 19 

159 154 473,60 26 525 745,60 132 628 728,00 794 184 167 20 

167 112 157,20 27 852 026,20 139 260 131,00 833 893 167 21 
 

 وذلك وفق الجدول التالي:   29%وتصل النسبة المؤوية السنوية للتثمين خالل الفترة المتبقية من المشروع  

 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 السنة 
النسبة المؤوية  

 ( %السنوية )
2 19 28 27 26 35 34 33 31 30 35 35 34 33 31 30 28 

المعدل 

 التعاقدي 
%29 

 

 لملحق آثار ا:6المادة 

  األساسية من االتفاقية    ةلمعدلغير اوكافة المواد   ،ال يتجزأ من اتفاقية التدبير المفوض  اجزءيعتبر الملحق الحالي  

وفي حالة التعارض تصبح مواد االتفاقية   ،الملحقمادامت ال تتعارض مع مواد هذا    ذ التنفيتبقى سارية  س   بقةالسا

 . المرجع هي

 : الدخول حيز التنفيذ7المادة 

 .توقيعه من الطرفينبعد يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ 
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   4الملحق  
 النفـايات المنزلية   ن وتثمي طمر    مركز المفوض ل ـر  التدبي 

 التحويل بمراكش لمدينة مراكش ولمركز الفرز و والمماثلة لها  
 

 : وقع من طرف 

 

 

 

 مراكش في :

 صودق عليه  من طرف رئيس المجلس الجماعي و نظر

 

 

 

 مراكش في :

 الموافقة : وبعض االطالع  توقيع المفوض له

 

 

 

 مراكش في :

 

 

 

 : تأشيرة السيد والي جهة مراكش آسفي 

 

 

 مراكش في :

 الداخلية موافقة السيد وزير 

 

 

 الرباط في : 

 

 

 

 

 الرباط في : 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

عبد الغنــي أوشن رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة    للسيد  الكلمة بعد تالوة نص التقرير،  

 لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع. 

 

 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة السيد عبد الغني أوشن 

السلطة المحلية نظرا ألهميتها  باإلضافة الى ما جاء في تقرير اللجنة، وكما تعلمون فان هذه النقطة واردة من   

 وقد تمحور النقاش داخل اللجنة حول عدة سناريوهات كما هي موزعة عليكم كاالتي: 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  محمد العربي بلقائدالسيد 

 بعد السيناريوهات المقدمة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  

 عضو المجلس الجماعي   السيد ي الحفيظ المغراوي

أشكر السيد الرئيس على سعة الصدر، أما عن النقطة فهناك مؤسسة تسمى مؤسسة التعاون بين الجماعات  

وال ينقصها سوى تعيين منتدبي    113/14وهي المختصة بدراسة هذ الموضوع حسب مقتضيات القانون التنظيمي  

 المجلس فيها . 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

هذه المؤسسة لم يتم بعد احداثها وقد تم ادراج النقطة المتعلق بها في جدول االعمال لكن تبين أنها غير  ان   

 جاهزة ولذلك سوف ندرجها من أجل الدراسة في الدورة المقبلة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

في دورة سابقة لنفس السبب أي أنها غير جاهزة  ولذلك أتساءل ما معنى أنها غير    21لقد سبق تأجيل النقطة   

يستدعي   مما   ... اخر  شيئ  أو  قانونية  اشكاالت  هناك  أن  أو  معروفين  غير  الجماعيين  المنتدبين  فهل   ، جاهزة 

 توضيح امر هذه النقطة. 

بين أعضاء المجلس الموقر والتصويت  في اعتقادي ال تحتاج الى الوقت ويكفي أن يتم تعيين المنتدبين من  

 عليهم ألنه ليس هناك تركيبة مالية أو ما شابه يجب التصويت عليها.  

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

بهذه    المنتدبين و ال يخفى عليك أن االمور ال تسير  بعد  نحدد  لم  أننا  يعني  النقطة غير جاهزة  بأن  القول  ان 

 ة، وأنه يجب توفير الظروف لكي يتم هذا االمر بطريقة سهلة وسليمة مع ضمان حقوق الجماعة. الطريق

أما عن موضوع النقطة فان االمر كما جاء في التقرير يتعلق بإعادة النظر في التكلفة المالية وذلك بتشاور مع   

 درهم للطن.   167ى وزارة الداخلية ووزارة البيئة وكذلك مع الشركة المعنية وذلك بانقاصها ال

 ان لم يكن هناك اي تدخل اضافي، نمر الى التصويت على النقطة. 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 410مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة العشرون لنقطـة ا           

 لعقد التدبير املفوض ملركز طمر و تثمين النفايات املنزلية و املماثلة لها ملراكش 4واملصادقة على امللحق رقم بالدراسة 
 )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                    

 
 

⬧ 2019

232019

 

⬧ 113.1492 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧ 

167 

⬧  

⬧  

⬧  . 

⬧  

23 

23 

وهـم الســـادة :22
 

دـو السيـوه01

 يلـــي ما يقـرر

4
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 التدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفـايات المنزلية 
 والمماثلة لها لمدينة مراكش 

 والتحويل   ولمركز الفرز   
 -النسخة االصلية باللغة الفرنسية   -

 4رقم    التعديلي  ملحق ال

 المتعلق بالتدبير المفوض   المفوض لعقد التدبير  

 وتثمين النفـايات المنزلية والمماثلة لها   لمركز طمر   

 لمدينة مراكش   
 و لمركز الفرز و التحويل   

 
 

 

 

 المملكـــــــــــة المغربيـــــــــة 

 وزارة الداخلية 

 وعمالة مراكش  والية جهة مراكش أسفي

 جماعة  مراكش

 المديرية العامة للمصالح 

 البيئة  و المرافق العمومية الكبرى قسم

 

 

ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEURE 
WILAYA DE MARRAKECH-SAFI 

ET PREFECTURE DE MARRAKECH 

COMMUNE DE MARRAKECH 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIVISION  DES GRANDS SERVICES PUBLICS 

LOCAUX ET DE L’ENVIRONNEMENT 
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 أدناه  بين الموقعين

بصفته رئيسا للمجلس الجماعي،والمخول له توقيع   ،ديمحمد العربي بلقا السيدجماعة مراكش، ممثلة من طرف   -4

 . يةاالتفاق هذه 

 .محمد الخامس مراكش شارع قصر البلدية ،ب الجماعة، الكائن ه الرئيسي يوجد بمقر مقر 

 " المفوضالمسمى الحقا "

 ؛ جهة من                             

 و

ومقرها الرئيسي يوجد بإقامة خالد    ماليين درهم  ةرأس مالها خمس  ECOMED – Marrakech SARL  شركة -5

 والممثلة من طرف   ،مراكش  18رقم    حي يوسف بن تاشفين الطابق الثالث،شقة  رابحي،البن الوليد ، زنقة الشيخ  

 له. بموجب الصالحيات الممنوحة عاما للشركة،ا بصفته رئيسا ومدير حميدي د السيد أحم

 المفوض له"الحقا ب " اةوالمسم -6

   .جهة أخرىمن 

 : يلي ا  موتجدر اإلشارة إلى 

الموقعة - االتفاقية  لشركة جماعة  فوتت   ،2015/ 02/ 18  بتاريخ  حسب   مراكش 

   ECOMED–Marrakechسنةقصف عشرين  لمدة   المفوض  التدبير  طمر   ،ة  لمركز  المفوض  التدبير  تشمل 

 ،التحويللمركز الفرز ووتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لمدينة مراكش و
 

تم توقيع   - الل  1الملحق رقم  سبق وأن  المتعاقدة، قصد  عقد  هذا  بين األطراف  المفوض  بالتدبير  فترة المتعلق  تمديد 

لتجاوز اإلكراه المتعلق بتصفية الوعاء العقاري الالزم إلنشاء المركز الجديد ،  استغالل المطرح القديم لسنة إضافية

 لفرز وتثمين النفايات. 

 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  2الملحق رقم كما تم توقيع  -

   البدء في إنجاز  مشروع القديم المتواجد بجماعة حربيل قصد التمكن من  النهائي للمطرح  إنشاء محطة  اإلغالق 

 تثمين البيوغاز؛ 

 االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين بمركز الطمر والتثمين لمدة سنة إضافية؛ 

   تأجيل انطالق أشغال التثمين إلي غاية السنة الرابعة من االستغالل؛ 

   سنة.  21تمديد مدة عقد التدبير المفوض لسنة إضافية وبالتالي تصبح مدة العقد هي 

 لهذا العقد بين األطراف المتعاقدة من أجل :  3الملحق رقم  يع وتم توق -

 االستمرار في طمر جميع النفايات بدون تثمين لمدة سنة إضافية تمتد حتى تشغيل مركز الفرز؛ 

 2م  16824 حوالي تبلغ إجمالية مساحة اقتطاع طريق عن ض نطاق التدبير المفو تغيير
 . 

 درهم /الطن دون احتساب الرسوم. 99.12االحتفاظ بالثمن االحادي   ➢
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 التعديلي :  مبررات الملحق :1المادة

  ة المنتدب   والوزارة  مراكش  جماعة بين شراكة  اتفاقية  موضوع   ؛درهم  مليون   30  لتلقي الدعم الذي قدره  تبعا  -

 ؛ والتثمينبرمجته في التركيبة اإلجمالية لمشروع مركز الطمر     المقرر من كان يذ وال  ؛البيئةب المكلفة

تبعا لتحويل مركز فرز وتثمين النفايات لمدينة مراكش من الموقع المتواجد بجوار المطرح القديم بحربيل   -

مما ترتب عنه تغييرات على مستوى تصاميم اإلنجاز وتغيير الخدمة المرتبطة إلى الموقع الجديد بجماعة المنابهة؛  

   ؛التحويل إلى أحواض الطمربنقل مخلفات النفايات المفرزة  من مركز الفرز و

  ، P2المتعلقة بمراجعة الثمن  ؛    EDICتبعا إلنهاء المرحلة األولى من الدراسة المعهودة لمكتب الدراسات   -

  ؛المماثلة لها لمدينة مراكشايات المنزلية  وتحسين مراحل تثمين النف المرتبطة بتطوير و و

على مستوى المدينة، وانعكاساته المباشرة على  تركيبة  تبعا لعمليات الفرز القبلي غير المهيكل الذي يتم   -

 النفايات ونسب مكوناتها، 

القبلي في  - الفرز  المستدامة إلدماج  بالتنمية  المكلفة  الدولة  المشتركة لجماعة مراكش و كتابة  للرغبة  تبعا 

 منظومة جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها،

اتفاقية  يوافقان علمفوض والمفوض له  فإن الوعليه     التعديلية   هااتوملحقالتدبير المفوض  ى استكمال مواد 

 :  المواد التاليةب  3 و  2، 1رقم
 

 : موضوع الملحق   2المادة 

 تبعا لالعتبارات المذكورة أعاله. P2يهدف هذا الملحق إلى مراجعة الثمن   

 : يغير سوى ال  التعديليهذا الملحق 

 التدبير المفوض ،  من اتفاقية 9  من الفصل 34المادة  

 وذلك تبعا ل: جداول الملحق المالي 

 ادماج الدعم المالي المقدم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالبيئة،  −

 ، احتساب المداخيل المالية المتوقعة في تخفيض الثمن االحادي للطن −

 حذف التكلفة المالية المتعلقة بتغيير موقع مركز الطمر والتثمين،  −

 ازاحة مخططي االستثمار و االستغالل المتعلقين بالسنة االولى من التثمين.  −

 اتفقا الطرفان على تتميم عقد التدبير المفوض بالمواد التالية. 

 

 تحويل الدعم المالي : 3لمادة ا

البالغ   بالبيئة  المكلفة  الدولة  كتابة  من طرف  المقدم  المالي  الدعم  مراكش  درهم    30تحول جماعة  مليون 

 لمفوض له بعد "التشغيل الصناعي" لمركز الفرز والتثمين.  ل

 مراجعة األثمان : 4لمادة ا

  بالسعر   مقارنة  النفايات   من) دون احتساب الرسوم(    طن/درهم   31.24  بمقدار  P2  الطن  سينخفض سعر

 . ) دون احتساب الرسوم( طن/درهم  198.24 البالغ المرجعي

 (. دون احتساب الرسوم) طن/درهم 167  سيبلغ للطن المعدلر السع فإن ، يوبالتال

   وية السن المستحقات المالية :5 لمادةا

باستقبال والمتعلقة  له  للمفوض  الشهرية  المستحقات  لها و  المنزلية  النفايات   ومعالجة  ستحتسب    المماثلة 

 R2 = T x P2   :التثمين على الشكل التالي مركز الطمر و  مستوى على

− R 2 المستحقات المالية الشهرية : 

− T      كمية النفايات المودعة بالطن : 

− P2    درهم/طن 167: الثمن االحادي للطن الذي يساوي   
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 :    (جلسة فريدة) 2019يوليوز  23النقطة التاسعة عشر من جدول اعمال الدورة االستثنائية بتاريخ 

من  235طبقا للمادة  2019دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات.

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد

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

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

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

 

 

 

 19 النقطة رقم:

 
 
 
 

 تقرير اجتماع 
اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 اجللسة الثانية
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

  19حول النقطة رقم 
 2019يوليوز   23من جدول اعمال الدورة االستثنائية بتاريخ 

 
 
 

 2019مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية دعم 
 من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات. 235طبقا للمادة 

 
 

    
 

 

 
 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

165 
 

 

  

 

للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استكمال تحضير النقط المدرجة في جدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/07/2019بتـاريخ    13427، وتبعا للـدعوة عـدد    2019يوليوز    23االستثنائية المقرر عقدها يوم  

ي أشـغال اللجنـة المكلفـة بالشـؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة ف

على الساعة الحادية عشر والنصـف   2019  يوليوز  19واشراك المجتمع المدني، عقد اجتماع ثان للجنة المذكورة يوم الجمعة  

يفة الشحيمي رئيس اللجنة لتـدارس صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة السيد خل

 النقط المتبقية اآلتية:
 

 2020الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعة يف اعداد وتنظيم مشروع مراكش  
          عاصمة افريقيا للثقافة.

من القانو  التنظيمي املتعلق  235طبقا للمادة  2019الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني  
 باجلماعات.

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:   -

 عبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، محمد بنبال . 
  
 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي :  المنادي ي. الحسن 

 النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي :  خديجة الفضي 
 النائبة التاسعة لرئيس المجلس الجماعي  :  عواطف البردعي

 
 

 شارك في االجتماع من اعضاء المجلس الجماعي السادة: -
المغراوي، ابراهيم بوحنش، ي احفيظ قضاوي العباسي، محمد باقة، الحسين    المصطفى الوجداني، عبد الجليل بنسعود، ي. عبد الحفيظ

 نوار، عبد الرحيم الفيرامي، حفيظة مجدار.
 
 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 المجلسرئيس قسم أعمال  :   محمد المحير

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :  حياة البصري 

 رئيس مصلحة الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات  :   عادل نزار 
 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 المجلسعن قسم أعمال  :  رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 
 : حضر االجتماع عن جمعية شعاع القمر السيد -

 رئيس جمعية شعاع القمر :   خالد طامير 
 

 
 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 
   19النقطة رقم: 
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 :23/07/2019من جدول اعمال الدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ  19النقطة رقم 

طبقا  2019دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الناشطة برتاب مجاعة مراكش برسم السنة املالية 
 من القانو  التنظيمي املتعلق باجلماعات.       235للمادة 

 

بعد ان اتخذت اللجنة قرارها بخصوص النقطة االولى المتبقية من جدول اعمالها و المتعلقة بالدراسة والمصادقة على  
مراكش   مشروع  وتنظيم  اعداد  في  الجماعة  لمواكبة  القمر  شعاع  وجمعية  مراكش  جماعة  مجلس  بين  شراكة    2020اتفاقية 

الناشطة   المدني  المجتمع  جمعيات  مشاريع  بدعم  المتعلقة  الثانية  النقطة  لتدارس  االنتقال  تم  ان  وبعد  للثقافة،  افريقيا  عاصمة 
المالية   السنة  برسم  مراكش  جماعة  للمادة    2019بتراب  لالكراه    235طبقا  ونظرا  بالجماعات،  المتعلق  التنظيمي  القانون  من 

 جمعة، تم االتفاق على رفع الجلسة واستئنافها بعد اداء الصالة ابتداء من الساعة الثالثة عشية. الزمني المرتبط بأداء صالة ال 
وعليه، وبعد حضور السادة االعضاء في الموعد المحدد، تناول الكلمة السيد رئيس اللجنة الذي ذكر بالمسار الذي قطعته  

وذلك تطبيقا لمقاربة    2019ة مراكش برسم السنة المالية  مسطرة دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني الناشطة بتراب جماع
القرب حيث   فاعل  العادية لشهر ماي  الغاية منها اشراك  الجماعة، ان صادق خالل دورته  ، على مقررات  2019سبق لمجلس 

لها، مضيفا  تتعلق بهذه النقطة حسب كل مقاطعة من حيث عدد الجمعيات المصنفة بحكم طبيعتها او االعتماد المالي المخصص  
المعدة في اطار   اللوائح  الجمعيات على ضوء  المقترحة على  الخمس بتوزيع مبلغ االعانات  المقاطعات  تم مطالبة مجالس  انه 
المختصة بمجلس كل   الجماعية والمصلحة  المختصة  المصالح  بتنسيق بين  المدعمة،  الجمعيات  االنتقاء االولي لمشاريع  لجنة 

 المتعلق بالجماعات.  113.14من القانون التنظيمي  235ا لمقتضيات الفقرة االخيرة من المادة مقاطعة، والتداول حولها طبق 

الناشطة  المدني  المجتمع  جمعيات  مشاريع  دعم  بمقترحات  الخاصة  اللوائح  من  االعضاء  السادة  تمكين  وبعد  ذلك،  بعد 
ر مجالس المقاطعات والتي اعتمدت باألساس تقارير  والمنبثقة عن مقررات وكذا تقاري  2019بمدينة مراكش برسم السنة المالية  

لجنة االنتقاء االولي المرفقة بالتقرير، فتح باب المناقشة وابداء الرأي حيث اختلفت تدخالت السادة االعضاء  بين مؤيد لخالصة  
 عمل المقاطعات وبين متحفظ عليها لالعتبارات االتية: 

المؤيد • ا  التوجه  ارادة  احترام  يرى بضرورة  بأنشطة  :  الممنهجة ومعرفتها  القرب  لسياسة  الدعم تجسيدا  توزيع  في  لمقاطعات 
 الجمعية الناشطة فوق ترابها .

المتحفظ • للبث في مبالغ    التوجه  اللوائح بشكل دقيق  لعدم اطالعهم على  الجمعيات نظرا  النظر في دعم  : يرى بضرورة اعادة 
 الدعم. 

 توافقية، تم االتفاق على ما يلي: وفي خضم هذا النقاش، وفي اطار إيجاد صيغ 
 احترام ارادة المقاطعات في توزيع الدعم المالي على الجمعيات وعدم حذف او تخفيضه.  
لمجلس جماعة مراكش، على بعض    2019درهم، الموصى به خالل دورة ماي    100.000,00توزيع المبلغ المالي المتبقى وهو   

 ى النحو االتي: الجمعيات التي عرفت حيفا في توزيع الدعم عل
 درهم على بعض جمعيات كل مقاطعة باستثناء مقاطعة جليز التي تنازل اعضاءها انجاحا لمبدأ التوافق.  30.000,00 ✓

 درهم لجمعيتين بمقاطعة النخيل.  10.000,00 ✓
 

بتوزيع مبلغ   السادة االعضاء  قام  لذلك،  االتفاق بشأنه اعاله اي    100.000,00وتبعا  تم  درهم   90.000,00درهم حسب ما 

درهم لجمعيتين من مقاطعة النخيل   10.000,00بالتساوي على جمعيات ثالث مقاطعات المنارة، المدينة، سيدي يوسف بن علي و 
 على اساس تنازل اعضاء مجلس مقاطعة جليز  وذلك على الشكل التالي: 

 

 مراكش المدينة ادخلتها اللجنة الدائمة الجماعية بخصوص الجمعيات المحالة ملفاتها على مقاطعةمجموع التعديالت التي  

 مقترح اللجنة الدائمة الجماعية مبلغ الدعم المقترح  القطب  صاحب المشروع  ر.ت

   35.000,00 25.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية فن السالم لتنمية قدرات الشباب   2

 15.000,00   10.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  امل شباب مراكش للتنمية المستدامة جمعية  31

 15.000,00 10.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية مبادرة التنمية البشرية مراكش اسفي  49

   20.000,00   15.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية االخالص للرياضة والتربية والتنمية  50

   25.000,00   20.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية اليد المغربية للتضامن 57
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 المنارة  مجموع التعديالت التي ادخلتها اللجنة الدائمة الجماعية بخصوص الجمعيات المحالة ملفاتها على مقاطعة

 مقترح اللجنة الدائمة الجماعية مبلغ الدعم المقترح  القطب  صاحب المشروع  ر.ت

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  شباب البسمة لالعمال الخيرية  1

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية الكفاح لمحاربة القرقوبي ودعم ضحايا المخدرات  9

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  ملتقى الجمعيات العاملة في مجال االعاقة 20

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  العرفان للثقافة والتنمية 25

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية الغد المشرق للتنمية المستدامة  27

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية افاق تنموية للتنمية االجتماعية والثقافية والمجالية  31

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية شباب سيدي غانم للتنمية 40

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  صلة وصل من االعاقةجمعية  41

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية الرحمة للعناية باألسرة الفقيرة  44

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  منتدى حقوق المعاق  45

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية االمل لمساندة مرضى السرطان  54

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  للتنميةجمعية مودة  55

   36.000,00 34.000,00 اجتماعي  جمعية الغد النسوية للمبادرة الوطنية 56

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  فرقة جوكاندا  62

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  جمعية الهدف للتنمية المستدامة  64

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  جمعية المرأة المواطنة  66

 15.000,00 10.000,00 ثقافي  جمعية مستقبلنا للتربية على المواطنة 67

   20.000,00 18.000,00 ثقافي  جمعية الوفاء للتنمية فرع والية مراكش  93

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  جمعية ابن العريف المراكشية للمديح والسماع ودالئل الخيرات 94

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  مركز تكامل للدراسات واالبحاث بمراكش   96

   15.000,00 10.000,00 ثقافي  جمعية نعمة لدوي االحتياجات الخاصة 103

   36.000,00 34.000,00 ثقافي  جمعية الوئام للتربية والتكوين  104

 

 النخيل  بخصوص الجمعيات المحالة ملفاتها على مقاطعةمجموع التعديالت التي ادخلتها اللجنة الدائمة الجماعية 

 مقترح اللجنة الدائمة الجماعية مبلغ الدعم المقترح  القطب  صاحب المشروع  ر.ت

 25.000,00   20.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية ابي العباس السبتي للتنمية   4

   20.000,00    15.000,00 الجمعيات دعم ومساعدة  جمعية النخيل لإلبداع والتنمية 12
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 سيدي يوسف بن علي  مجموع التعديالت التي ادخلتها اللجنة الدائمة الجماعية بخصوص الجمعيات المحالة ملفاتها على مقاطعة

 مقترح اللجنة الدائمة الجماعية مبلغ الدعم المقترح  القطب  صاحب المشروع  ر.ت

   20.000,00   16.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية مغرب المستقبل للرياضة والتنمية   7

 16.000,00    15.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية منارة واد ايسيل للبيئة والثقافة 22

   30.000,00   25.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  جمعية الواحة للحالقة العصرية 30

    26.000,00    16.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات  الجمعية المغربية للصناعة التقليدية والخدمات 33

جمعية دعم برنامج التأهيل المجتمعي   35

 لألشخاص المعاقين 

 37.000,00    27.000,00 دعم ومساعدة الجمعيات 

 

وتأسيسا على ذلك، وبعد توزيع مبلغ الدعم المتبقى حسب ما تم االتفاق عليه حسب الجداول المرفقة، تكون بذلك اللجنة 

بتراب   الناشطة  المدني  المجتمع  جمعيات  لدعم مشاريع  انظار مجلسكم خالصة عملها  للنقطة وتعرض على  دراستها  انهت  قد 

من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على اساس رفع توصية    235لمادة  طبقا ل  2019جماعة مراكش برسم السنة المالية  

لرئاسة المجلس الجماعي بإعادة النظر في طريقة دعم مشاريع الجمعيات الناشطة بتراب جماعة مراكش باعتماد مسطرة دعم 

  مباشرة عوض المرور على قناة مجالس المقاطعات .
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة      
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد

 د استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. ـبع 

 عضو المجلس الجماعي  السيد خليل بولحسن

بعض    على  تعذر  حيث  الوقت،  لضيق  نظرا  األولي  االنتقاء  لجنة  تشكيل  تم  فقد  النقطة،  هذه  بخصوص 

يتعلق  فيما  مالحظات  مجموعة  لدي  أنه  غير  فيه،  والبث  الموضوع  هذا  لمناقشة  استثنائية  دورات  عقد  المقاطعات 

جلي  مقاطعة  بتراب  األولي  االنتقاء  لجنة  اجتماع  بعض بمحضر  منح  في  تناقضا  نجد  التصنيف  لجدول  فبالعودة  ز، 

درهم في حين تم   12.000تم منحها    Cالجمعيات، وكمثال "جمعية شباب اليوم للتنمية والتضامن" المصنفة في الخانة  

درهم وجمعية أخرى في ذات   15.000منح جمعية في نفس التصنيف  وهي "جمعية التضامن لرعاية المسنين" مبلغ  

قدره    التصنيف ما  منحت  والتضامن"  للتنمية  المغربي  المنتدى  "جمعية  و  10.000وهي  "نمشي"    درهم  جمعية 

فمرة    Bدرهم دون مالحظات، لذلك أعتقد أن هذا التفاوت في توزيع الدعم لم يخضع للمنطق فحتى التصنيف    13.000

 درهم.  15.000درهم أو  20.000درهم ومرة أخرى نجد  12.000نجد 

ولهذا فمعايير توزيع الدعم تقتضي منا عدم منح الجمعيات التي ال تشتغل، لكن في اعتقادي كافة الجمعيات   

هو المعيار وهذا يتطلب منح نفس المبلغ لكافة الجمعيات   Cإلى    Aالواردة في الجدول تشتغل لكن يبقى التصنيف من  

 بالغ الممنوحة في نفس التصنيف. التابعة لنفس التصنيف، لذلك أريد تفسيرا لدواعي تفاوت الم

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش  السيد محمد العربي بلقائد

المختص وضعت تصنيفا من    القسم  حيث كل تصنيف    Cإلى    Aلجنة االنتقاء األولي بالمقاطعات بتعاون مع 

 حدد له حدين أدنى وأقصى للدعم وليس مبلغ ثابت. 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي   السيد ي. الحسن المنادي  

العادة  فالجماعة تخصص سنويا مبلغا لدعم جمعيات المجتمع المدني، وهذا المبلغ ينقسم لثالث    ، كما جرت 

 أقسام:  

قسم يتكلف به القسم المختص بالمجلس الجماعي مع لجنة االنتقاء ويشمل دعم الفرق الرياضية يخضع لتصنيف   -

 معين حسب القسم الذي يمارس فيه الفريق.  

 قسم تحكمه اتفاقيات شراكة أبرمها المجلس الجماعي مع جمعيات معينة.  -

ترام المبلغ اإلجمالي المخصص لكل مقاطعة والمحدد من  قسم تتكلف به المقاطعات تفعيال لسياسة القرب شريطة اح  -

طرف المجلس الجماعي، وهنا يتم توزيع المبلغ حسب معايير لجنة انتقاء كل مقاطعة على حدة وهذا قد ينتج اختالفا  

 . في الدعم بين المقاطعات

 عضو المجلس الجماعي  السيد إبراهيم بوحنش

هناك اخ  النائب،  السيد  قال  وكما  المتاح  بالفعل  اإلجمالي  المبلغ  المقاطعات وذلك حسب  بين  الدعم  في  تالف 

جمعية والمبلغ المتاح لها محدود وعند توزيعه يكون    200وعدد الجمعيات بكل مقاطعة، حيث نجد مقاطعة بها نحو  

ا من توزيع الدعم هزيال في حين قد نجد مقاطعة أخرى ينشط بترابها عدد أقل من الجمعيات والمبلغ المتاح لها يمكنه 

المقاطعة  مجلس  طرف  من  عليه  المصادق  الدعم  علينا  يعرض  أن  مستقبال  أقترح  لذلك  الجمعيات،  لهذه  أكبر  دعم 

كناش  على  نتوفر  ال  ألننا  للجنة  داخلي  تقني  عمل  يبقى  فهذا  وتصنيفاتها  األولي  االنتقاء  لجنة  اقترحته  ما  وليس 

 حددة حتى يتم عرضه. تحمالت يضبط هذا التصنيف بتنقيط دقيق ومعايير م
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 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  السيد عبد العزيز األمري 

األعضاء   السادة  أمام  والمعروضة  الممنوحة  الجمعيات  الئحة  على  بين    ،باالطالع  اختالفا  هناك  أن  يتضح 

بين  التناقض  ما يوضح غياب  لكن  التصنيف،  مقاطعة ومن حيث  بكل  اإلجمالي  الجمعيات  المقاطعات من حيث عدد 

المعتمدة هي   فالتصنيفات  جليز  مقاطعة  أخذنا  لو  مثال  هو  الموضوع  هذا  في  المقاطعات  أن   +Aو  C  ،BCعمل  حيث 

درهم في حين   25.000درهم إلى    20.000من    BCدرهم والتصنيف    15.000درهم و  10.000يتراوح بين    Cالتصنيف  

درهم، واللجنة المنكبة على دراسة هذه الملفات هي التي تعود لها   35.000ودرهم    30.000يتراوح بين    +Aالتصنيف  

ن يستحق السلطة التقديرية في تقييم عمل هذه الجمعية أو تلك، ونحن على مستوى المجلس الجماعي ال نتدخل في م 

 أي مبلغ كان، فمجالس المقاطعات هي صاحبة االختصاص بحكم ممارستها لسياسة القرب.

يتضح أن    ،وعلى أي حال، فالبحث الذي قمنا به على صعيد مختلف المجالس الجماعية الكائنة بتراب المملكة  

المخ الدعم  وتوزيع  تحديد  في  وصرامة  دقة  المجالس  أكثر  هو  لمراكش  الجماعي  كذلك المجلس  للجمعيات،  صص 

عمل   فقبل  المجلس  مستوى  وعلى  االستحقاق،  ودرجة  الصرامة  الدقة،  تتوخى  فهي  المقاطعات  لمجالس  بالنسبة 

المالي   التقويم  ملف على حدة من حيث  كل  بدراسة  قمنا  أيضا   واالنشطةالتصنيفات  بل  الجمعيات  هذه  تقدمها  التي 

 بحثنا في مدى قانونيتها. 

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي   مناديالسيد ي. الحسن ال  

بالنسبة لسؤال السيد بولحسن، فالمجلس الجماعي يعطي المبلغ اإلجمالي فقط للمقاطعات وعليها أال تتعداه،   

قد   Aوتبقى السلطة التقديرية في التصنيف فهناك مثال جمعيات لها نفس النشاط صنفت في مقاطعة المنارة تصنيف  

 فيها المقاطعات. نجدها في مقاطعة مغايرة صنفت تصنيفا آخر فهذه معايير تتحكم 

 عضو المجلس الجماعي  السيد ي. عبد الحفيظ المغراوي

النقطة   شخصيا  فخالل عرض  المقاطعة،  ومجلس  الجماعي  المجلس  مستوى  اللجنة على  اجتماعات  واكبت 

على اللجنة المختصة بمجلس مقاطعة مراكش المدينة طالبنا باالطالع على ملفات الجمعيات أو ورقة تقنية خاصة بكل  

جمعية كي نبدي رأينا فيها، لكن لم نحصل إال على هذا الجدول بدعوى أن المجلس الجماعي هو الذي لم يوفر هذه 

الوثائق في وقت مبكر وهي ضرورية في المرحلة القادمة إذا أردنا دعم الجمعيات التي تستحق بالفعل التشجيع حيث 

نتقاء األولي يجب أن تضم فقط التقنيين ذوو االختصاص نبني على ما حققته وما قدمته من منجزات، كذلك فلجنة اال

 والتي ستعد تقريرا دقيقا عن كل جمعية وما قدمته خالل السنة الماضية. 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش   السيد محمد العربي بلقائد  

المختص  القسم  رئيس  السيد  قال  األكثر  ،كما  تبقى هي  مراكش  مستوى جماعة  الدعم على  صرامة    فعملية 

ودقة لتحقيق ولو القليل من العدل في التوزيع وكذا تمكين الجمعيات من المنحة قبل رأس السنة، بل ويحال هذا الدعم 

بدورها  تفحصه  التي  الوالئية  المصالح  التحمالت   ،على  كناش  وفق  القانونية  الشروط  فيها  تتوفر  ال  التي  فالجمعية 

 ألتمس رفضها قبل التأشير. 

  يتبق أي تدخل إضافي سنمر إلى عملية التصويت وفق التعديالت المضمنة في تقرير اللجنة   واآلن، وإن لم  

 . الدائمة الجماعية
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  411/07/2019مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة لنقطـة ا           

   2019بدعم مشاريع جمعيات املجتمع املدني الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة املالية 

 من القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات. 235طبقا للمادة 
 

 

⬧ 2019

232019

 

 منه. 235و  92المادة المتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقـا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

في موضوع دعم الجمعيات من طرف   2018ابريل    05الصادر بتاريخ    D 2185وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد   ⬧

 الجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. 

 النقطة. بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني حول د تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة ـوبع ⬧

في شان دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني    2019  ماي  21  بتاريخ   05/2019/ 386عدد  مجلس جماعة مراكش  مقرر  وتبعا ل  ⬧

حسب كل مقاطعة من حيث عدد الجمعيات المصنفة بحكم طبيعتها او    2018الناشطة بتراب جماعة مراكش برسم السنة المالية  

 االعتماد المالي المخصص . 

من القانون    235وتبعا للمقررات المتخذة خالل دورات استثنائية لمجالس بعض المقاطعات في اطار تطبيق مقتضيات المادة   ⬧

 ولجن االنتقاء. وكذا لخالصات تقارير لجن خاصة  المتعلق بالجماعات  113.14التنظيمي 

 وبعد عرض لوائح دعم الجمعيات االجتماعية، الثقافية والرياضية النشيطة بالمقاطعات.  ⬧

 حول النقطة.  المستفيضةوبعـد المناقشة  ⬧

وبعد االتفاق على لوائح دعم الجمعيات االجتماعية، الثقافية والرياضية النشيطة بالمقاطعات حسب ما قررته اللجنة الدائمة   ⬧

 ماعية في تقريرها المشار اليه اعاله. المختصة الج

⬧  

 ـد إجــراء التصويـت العلنـي طبقـا للقانــون. ـوبع ⬧

 وحيـث أن عملية التصويت أسفـرت على ما يلـــي :  ⬧

22 
22 

وهـم الســـادة20
 

ايت   يوسف  جبور،  الرزاق  عبد  القاضي،  ايت  المجيد  عبد  توفلة،  محمد  كوري،  السالم سي  عبد  بلقايد،  العربي  محمد 

إبراهي  ويسـ بوحنم  ـرياض،  الهادي  عبد  اش ـ ش،  البويسف ـالت،  جويـراق  العويـي،  محفـ دة  احمد  الهادي   ، وظـدي،  عبد 

ايت  ـ تلماض السعيد  بويدو،  ايت  محمد  باقة،  محمد  الوجداني،  المصطفى  المنادي،  الحسن  ي  فاري،  الهادي  عبد  ي، 

 المحجوب، محمد بن بال، خليفة الشحيمي. 

وهـو السيـد01
ي عبد الحفيظ المغراوي. 

وهـو السيـد   01
 خليل بولحسن. 
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في هذه االثناء غادر السيد رئيس المجلس الجماعي القاعة اللتزامات خاصه و اناب عنه في تسيير الجلسة  ملحوظة:  

 السالم سي كوري النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعيالسيد عبد 

 

 :   ( جلسة فريدة)  2019يوليوز  23عشر من جدول اعمال الدورة االستثنائية بتاريخ  الثامنةالنقطة 

 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية 

 )رئيس الجلسة(رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 

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

 االجتماعية وإشراك المجتمع المدني لتالوة نص التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

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

 

 

 

 18 النقطة رقم:

 
 
 
 

  جتماعاتقرير 

اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
 والتنمية االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 اجللسة االوىل
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  18 النقطة رقمحول 
 2019 يوليوز   23االستثنائية بتاريخ  جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 

 .2019واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية دعم اجلمعيات 
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ول اعمـال الـدورة ة الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جـدللمقتضيات القانونية والتنظيمي  طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة   08/07/2019بتـاريخ    13427، وتبعا للـدعوة عـدد    2019يوليوز    23المقرر عقدها يوم    االستثنائية

اللجنـة المكلفـة بالشـؤون الثقافيـة والرياضـية والتنميـة االجتماعيـة  لمجلس للحضور والمشاركة في أشـغالأعضاء اللجنة وا

الحاديــة عشــر علــى الســاعة  2019 يوليــوز 18 الخمــيسيـوم عقــد اجتمــاع أول للجنــة المــذكورة ، المــدنيواشـراك المجتمــع 

خليفـة الشـحيمي رئـيس بالقصـر البلـدي شـارع محمـد الخـامس برئاسـة السـيد   الرسـميةبقاعة االجتماعات    والنصف صباحا

 :اللجنة لتدارس النقط اآلتية
 

عاصمة  2020شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية شعاع القمر ملواكبة اجلماعة يف اعداد وتنظيم مشروع مراكش الدراسة واملصادقة على اتفاقية  
          افريقيا للثقافة.

 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية  

من القانو  التنظيمي املتعلق  235طبقا للمادة  2019راكش برسم السنة املالية دعم مشاريع مجعيات اجملتمع املدني الناشطة برتاب مجاعة م 
 باجلماعات.

 :  السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 عبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، محمد بنبال.  

 
 : السيدوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -

  لرئيس المجلس الجماعي الخامسالنائب  :  ي. الحسن المنادي 

 
 :السيد  اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتماع شارك -

عبد   ي.  بنسعود،  الجليل  عبد  الوجداني،  المصطفى  العباسي،  قضاوي  احفيظ  ي  نوار،  الحسين  بباوي،  حسن  الهنيدي،  الصمد  عبد 
 ر.الحفيظ المغراوي، محمد باقة، عبد الرحيم الفيرامي، خليل بولحسن، حفيظة مجدا

 
 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري
 مشاريع الجمعيات رئيس مصلحة الشراكة ودعم  :   عادل نزار 

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 عن قسم أعمال المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

يـة الـدعوة، ا لهـم تلبفي بداية االجتماع، وبعد الكلمة الترحيبية للسيد رئيس اللجنـة فـي حـق السـادة الحضـور شـاكر
وبالنظر لجاهزية بعـض الـنقط مـن غيرهـا حسـب رأي المصـالح الجماعيـة ال اللجنة،  جدول اعمالتذكير بالنقط المدرجة في  و

 لجاهزيتها وذلك على النحو االتي: 18على تدارس النقطة رقم تفاق  الا  المختصة، تم

 

 
 مراكش جماعة مجلس 

 

 

 
   18: النقطة رقم
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 :23/07/2019االستثنائية جمللس مجاعة مراكش بتاريخ من جدول اعمال الدورة  18النقطة رقم 
 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية 

 

بخصوص هذه النقطة وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق المتعلقة بها وخصوصا تقارير االجتماعات اإلعدادية  
موضوع   بدراسة  والجامعات  الخاصة  العصب  لواء  تحت  المنضوية  الرياضية  واألندية  الفرق  لفائدة  المالي  الدعم  توزيع 

سنة   برسم  التي    2019الرياضية  االجتماعات  تلك  السنة،  لهذه  الدعم  من  المستفيدة  والفرق  النوادي  بجداول  والمرفقة 

 سياسة القرب.  عرفت مشاورات موسعة وخصوصا اشراك ممثلي مجالس المقاطعات في اطار تفعيل
ذلك   عبرت    ،اثر  حيث  بالوثائق  الواردة  المقترحات  حول  بآرائهم  لإلدالء  األعضاء  للسادة  المجال  فتح  تم 

تدخالتهم عن تنوع وزخم في اآلراء وخصوصا فيما يتعلق بدعم نادي الكوكب المراكشي حيث عبرت اغلبية اآلراء عن  
 سب مع عطاءه. ضرورة إعادة النظر في دعم هذا النادي بشكل يتنا

النتائج      بالمسؤولية والعقالنية وبشكل يتناسب مع  يتميز  للنادي المذكور البد ان  المجلس الجماعي  كما ان دعم 
 المحققة . 

 : و بشكل عام، فقد عبرت تلك اآلراء عما يلي

ال مسؤولية   تجديد الدعم لنادي الكوكب الرياضي لكرة القدم نوعا من العبث والعمل غير السؤول في ظلاعتبار   •
 المكتب المسير للنادي في التعامل مع المجلس الجماعي. 

 دعم النادي من جديد مرتبط بتجديد اتفاقية الشراكة معه والتي يجب ان ترتبط بأهداف محددة . •
 ضرورة تخفيض مبلغ الدعم الممنوح للكوكب بعد سقوطها للقسم الثاني.  •
 دبير النادي.دعم التوجه الداعي لضرورة التغيير في تسيير وت •
النادي بوثائق الصرف   • ادالء  له مبررات قانونية أيضا بسبب عدم  الدعم لنادي الكوكب من جديد  عدم صرف 

 للسنة الماضية وكل دعم جديد للنادي يجب ان يكون في ظل شروط سليمة ومكتملة قانونيا . 
بمبلغ   • االحتفاظ  النهاية على  في  مع     200االتفاق  الشراكة  التفاقية  ان  مليون  المراكشي على  الكوكب  نادي 

 يكون المبلغ مشروطا بأهداف محددة وبسقف نتائج معينة . 
 

 : ادة األعضاء التالــــــيمـــن جهة ثانية وبخصوص منهجية منح الدعم لكل النوادي والفرق الرياضية اقترح الس
 
الشراكة مع المكتب المديري   ✓ الى حين تجديد اتفاقية  نادي الكوكب المراكشي من الدعم  استثناء جميع فروع 

 . باستثناء التي اودعت طلبات منفردةللنادي 
 صرف الدعم للجمعيات غير مكتملة الوثائق بشرط اكمالها لملفها القانوني   ✓
 األخرى التي لعبت مباريات السد.ضرورة زيادة الدعم للنوادي والفرق التي حققت الصعود و  ✓
المصالح   ✓ توافي  حتى  الماضية  السنة  منحة  صرف  اثبات  بوثائق  تدل  لم  التي  للجمعيات  الدعم  صرف  عدم 

 الجماعية المختصة بتلك الوثائق . 
 ضرورة تحكيم الصرامة وتوحيد المعايير بالنسبة لرفض طلبات الدعم التي تدفع خارج اآلجال القانونية.  ✓

نكبت اللجنة على تقييم األرقام المقترحة والواردة في جداول الدعم، ولتحقيق نوع من التوازن واالنصاف  ا  ،بعد ذلك
في المنح تم االشتغال بمنهجية تخفيض بعض المبالغ الضخمة وغير المبررة أوال ثم الزيادة في منح النوادي والفرق التي  

 ردة في طلباتها. تحتاج دعما اكبر يتوافق مع نتائجها ومع األرقام الوا

وتبعا لذلك، فقد ابدت اللجنة موافقتها على الئحة دعم الجمعيات واالندية الرياضية الناشطة بجماعة مراكش برسم  

 المرفقة بالتقرير حسب التعديالت المضمنة في الجدول ادناه.  2019سنة 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة      
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 واالندية الرياضية التي شملتها التعديالت المقترحة من طرف اللجنة الدائمةالئحة الجمعيات 
 

املبلغ املقرتح من طرف  املقاطعـــــــــــــة نوع الرياضة اسم اجلمعية او النادي الرياضي ر.ت
 جلنة االنتقاء االولي

املقرتح من طرف مبلغ 
 اللجنة الدائمة للمجلس

 400.000,00 500.000,00 المنارة   القدم كرة  نادي اولمبيك مراكش  1

 400.000,00 500.000,00 المدينة كرة القدم  نادي مولودية مراكش لكرة القدم   2

 250.000,00    400.000,00 المنارة   كرة القدم   نادي االتفاق الرياضي المراكشي   3

 000,00 60 50.000,00  سيبع كرة القدم   نادي شباب مراكش لكرة القدم سيبع    9
 

25 
 نادي الكوكب الرياضي المراكشي  

 فرع كرة القدم المصغرة 
 جليز  املصغرة  كرة القدم

 

100.000,00 80 000,00 
 

جمعية اشبال الحي المحمدي المراكشي لكرة القدم داخل   26
 القاعة 

 جليز  املصغرة  كرة القدم
 

18.000,00 20 000,00 

 جليز  املصغرة  كرة القدم جمعية الحسنية الرياضية المراكشية   27
 

18.000,00 20 000,00 

 سيبع املصغرة  كرة القدم جمعية شباب مراكش لكرة القدم المصغرة  28
 

18.000,00 30 000,00 

 سيبع املصغرة  كرة القدم الجمعية الرياضية سيدي يوسف للكرة المصغرة   29
 

18.000,00 20 000,00 

نادي جمعية هالل دار الباشا للرياضة والثقافة والتنمية   30
 االجتماعية 

 المدينة املصغرة  كرة القدم
 
 

18.000,00 20 000,00 

 000,00 20 18.000,00 سيبع املصغرة  كرة القدم القاعة نادي الرجاء الرياضي المراكشي لكرة القدم داخل  31

 000,00 20 18.000,00 جليز  املصغرة  كرة القدم الجمعية الرياضية المراكشية  32

 000,00 20 18.000,00 سيبع املصغرة  كرة القدم نادي االنماء الرياضي   33

 000,00 20 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم جمعية االطلس المراكشي لكرة الفدم داخل القاعة  34

 000,00 20 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم جمعية شباب المدينة الرياضي المراكشي 35

 000,00 20 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم جمعية النهضة الرياضية المراكشية لكرة القدم المصغرة  36

 000,00 30 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم المراكشي لكرة القدم داخل القاعة نادي اجاكس الرياضي  37

 000,00 30 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم نادي شباب التنمية المحلية اسكجور  38

 000,00 20 18.000,00 سيبع املصغرة  كرة القدم نادي اطلس سبور مراكش  39

 000,00 20 18.000,00 المنارة  املصغرة  كرة القدم الرياضي نادي جوهرة الشروق  40

 200.000,00 240.000,00 المدينة كرة السلة النادي الرياضي المراكشي المدينة 43

 500.000,00 780.000,00 المنارة  كرة السلة نادي الكوكب المراكشي فرع كرة السلة  45

 700.000,00 500.000,00 المدينة كرة اليد  نادي مولودية مراكش لكرة اليد  47

 700.000,00 500.000,00 جليز  كرة اليد  نادي الكوكب الرياضي المراكشي فرع كرة اليد  48

 40.000,00 15.000,00 المنارة  الكرة املستطيلة جمعية مراكش اركان للريكبي 52

 40.000,00 15.000,00 المنارة  الكرة املستطيلة جمعية نهضة مراكش للريكبي 53

 200.000,00 60.000,00 سيبع الكرة املستطيلة جمعية الريكبي مراكش  54

 200.000,00 60.000,00 المنارة  الكرة املستطيلة جمعية شباب مراكش للكرة المستطيلة  55

 50.000,00 30.000,00 سيبع العاب القوى جمعية اطالنتيك مراكش  60

 80.000,00 - المنارة  السباحة الرياضي المراكشي للسباحة نادي المنارة  80

 80.000,00 40.000,00 جليز  السباحة جمعية نادي البهجة  81

 80.000,00 40.000,00 سيبع السباحة جمعية نوتيك كلوب جهة مراكش  82

 80.000,00 30.000,00 المدينة السباحة نادي اولمبيك مراكش للسباحة  83

 



 ملجلس جماعة مراكش   23/07/2019بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة 

197 
 

 النهائية المعتمدة من طرف اللجنة الدائمة الجماعية الالئحة 
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 )رئيس الجلسة(رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 

 اب المناقشــة مفتـــوح . بعد تالوة تقرير اللجنة و االطالع على اللوائح المرفقة، بـ
 

 عضو المجلس الجماعي ابراهيم بوحنشالسيد 
 

كل    حول  المحلية  والسلطة  الجماعي  القابض  السيد  استشارة  يجب  المنح  صرف  في  التأخير  لمشكل  تفاديا 

 الوثائق الواجب االدالء بها قبل بدء االجراءات االدارية المتعلقة بهذا الموضوع. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 
 

المبالغ المعتمدة هل تلك المحددة من قبل لجنة االنتقاء أم تلك المحددة من قبل اللجنة المكلفة  اتساءل ماهي   

 بالشؤون الثقافية والرياضية . 
 

   رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية السيد عبد العزيز االمري
 

س مع التعديالت التي اقترحتها االدارة  ان المبالغ المعتمدة هي المبالغ المحددة من طرف اللجنة الدائمة للمجل 

 وهي كاالتي : 
 

 درهم.  120.000درهم أصبحـت  240.000ادي الرياضي المراكشي المدينة ـالن -43

 درهم.  60.000درهم أصبحت  40.000ة منــارة النخيــل الرياضية  ـ جمعي -44

 درهم.  60.000درهم أصبحت   40.000نادي الطاقة المراكشية لكرة السلة  -46

 درهم.  600.000درهم أصبحت  500.000نادي مولودية مراكش لكرة اليد  -47

 درهم.  600.000درهم أصبحت  500.000نادي الكوكب المراكشي فرع كرة اليد  -48

 درهم.  880.000أصبحت  درهم  780.000نادي الكوكب المراكشي فرع كرة السلة  -45

 درهــم.  120.000درهــم أصبحــت  60.000ي مراكــش ـة الريكبـ جمعي -54

 درهم.   120.000درهم أصبحت   60.000جمعية شباب مراكش للكرة المستطيلة  -55

 درهم.  130.000درهم أصبحت  70.000نادي أمان الرياضي المراكشي  -57
 

 الجماعيعضو المجلس  السيد محمد باقة 
 

اللجنة    المبالغ وفق ما حددته  تبقى  المقترحة من طرف االدارة ليس لها أي سند ولذلك إما أن  التعديالت  ان 

 الدائمة أو يتم إرجاء األمر برمته الى شهر شتنبر المقبل. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن
 

الكوكب  نادي  تخفيض حصة  مبنية على  المقترحة  التعديالت  الى    3المراكشي من    ان  درهم  مليون   2مليون 

درهم، لكني أقول أنه من باب المصداقية يجب أن تبقى االرقام كما حددتها اللجنة الدائمة وال يجوز أن تأتي بعض  

التعديالت في اللحظات االخيرة رضوخا للضغوطات من بعض الجهات بعدما أنهت اللجنة الدائمة أشغالها التي تمت  

 سؤولية. بكل شفافية وم

االول    الشرفي  القسم  لفرق  نقدم  أن  فيجب  الرياضي  بالشأن  نهتم  حقا  كنا  فاذا  ذاتها  حد  في  االرقام  عن  أما 

 درهم نظرا ألنها تحتاج الى مصاريف التنقالت .  200.000

مبلغ    درهم بينما نادي الطاقة المراكشي لم يمنح اال 120.000أما عن النادي الرياضي لكرة السلة فقد منح مبلغ  

 درهم.  60.000
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الذي منح مبلغ    السلة  المراكشي فرع كرة  الكوكب  لنادي  بالنسبة  الشيء  الفرق    880.000ونفس  بينما  درهم 

 درهم.  600.000االخرى منحت مبلغ 

ول على الميدالية  درهم ال يمكن أن يساهم في الحص  30.000وهنـاك اجحاف في حق رياضة الريكبي الن مبلغ   

 درهم.  18000ا لها فقط مبلغ ونفس الشيء بالنسبة للمالكمة التي خصصنالذهبية  

ان منح المجلس يجب أن تكون مشرفة وعادلة وتوازي المجهودات التي تقوم بها االندية الرياضية واالكراهات   

 المادية التي ترزح تحتها. 
 

 )رئيس الجلسة(رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 
 

ان االعتمادات المخصصة للمنح محدودة فإما أن يكون التوافق حول توزيعها اآلن وإما أن يؤجل االمر برمته   

 الى شهر شتنبر المقبل . 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت بويدو
 

تح  أن  يجب  الرياضي  المستوى  على  القاب  على  وتحصل  جيدة  نتائج  تحقق  التي  الفـرق  منح  ان  على  صل 

 مشرفة، خصوصا وانها تنفق أمواال طائلة في التنقل . 
 

 عضو المجلس الجماعي  السيد ي الحفيظ المغرواي
   

 اللجنــة. يجــب أن نلتــزم باالقتــراح الذي حددتــه  
 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف ايت رياض
 

درهم الى حصة جمعية منارة    10.000درهم وأن نضيف    100.000أقترح أن نخفض للنادي المراكشي المدينة   

كذلك   نضيف  وان  نخصص    10.000النخيل  وان  المراكشي  الطاقة  نادي  الى  نادي    590.000درهم  من  لكل  درهم 

اليد   لكرة  مراكش  اليد مولولدية  لكرة  المراكشي  الكوكب  لكـرة    700.000و    ونادي  الرياضي  الكوكب  لنادي  درهم 

 التوزان. ون منطقيين ويكون هناك نوع من  ـالسلة وذلك حتى نك
 

 عضو المجلس الجماعي السيد السعيد ايت المحجوب 
 

 يجب أن نحترم المجهود الذي قامت به اللجنة ألن أي تغيير في المبالغ سيؤدي الى تأخير صرف المنح.  
 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي ر السيد عبد الرزاق جبو
 

ان اختالف المنح بالنسبة للفرق المصنفة في نفس الخانة يرجع الى االختالف في التكاليف بين االنشطة التي  

 تمارسها هذه الفرق. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش
 

التي    الحقيقية  المعطيات  على  مبني  االدارة  مقترح  المجلس  ان  أعضاء  بالسادة  أهيب  ولذلك  عليها  تتوفر 

الموافقة عليه كما يجب مستقبال عند تحديد المنح األخذ بعين االعتبار النتائج الرياضية المشرفة التي تحصل عليها  

 بعض الفرق المتميزة . 
 

 الجلسة()رئيس رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 
 

 بالنظر الى االختالف الشديد بين السادة االعضاء حول هذه النقطة فاني أعلن عن تأجيلها الى الدورة المقبلة. 
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 2019 يوليوز 23بتاريخ  07/2019/ 412مقرر عدد      

 املتعلقـة: 2019 االستثنائية يوليوزمن جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة لنقطـة ا           

 . 2019بدعم الجمعيات واالندية الرياضية الناشطة بمدينة مراكش برسم السنة املالية               
 

 

⬧ 2019

232019

 

 منه. 92المادة المتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقـا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

في موضوع دعم الجمعيات من طرف   2018ابريل    05الصادر بتاريخ    D 2185وبناء على منشور السيد وزير الداخلية عدد   ⬧

 يات التعاون والشراكة معها. الجماعات الترابية وابرام اتفاق

  النقطة. بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني حول د تقديم نص تقرير اللجنة المكلفة ـوبع ⬧

 وبعد عرض لوائح دعم الجمعيات واالندية الرياضية.  ⬧

وبعد االتفاق على اعتماد ما خلصت اليه لجنة االنتقاء االولي كأساس للتداول باعتباره المقترح الرسمي مفتوحا للنقاش سواء  ⬧

 بالزيادة او النقصان.  

 حول النقطة.  المستفيضةوبعـد المناقشة  ⬧

الندية الرياضية المقترح  وحيث ان اعضاء المجلس الجماعي الحاضرين لم يتوصلوا التفاق توافقي حول بعض الجمعيات وا ⬧

 .   2019دعمها برسم السنة المالية 

 و نظرا لعدم جاهزية النقطة في مجملها.  ⬧

 باتفاق بين عضاء المجلس الجماعي الحاضرين. و ⬧

⬧  

 اللجوء لمسطرة التصويت:  و دون ⬧
 

 يلـــي ما يقـرر
 

2019
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 )رئيس الجلسة(رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 

هذه   رفع  وقبل  هاته،  االستثنائية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة  للنقط  دراستنا  انهينا  قد  نكون  وبه 

نص   لتالوة  الجلسة  كاتب  للسيد  الكلمة  اعطي  محمد  الجلسة،  الملك  باهلل  العالية  السدة  الى  المرفوعة  البرقية 

 السادس نصره هللا و ايده. 

 

 الجلسةكاتب  السيد خليفة الشحيمي 
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 )رئيس الجلسة(رئيس المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني ل عبد السالم سي كوريالسيد 

اشغال   اهينا  قد  نكون  على  وبه  االعضاء  للسادة  بشكري  اتوجه  الجلسة  ارفع  ان  وقبل  االستثنائية،  دورتنا 

 مواكبتهم وكذا السيد ممثل السيد الوالي عامل عمالة مراكش و بتقي اطر و موظفي الجماعة. 

 رفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الساعة السادسة مساء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


