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 :    حضـز يٍ  اطـز جًاعت نًزاكش بصفت اصتشاريت انضــادة - 

  انًذيز انعاو نهًصانح :   عبذ انكزيى انخطيب

 رئيـش قضى اعًال انًجهش :       دمحم انًحيز          

 رئيش قضى انًًتهكاث انجًاعيت :   حىتيان هشاو بم

 انًذيزيت انعايت نهًصانحعٍ  :   عباس شتىاٌ

 عٍ قضى اعًال انًجهش :    خهيم يىنح

 عٍ قضى اعًال انًجهش :     صعذ َجاي
 

 عضىا 28 :  انعذد انقاَىَي انذي يتكىٌ يُه انًجهش انجًاعي  -

  عضىا 85  :    عـذد االعضـاء انًزاونيـٍ يهايهــى  -

عضىا 74 :     عـذد األعضــاء انحاضزيـــٍ  -

 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانغ يوٌض بَ شميىاُ 1
 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عبد الصالً شي نوري 2

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانغ ذلىد توفمة 3

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ أمحد املتصدم 4

 دلمض مجاعة ورانغ الٍائب اخلاوض لرئيض ووالي احلصَ املٍادي 5

 الٍائب الصادط لرئيض دلمض مجاعة ورانغ خدجية الفضي 6
 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عبد الرزام جبور 7

 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانغ عواطف الربدعي 8

 الٍائب العاظر لرئيض دلمض مجاعة ورانغ مجاه الديَ العهرود 9

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 13

 عضو اجملمض اجلىاعي عبد اجمليد ايت الكاضي 11

 "          "          " عبد اهلادي ويصالت 12
 "          "          " عاده املتصدم 13

 "          "          " عبد اهلادي فاري 14
 "          "          " ذلىد السراف 15
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 رئيض دلمض مجاعة ورانغ ذلىد العربي بمكايد 1
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 عضـىا   47 :       عـذد  األعضاء انغائبيـٍ بـذوٌ عــذر -
 

 الٍائب الجاوَ  لرئيض دلمض مجاعة ورانغ   اواه ويصرة  1

 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 2

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 3

 "          "          " توفيل بموجور 4

 "          "          " عبد االلْ الػمف 5

 "          "          " اويٍة العىراٌي االدريصي 6

 "          "          " عبد الواحد العافكي 7

 "          "          " عبد اهلل االوهاري 8

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 9

 "          "          " حياة املعفوع 13

 "          "          " خمين بوحلصَ 11

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 12

 "          "          " أمحد عبيمة 13

 "          "          " ذلىد لهبار 14

 "          "          " زنية املريين 15

 "          "          " ورواُعبد العسيس  16

 "          "          " عبد اجمليد بٍاٌي 17

 "          "          " فاطىة السِراء املٍصوري 18

 "          "          " محيد العّواٌي 19

 "          "          " عفيفة السجناري 23

 "          "          " املصطفى الوجداٌي 21

 "          "          " ابراِيي بوحٍغ 22

 "          "          " جنيب رفوػ 23
 "          "          " عبد اجلمين بٍصعود 24

 "          "          " ذلىد ٌهين 25

 "          "          " عبد الصىد اهلٍيدي 26

 "          "          " امساعين اوػاري 27

 "          "          " ذلىد ايت الساوي 28

 "          "          " عبد الهريي ملعوً 29

 "          "          " عبد المطيف أبدوح 33
 "          "          " عبد العسيس بوشعيد 31

 "          "          " فاطىة ملهّوُ 32

 ""          "           امحاد اطرحي 33

 "          "          " جويدة العويدي 34
 

 ملحوظة:

من  64ٌعتبر السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة 

 عضو. 85ن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌ 113314المانون التنظٌمً رلم 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس مجلس جماعة مراكشالنائب االول ل السٌد ٌونس بن سلٌمان

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسائل االعالم

 الحضور الكرٌمأٌها 

أطلب من السٌد كاتب المجلس التفضل  ،2012 دجنبر االستثنائٌةلبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة 

توفر  مدى بالمناداة على أسماء السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتأكد من

 .صاب المانونً النعماد هذه الدورةالن

  

دورتنا هاته وجدولتها  أكد من توفر النصاب المانونً، أعلن رسمٌا عن افتتاحاجراء العملٌة والت بعد

 الزمنٌة كاالتً:
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 8102دجنرب   82اجلدولة الزمنية للدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش  بتاريخ 

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداولالنقــــــط موضــــــوع  ر.ت 
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النظام 
 الداخلً
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تعيم منتدع  ارة مراؤس لدت مونسة التعاوم ام اجلمارات  منيراؤس الكني ت  افكلفنية اتنيدا  مرؤنيز امنير 
 وتةمم النفا ت افنزلية وافما لة  ا فراؤس وافتواجدة ارتاب  ارة افناهبة . 

 )نقطة واردة من السيد الوايل رامل رمالة مراؤس(       
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 :  (28/12/2318بتارٌخ  فرٌدةجلسة ) 2318 فً شهر دجنبر االستثنائٌة المنعمدةمن جدول اعمال الدورة  األولىالنمطة 

حّييييحن مىخييييذة  حماِيييت مييييشاهؾ لييييذي مإظعيييت الخّيييياون بييييحن ا جماِييياث زمييييشاهؾ الى ييي يز امليل ييييت بخييييذبح  مشهيييض ومييييش وج مييييحن 

 . الى اًاث املجزليت واملمازلت لها ملشاهؾ واملخىاحذة بت اب حماِت املىابهت 

 )نقطة واردة من السيد الوايل رامل رمالة مراؤس(                                   
  )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب األول لـ ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

نظرا للطبٌعة االجرائٌة للنمطة التً تمتضً عرضها مباشرة على انظار المجلس التداولً اذ تتعلك بداٌة و
الرتباطها بمرفك جماعً حٌوي رصدت له و استثمرت فٌه اعتمادات تها بمسطرة التعٌٌن، غٌر انه اعتبارا ألهمٌ

دجنبر  26مالٌة ضخمة، فمد اثٌر هذا الموضوع على مستوى لجنة المرافك العمومٌة والخدمات ٌوم االربعاء 
 وتم منالشته على سبٌل االستئناس بحضور ممثل لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة . 2318

 توح حولها.واآلن فباب المنالشة مف 

  عضو المجلس الجماعً أحمد محفوظالسٌد 

أعتمد أن هذا الموضوع، ومن خالل ما اطلعنا علٌه فً اجتماع اللجنة فهو غٌر جاهز، ألن األمر ٌهم 
جماعة مراكش إضافة إلى الجماعات المحٌطة بها، ومن خالل ما أطلعنا علٌه السٌد ممثل الوالٌة فً اللجنة 

شخصا،  15عات سٌمثلها شخصا فً هذه المؤسسة فً حٌن أن بالً الجما 13فمجلس جماعة مراكش سٌمثله 
وبالتالً فجماعة مراكش تمثٌلٌتها ال ترق لمساحتها وأهمٌتها ممارنة بالجماعات المروٌة المحٌطة التً تبمى 
إمكانٌاتها محدودة، لذلن ال بد من دعم وزارة الداخلٌة ووزارة البٌئة ومدٌرٌة الجماعات المحلٌة إذا ما أردنا 

ألنه من غٌر المعمول أن ٌؤدي سكان مدٌنة مراكش ضرٌبة الخدمات  لمؤسسة التعاون أن تحمك أهدافها،
الجماعٌة وتستفٌد الجماعات المحٌطة من خدمات مركز طمر النفاٌات، فال بد من مساهمة الجمٌع ألننا أمام 

ملٌون درهم لم تؤدها بعد  17مصلحة عامة. وفً هذا الصدد أشٌر أن الجماعات المجاورة تبمى فً ذمتها مبلغ 
لى جماعة مراكش كأتاوة لطمر نفاٌاتها، كما أن الساكنة المجاورة للمطرح بالمنابهة تعانً حالٌا من أضرار إ

 صحٌة والبد من معالجة هذا األمر فً أسرع ولت ممكن.
أما بالنسبة لكٌفٌة تسٌٌر هذه المؤسسة، فألترح بالنسبة لطمر النفاٌات أن تلجأ الجماعات المجاورة إلى 

ٌز الجماعً رغم أننا نعرف أن الجهة هً التً لها الحك فً المساهمة لكن ال بد من البحث عن صندوق التجه

 صٌغة لانونٌة مالئمة.

  عضو المجلس الجماعً عبد الهادي بن عالالسٌد 

ألتمس من المجلس الجماعً الترٌث فً بثه فً هذه النمطة ألن موضوع النظافة بمدٌنة مراكش موضوع 
تصورنا أن مؤسسة التعاون ستحل إشكاالت فً تدبٌر هذا المطاع، فالرؤٌة غٌر واضحة ولدٌنا جوهري، وكان 

تساؤالت تحتاج إجابات: أوال فً الجانب المانونً كٌف ستتدبر مؤسسة التعاون المرفك فً وجود شركة خاصة، 
ا خالل إعداد مشروع ثانٌا التركٌبة المالٌة للمؤسسة غٌر واضحة وماهً نسبة مساهمة جماعة مراكش، ثالث

مؤسسة التعاون لم ٌكن لدٌنا إشكاالت مع جماعات اإلللٌم فحسب بل جماعات الجهة أٌضا وكانت لدٌنا رؤٌة بأن 
تكون الجهة طرف فً الموضوع واآلن فهً غٌر موجودة، لذلن فال ٌجب أن نغامر بنظافة مدٌنة مراكش وأطلب 

 رؤٌة واالجابة على التساؤالت المطروحة.تأجٌل البث فً هذه النمطة إلى غاٌة اتضاح ال

  )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب األول لـ ٌونس بن سلٌمانالسٌد  

بالفعل فتوجه اللجنة كان هو طلب تأجٌل البث فً النمطة التً عرضت علٌها لالستئناس نظرا لألهمٌة 
 التساؤالت والمالحظات. التً ٌكتسٌها هذا الموضوع بعد نماش وطرح مجموعة من

وعلٌه، فإن لم ٌكن هنان أي متدخل إضافً سٌتم تأجٌل البث فً هذه النمطة إلى حٌن اتضاح الرؤٌة حول 
 المجال المانونً وواجبات األطراف المكونٌن لهذه المؤسسة.
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 :  (28/12/2318بتارٌخ  فرٌدة جلسة) 2318االستثنائٌة دجنبر من جدول اعمال الدورة  الثانٌةالنمطة 

اليت.  هشاء كىّت أسليت جيخمي للملً ا خاؿ للذولت مخىاحذة بمىىلت اظىجىس مً أحل جخفيفها هغابت ٍس

 

 )رئٌس الجلسة( مراكش ةرئٌس مجلس جماعاالول لالنائب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

نص التمرٌر الذي  اعطً الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة لتالوة

 أعدته اللجنة بخصوص النمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  الحسٌن نوار ةالسٌد
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

 2 ة ذات الرلم:النمط

 

 اجتماع تقرير 
 بامليزانية والشؤون املالية املكلفة اللجنة 

 والربجمة
 
 

   2 النقطة ذات الرقمحول 
 28/12/2018بتاريخ  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 2اليكط٘ زقه 

 نساٛ قطع٘ أزضٔ٘ تيتنٕ للنلو ارتاص للدّل٘ متْاجدٗ مبيطك٘ اضهجْز مً أجل ختضٔضَا نغاب٘ زٓاضٔ٘.
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فااً جاادول اعمااال الاادورة   المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماالللممتضااٌات المانون طبمااا

 2318 دجنبر 23بتارٌخ  26236 عدد ، وتبعا للدعوة2318 دجنبر 28المزمع عمدها ٌوم الجمعة  لمجلس جماعة مراكشاالستثنائٌة 

ٌزانٌاة والشاؤون المالٌاة لكال مان الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاغال  اللجناة المكلفاة بالم الموجهة
والنصااف صااباحا بماعااة  الحادٌااة عشاارعلااى الساااعة  2318 دجنباار 26 االربعاااءٌااوم اجتماعااا  المااذكورةعماادت اللجنااة  ،البرمجااة

   ة لتدارس النمطة اآلتٌة:االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجن
 

 ل٘ متْاجدٗ مبيطك٘ اضهجْز مً أجل ختضٔضَا نغاب٘ زٓاضٔ٘.نساٛ قطع٘ أزضٔ٘ تيتنٕ للنلو ارتاص للدّ
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
  .عبد الغنً درٌوش، ي عبد الحفٌظ المغراوي الوجدانً، المصطفى بالة، دمحم وٌسالت، الهادي عبد

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 
 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  المناديموالي الحسن 
 النائبة السادسة لرئٌس المجلس الجماعً. :   خدٌجة الفضً

 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً.  :   جبور الرزاق عبد

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارنو -
 ، دمحم بنلعروسً، دمحم االدرٌسً.لضاوي احفٌظ م ،عال بن الهادي عبد محفوظ،، احمد الشحٌمً، خلٌفة

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

 المدٌر العام للمصالح :  عبد الكرٌم الخطٌب
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 رئٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر
 لسم الممتلكات الجماعٌة رئٌس :   هشام بل الحوتً

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة، التخطٌط ومرالبة التدبٌر :   سمٌر لعرٌبٌة
 عن لسم أعمال المجلس : ي. عبد الخالك الهاشمً العلوي

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 ختصيصها كغابة رياضية.كراء قطعة أرضية تنتمي للملك اخلاص للدولة متواجدة مبنطقة اسكجور من أجل 
 
 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد كلمته الترحٌبٌة فً حك السادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة 
تمكٌن السادة االعضاء من بطالة تمنٌة حول المطعة األرضٌة موضوع الكراء ومعطٌات  تمالدعوة، و بعد ان 

اخرى تتعلك بمشروع إحداث غابة رٌاضٌة المزمع إحداثها بحً المحامٌد والمرفمٌن بالتمرٌر، اعطى السٌد 
ٌم التوضٌحات الدراسات االستراتٌجٌة، التخطٌط ومرالبة التدبٌر لتمد لسم رئٌسلسٌد لرئٌس اللجنة الكلمة 

 فً الموضوع.
وفً هذا االطار، اطلع السٌد رئٌس المسم السادة االعضاء على مرجعٌة المشروع المرتبطة بإعادة 
التأهٌل الحضري لمنطمة المحامٌد المندرج فً اطار تنفٌذ برنامج "مراكش ... حاضرة متجددة"، مستعرضا 

افة كفضاء مخصص للتنشٌط والترفٌه، مشٌرا الى اعتبارات احداث غابة رٌاضٌة بهذا الحً ولٌمتها المض
 مكونات المشروع وتكلفته المالٌة التمدٌرٌة  كما هً مضمنة فً العرض المرفك.

وبالنسبة للعمار موضوع مشروع الغابة الحضرٌة، فمد اكد السٌد رئٌس المسم على ان المعروض 
الكراء وهو الجزء االول من مساحة المشروع حالٌا هو العمار المنتمً للدولة الملن الخاص فً اطار مسطرة 

 هكتار علما ان العمار ممنوع البناء به . 94لرابة هكتار من اصل  66ٌبلغ 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 2النمطة رلم: 
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اما بخصوص بمٌة مساحة المشروع، فتنتمً لمجلس العمالة سٌتم التفاوض بشأنها إلٌجاد صٌغة 
 الستغاللها.

 

ث الدراسات والتصامٌم اضافة الى كما اشار السٌد رئٌس المسم ان ملف المشروع جاهز من حٌ
الموافمة المبدئٌة لصندوق التجهٌز الجماعً فً منح لرض شرٌطة التسوٌة العمارٌة للمطعة االرضٌة 

 موضوع المشروع.   
 

ومن جهته، تدخل السٌد المدٌر العام للمصالح لٌبرز اهمٌة المشروع باعتباره من مشارٌع الحاضرة  
مؤكدا على ضرورة وضع الٌد على العمار عبر مفاوضات مع مجلس العمالة  المتجددة ذو طبٌعة متكاملة،

 على اساس ان ٌتم تحدٌد مبلغ رمزي بالنسبة للمطعة االرضٌة المنتمٌة للملن الخاص للدولة.   
 

 : حٌث سجل السادة االعضاء المالحظات االتٌة عمب ذلن، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، 
 

  ًاالجماع على اهمٌة المشروع الممرر انجازه كإضافة نوعٌة تلٌك بمستوى المدٌنة ككل و كمحرن تنشٌط
 واعد بمنطمة المحامٌد خاصة.

  ضرورة التسرٌع بإنجاز المشروع باعتباره من مشارٌع الحاضرة المتجددة مع الحرص على ضبط
 المساطر المانونٌة والمالٌة.

 رٌاضً" طبٌعً من "غابة رٌاضٌة" إلى "منتزه  تغٌٌر تسمٌة المشروع امكانٌة. 
  تسجٌل أن منطمة المحامٌد تعانً من نمص مهول فً المساحات الخضراء ومن شأن مشروع الغابة

 الرٌاضٌة أن ٌشكل متنفسا طبٌعٌا لساكنة الحً.
 

ٌجٌة، الدراسات االسترات لسم رئٌسولإلجابة على بعض هذه التساؤالت أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد 
التخطٌط ومرالبة التدبٌر الذي أكد أن مصطلحً "منتزه" و"غابة" لهما نفس المعنى فً هذا المشروع خاصة 
وأن هذا األخٌر وضع ضمن برنامج "مراكش... الحاضرة المتجددة" على أنه غابة رٌاضٌة، مبدٌا تخوفه من 

 تفالٌة وسٌزٌد ذلن من تأخٌر إنجازه.عدم لبول بالً الشركاء بتغٌٌر غرض أو تسمٌة المشروع إال بملحك ا
 

لرئٌس المجلس الجماعً التً سجلت أن  ةالسادس ةالنائبالكلمة للسٌدة  السٌد رئٌس اللجنة كما أعطى
... الحاضرة المتجددة" ومنها المشروع موضوع النمطة راجع لتعدد  تأخر إنجاز بعض مشارٌع "مراكش

مسطرة كراء المطعة األرضٌة إلنجاز تحرٌن موضحة أن وعجز بعضهم عن الوفاء بالتزاماته، المتدخلٌن 
 لتواجدها فً نفوذها الترابً.من اختصاص الجماعة هو المشروع موضوع النماش 

 

وتأسٌسا على ما سبك، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة إحداث مشروع غابة رٌاضٌة فً منطمة  
ساحات الخضراء خاصة وأنه ٌندرج ضمن برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، تعانً من نمص فً الم

ونظرا لضرورة لٌام الجماعة بعملٌة كراء المطعة األرضٌة التً سٌنجز علٌها هذا المشروع كخطوة أولى، 
ار  82هكتار ،  66مساحتهـا ة أرضٌة تنتمً للملن الخاص للدولة ـراء لطعـكعلى  موافمتها ابدت اللجنةفمـد 

على اساس  من أجل تخصٌصها كغابة رٌاضٌة )منطمة المحامٌد( متواجدة بمنطمة اسكجورسنتٌار  88و 
 .التسرٌع بإنجاز المشروع وتظافر جهود كل المتدخلٌن للوفاء بالتزاماتهم من اجل انجاحه

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة
 احلسني نوار               
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  Royaume Du Maroc 
Ministère De L’intérieur 

Wilaya De La Région Marrakech Safi  et 
préfecture de Marrakech 
Commune de  Marrakech 

Direction Générale des Services 
Division Des Etudes Stratégiques, 

Planification Et Contrôle De Gestion 
N°………………………………/D.E.S.P.G 

 

 

 انًــًهـــكت انًغــــــــــزبيت

 وزارة الذاخليت

 وعوالت هراكش  أسفي  واليت جهت هراكش

 جواعت هراكش

 الوذيريت العاهت للوصالح

االستراتيجيتقسن الذراساث   

 وهراقبت التذبيرالتخطيط 

 عذد........................ق.د.ا.ث.م.ث

 

 إحداث غابة حضرٌة بحً المحامٌد

I.  مذكرة تمدٌمٌة : 

متواجد بجنوب مدٌنة مراكش، هو أحد أحٌاء ضواحً المدٌنة حٌث الحً المحامٌد   

 ٌسود  السكن االقتصادي، مما جعل معدل الكثافة السكانٌة به  من أعلى المعدالت بمراكش.

 إن الحاجة إلى إحداث غابة حضرٌة أصبحت أمرا ملحا لعدة اعتبارات :

والترفٌه  لحً المحامٌد باإلضافة الى األحٌاء المجاورة موقع المشروع سٌوفر خدمات التنشٌط   (0

 : حً أزلً وحً إٌزٌكً  اللذان لهما نفس النسٌج الحضري.

 .ككل المنطقةبفً البنٌة التحتٌة  الحاصل إحداث المشروع سٌعوض النقص (8

هكتار ستجعل من هذه الغابة الحضرٌة  66المساحة المخصصة للمشروع تمتد على مساحة  (3

 النائٌة. ألحٌاءبالتأكٌد سكان ا ستقطبوستٌة للمدٌنة بأكملها  معلمة حضر

 

II. ًالمولع الجغراف  : 
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III. والبرمجة الدراسات  : 

الذي إعادة التأهٌل الحضري لمنطقة محامٌد.  ة الحضرٌة  أحد مشارٌعمشروع الغاب ٌعد

جاللة الملك دمحم السادس  طلقه " الذي أالحاضرة المتجددةرنامج "مراكش ، ب ٌندرج فً إطار تنفٌذ

 اإلطار(. ٌة. )توقٌع االتفاق8102ٌناٌر  6فً 

IV.  تمدٌم المشروع : 

تنوع المرافق  و األعمار. الحضرٌة هً فضاء مخصص للتنشٌط والترفٌه لجمٌعالغابة 

 الصغار. الكبار و المتوفرة سٌلبً انتظاراتالرٌاضٌة 

V.  المشروع مكونات : 
 

  والغابة.تهٌئة المساحات الخضراء 

 .تهٌئة ممرات لرٌاضة الجري، المشً وممرات للدراجات 

 كرة الحدٌدٌة(تهٌئة مالعب رٌاضٌة )كرة القدم، كرة الٌد، فضاءات للتزلج، فضاءات  لل 

  )تهٌئة فضاء للعائالت )ساحات، مرافق صحٌة، أكشاك 
 

VI.  : التكلفة التمدٌرٌة للمشروع 

 ملٌون درهم. 26بلغ ٌالمخصص لهذا المشروع غالف المالً ال

 سٌتم تقسٌم هذا المبلغ على النحو التالً:

 مكوناتال التكلفة التمدٌرٌة بالدرهم

 الخضراء والتشجٌر ساحاتالم .1 000,00 760 5
 المالعب الرٌاضٌة .2 000,00 560 7
 مقاعد، مرافق صحٌة، أكشاك .3 000,00 320  4
 تبلٌط الممرات والساحات .4 000,00 480 6
 االنارة .5 000,00 680 4
 حائط السور الخارجً .6 000,00 200  7
 الدراسات ومختلفات .7 000,00 000 10

 المجموع بالدرهم 000,00 000 46
 

VII. تموٌل المشروع 

 مكوناتال المساهمة

 العمران دراسات هندسٌة

 مجلس العمالة البمعة االرضٌة المخصصة للمشروع
 مراكشمجلس جماعة  تموٌل االشغال والدراسات التمنٌة
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                                                                        افملكة افغراية

 وزارة الداخلية         
 والية جهة مراؤس أنفي   

  ارة مراؤس         

 افديرية العامة للمصاحل      

 قسم افمتلكات اجلمارية    

  العقنينينينينينينينياريةمصلنينينينينينينيحة العنينينيمليات 
 

 
 

 الْضعٔ٘ العكازٓ٘ للكطع٘ االزضٔ٘ املصمع ختضٔضُ  نغاب٘ زٓاضٔ٘بـــطــــاق٘ تـــكيـٔ٘ حْل 
 

 ./م00211الرسم العقاري عدد : المراجع العمارٌة

 

 .سنتٌار 22آر  28هكتار  66 المساحــــــــــــــــة :
 

 
 .المحامٌد مراكشنطقة اسكجور م: المولـــــــــــــــــــــع

 .(الدولة )الملك الخاص :المالــــــــــــــــن

 .قطعة أرضٌة ستخصص كغابة رٌاضٌة :التخصــٌــــــــــــص

 جماعةلقطعة األرضٌة المذكورة من طرف البث فً عملٌة كراء ا التدخل المطلــــــوب:

 مراكش إلحداث مشروع الغابة الرٌاضٌة.                          
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 )رئٌس الجلسة( مراكش ةرئٌس مجلس جماعاالول لالنائب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

ة أرضٌة ـراء لطعـكتبعا لتمرٌر اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة، فاألمر ٌتعلك بمسطرة 
 )منطمة المحامٌد( اسكجورمتواجدة بمنطمة سنتٌار  88ار و  82هكتار ،  66مساحتهـا تنتمً للملن الخاص للدولة 

22122012مترح للجنة االدارٌة للتمٌٌم بتارٌخعلما ان هنان م من أجل تخصٌصها كغابة رٌاضٌة

1000000 

 

 بــاب المنالشــة مفتــوح. 

 ان لم ٌكن هنان اي تدخل فً، نمر الى عملٌة التصوٌت. 
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 :  (28/12/2318بتارٌخ  فرٌدة جلسة) 2318االستثنائٌة دجنبر من جدول اعمال الدورة  الثالثةالنمطة 

ت والّادًت. اكف العياساث والذساحاث الىاٍس  حّذًل هىاػ الخدمالث املخّلم باًجاس مىخىج اظخغالٌ مى

 

 )رئٌس الجلسة( مراكش ةرئٌس مجلس جماعاالول لالنائب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

اعطً الكلمة للسٌدة نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة نص التمرٌر الذي 

 أعدته اللجنة بخصوص النمطة.

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة نائب  حفٌظة مجدار ةالسٌد
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 الجماعً لمدٌنة مراكشالمجلس 

 

 

 

   3 النمطة رلم  :

 

 اجتماع تقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة اللجنة 

 
 

   3 النقطة ذات الرقمحول 
 28/12/2018بتاريخ  االستثنائية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
 3اليكط٘ زقه 

 الطٔازات مْاقف اضتغالل ميتْج بإجياز التخنالت نياش تعدٓل
 ّالعادٓ٘ اليازٓ٘ ّالدزاجات 
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فااً جاادول اعمااال الاادورة  الاانمط المدرجااةوفااً اطااار تحضااٌر  للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، طبمااا

لسااادة أعضاااء اللجنااة لالموجهااة   2318 دجنباار 23بتااارٌخ   26235 عااددوتبعااا للاادعوة   ،28/12/2318االسااتثنائٌة الممااررة فااً 
عماادت اللجنااة المااذكورة اجتماعااا ٌااوم  ،بااالمرافك العمومٌااة والخاادماتاللجنااة المكلفااة  أشااغاللمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً وا

بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخاامس برئاساة الساٌد  العاشرة صباحاعلى الساعة  2018 دجنبر 26 االربعاء
 ة االتٌة:رئٌس اللجنة لتدارس النمطابراهٌم بوحنش 

 ّالعادٓ٘. اليازٓ٘ ّالدزاجات الطٔازات مْاقف اضتغالل ميتْج بإجياز التخنالت نياش تعدٓل: 3اليكط٘ زقه 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 .بنخالتً سفٌان ،المتصدق عادل حفٌظة مجدار،

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :   المتصدق احمد

  النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً  :  عبد الرزاق جبور

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

  االدرٌسً. دمحم محفوظ، احمد وٌسالت، الهادي عبد عال، بن الهادي عبد، الشحٌمً خلٌفةعبد الغنً درٌوش، الحسٌن نوار، 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

 المدٌر العام للمصالح :  عبد الكرٌم الخطٌب

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط :   سمٌر لعرٌبٌة

 رئٌس لسم اعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 مصلحة شركات التنمٌة المحلٌةرئٌس  :   دمحم أرفا 

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً
 

 كما شارن فً االجتماع السٌد دمحم ركمً عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة

وتذكٌره بالنمطة المدرجة فً جدول اعمال فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، 
وبعد تمكٌن السادة االعضاء من كناش ، 28/12/2318الممررة فً  اللجنة والمضمنة فً جدول اعمال الدورة االستثنائٌة

مرفك  التحمالت المتعلك بمنح استغالل محطات ولوف السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش
الكلمة للسٌد النائب  أعطى السٌد رئٌس اللجنة ،ص بحٌثٌات طرح النمطة للدراسة والتداول والمرفمة بالتمرٌربتمرٌر خا

 .و دواعً تعدٌل كناش التحمالت موضوع النمطةالسابع لرئٌس المجلس الجماعً لتمدٌم التوضٌحات 
المتعهدٌن الذٌن دأبوا على  مماطعة المشاركة من طرف جمٌععلى ظروف  وفً هذا االطار، اكد السٌد النائب

المتعلك بمنح المشاركة كل سنة فً عملٌة كراء موالف السٌارات بدعوى عدم موافمتهم على مضمون كناش التحمالت 
موضوع ممرر المجلس الجماعً  استغالل محطات ولوف السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش

وخاصة الفصل  والمؤشر علٌه من لدن السٌد الوالً عامل عمالة مراكش 2318شهر اكتوبر المتخذ فً الدورة العادٌة ل
التً  18/12/2318الشًء الذي حال دون عمد جلسة ٌوم  الثانً والعشرون المتضمن لمٌمة الضمانة المالٌة الدائمة

عرفت سلوكات غٌر طبٌعٌة وفوضى عارمة من طرف المتعهدٌن اتجاه اعضاء اللجنة، علما انه نفس السلون تكرر فً 
 . 19/12/2318الٌوم الموالً اي جلسة 

لماء مع بعض ممثلً المكترٌن ألحوا وفً سٌاق تفاوضً إلٌجاد حل للمشكل، ٌضٌف السٌد النائب، تم عمد 
الثانً والعشرون المتضمن للضمانة بنسب مائوٌة والرجوع الى مبلغ الضمانة السابك على ضرورة الغاء الفصل 

 درهم، وتعوٌض المكترٌن عن األضرار التً لحمت بهم أثناء استغاللهم لهده الموالف. 30.000,00الممثل فً لٌمته  

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  3 : النمطة رلم
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ع على كناش التحمالت واالطال لرئٌس المجلس الجماعًعمب ذلن، وبعد االستماع لتدخل السٌد النائب السابع 
 موضوع النمطة المرفك بالتمرٌر، تم تسجٌل المالحظات والممترحات االتٌة:

االجماع على حٌوٌة المطاع ومردودٌته المالٌة المهمة من جهة كذا االشكاالت العوٌصة التً تتطلب حزما فً  
 اٌجاد حلول لها ابتداء من نهاٌة هذه الدورة .

الجماعة اتجاه لوبً مستغلً هذا المطاع مع الحرص على عدم تفوٌت ضرورة مجابهة وتموٌة مولف  
 الفرصة خالل هذه السنة فً انجاح السمسرة العمومٌة. 

 ضرورة استحضار المردودٌة المالٌة من عائدات المطاع لبل اتخاذ اي لرار. 
 التفكٌر فً طرق بدٌلة فً تدبٌر المرفك من لبٌل المراكن المغلمة. 
 باشران العاملٌن فً المطاع لبلورة رؤٌة واضحة المعالم فً تدبٌر المرفك بغٌة تجوٌده.عمد اٌام دراسٌة  
على ذلن، وبعد منالشة مستفٌضة، وسعٌا منهم فً اٌجاد حل وصٌغة لتمكٌن الجماعة من عائدات  و تأسٌسا 

المرفك المالٌة هذه السنة، ونظرا ألهمٌة المطاع وحٌوٌته على مستوى الجماعة، فمد ابت اللجنة موافمتها على تعدٌل 
ات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة محطات ولوف السٌار من كناش التحمالت المتعلك بمنح استغالل 22الفصل 

 على النحو المرفك بالتمرٌر على الشكل االتً: لجماعة مراكش
 

 مالحظة النص المعدل النص االصلً ر.ف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل
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اكف العياساث والذساحاث  ت ًخّحن ِلى املخّهذًً املؽاسهحن في ولتاث ِشوك الازمان املشجتىت باظخغالٌ مى الىاٍس

(  2013ماسط 20) 1434حمادي الاولى  02الفادس في  343-12والّادًت جلذًم مل اتهم وتلا مللخمياث املشظىم سكم 

اكتتها وجذبح ها.  واملخّلم بخدذًذ ؼشوه وأؼياٌ ئبشام ـ لاث الذولت وهزا بّن امللخمياث املخّللت بمش

دسهم  30000000لمً وزائم امللف الاداسي فان كيمتها املاليت جتلغ  املإكخت املذسحتاما فيما ًخّلم بالمماهت املاليت 

يل معلم مً وشف ا خاصن الاكليمي  بىاظىت لماهت ماليت بىىيت لذي ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ في اظم املخّهذ او جـى

 ملشاهؾ ً ثذ ئًذاُ املخّهذ للمتلغ املالي املزهىس .

ِلى املخّهذ امللتٌى فاهه ملضم باًذاُ لماهت ماليت دائمت جدذد كيمتها املاليت هما اهه في خالت ما ارا سظا ِشك الازمان 

 :   هما ًلي

  ت والّادًت التي ٌ ش املخّهذ   20وعتت اكف العياساث والذساحاث الىاٍس في املائت مً الليمت املاليت ملجمُى مى

 دسهم . 200000.00باظخغاللها ارا واهذ كيمتها حعاوي او جلل ًِ 

  ت والّادًت التي ٌ ش املخّهذ  15وعتت اكف العياساث والذساحاث الىاٍس في املائت مً الليمت املاليت ملجمُى مى

 دسهم.  500000.00و اكل او حعاوي   200000.00جت اوح بحن اهث  مً باظخغاللها ارا واهذ كيمتها

 اكف العياساث والذساحاث الى 10عتت و ت والّادًت التي ٌ ش املخّهذ في املائت مً الليمت املاليت ملجمُى مى اٍس

اكل او حعاوي  500000.00باظخغاللها ارا واهذ كيمتها حعاوي او اهث  مً  دسهم . 1500000.00دسهم و

  ت والّادًت التي ٌ ش  7وعتت اكف العياساث والذساحاث الىاٍس في املائت باليعتت مً الليمت املاليت ملجمُى مى

 دسهم . 1.500.000000املخّهذ باظخغاللها ارا واهذ كيمتها ج ىق 

زمان مىلُى باملؽاسهت في ولتاث ِشوك ألا املخّللت الذائمت المماهت املاليتًلل متلغ  وفي حميْ ا حاالث ًجب أن ال

 دسهم هدذ أدوى . 30.000000هىاػ الخدمالث هزا متلغ 

 

ًخّحن ِلى املخّهذًً املؽاسهحن في 

ولتاث ِشوك الازمان املشجتىت 

اكف العياساث  باظخغالٌ مى

ت والّادًت جلذًم  والذساحاث الىاٍس

مل اتهم وتلا مللخمياث املشظىم سكم 

حمادي الاولى  02الفادس في  12-343

(  واملخّلم 2013اسط م20) 1434

بخدذًذ ؼشوه وأؼياٌ ئبشام ـ لاث 

الذولت وهزا بّن امللخمياث 

اكتتها وجذبح ها.  املخّللت بمش

اما فيما ًخّلم بالمماهت املاليت 

فان  ،لمً وزائم امللف الاداسي 

دسهم  30000000كيمتها املاليت جتلغ 

بىاظىت لماهت ماليت بىىيت لذي 

ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ في اظم 

املخّهذ او جىـيل معلم مً وشف 

ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ ً ثذ ئًذاُ 

 املخّهذ للمتلغ املالي املزهىس .

 

 

 

 

 حذف كلمة 
المؤلتة 

المدرجة مع 
االحتفاظ  
بمبلغها 

30.000,00 

هم و حذف در
الضمانة 

 بنسب مائوٌة 
 

   

ولوف السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة  استغالل محطاتوفً خضم منالشة كناش التحمالت المتعلك بمنح 
 مراكش، وفً افك تجوٌد الخدمة واعادة االعتبار للمرتفك، اوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعً بما ٌلً: 

  المحلٌة والشرطة المضائٌة فً جلسات السمسرة العمومٌة بالنظر للسلوكات المشٌنة وحاالت التهدٌد واالبتزاز اشران السلطة
 ألعضاء اللجنة المشرفة

  عمد ٌوم دراسً مستمبال لمدارسة االشكالٌات المتعلمة بموضوع تدبٌر محطات ولوف السٌارات والدرات النارٌة والعادٌة
 منٌة والمهنٌٌن فً المطاع.بحضور السلطات المحلٌة واال

 .التفكٌر فً تهٌئة مراكن مغلمة و تعمٌم التجربة تدرٌجٌا عبر تراب الجماعة 
  بلورة تصور واضح المعالم ٌتوخى تجوٌد خدمات المرفك عبر تحدٌث الٌات وطرق التدبٌر مع امكانٌة اللجوء الى مكتب دراسات

 ر.متخصص، عند االلتضاء، لتمٌٌم مكامن معٌمات التدبٌ

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 رئٌس اللجنة

 ابراهٌم بوحنش
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ة أ ظحح من اجملاالت امؼامة ػىل  من املؼووم أ ن موضوع ثدتري مواكف امس يارات وادلراجات امؼادًة وامناًر

ة توظفو موردا ىاما من املوارد املامية أ و من مس خوى امخدتري احلرضي ال من حير أ مهيخو الاكذعادً

ة ىذا املرفق ابمنس حة مفئة ىامة من املواظنني أ و امس ياح.  حير حيًو

ة مبدمية مراكش حير حللت معوية كراء  وابمنظر اىل ما ذكر فان ىذا املعاع ًؼخرب من املعاػات احليًو

ة ما ًلارب املامية درمه خالل امس نة  43.000.000,00 منخوج مواكف امس يارات وادلراجات امؼادًة وامناًر

ؿري أ ن ىذا امرمق ػىل أ مهيخو من انحية املمية ال خيفي ٍلوػة من املضالك واملؼيلات اميت ًؼاين مهنا 3122

 ىذا املعاع واميت ثخجىل فامي ًًل: 

 حضرية  اخذالل امخوازن تني امؼرض يف ثوفري تنية نووكوف ابملدًنة ملارهة مع امزتاًد املضعرد يف

ة وامؼادًة ػىل ني احملًل واموظين وخاظة يف منعليت املدًنة  امس يارات وادلراجات امناًر املس خًو

 .وجوزي

  ثناكط أ ماكن اموكوف وذكل ثسخة حذف ٍلوػة ىامة من مواكف امس يارات وادلراجات امؼادًة

ة هديجة ملخعوحات امسري واجلوالن واههتيئة امؼمراهية احلرضًة اميت غ رفهتا مدًنة مراكش وامناًر

 خالل امؼرشًة ال خرية.

  ة ابمضواتط املنعوص ػوهيا ػدم امزتام مكرتي حمعات وكوف امس يارات وادلراجات امؼادًة وامناًر

 جكناش امخحمالت.

  صاكالت والاخذالالت اميت ػدم مواكحة تؼغ امللذضيات امخنظميية امواردة جكناش حتمالت مالإ

ة .  متخضت غن جترتة امخدتري احلايل مؼمويات كراء منخوج امس يارات وادلراجات امؼادًة وامناًر

ت وهظرا ملك ما ذكر ورؾحة يف ثعوير ثدتري ىذا اجملال غلد مبلر والًة مراكش أ سفي اجامتػات حت

ة  امرئاسة امفؼوية نوس يد وايل هجة مراكش أ سفي وحبضور مجيع املعاحل ال منية مبراكش وامسوعات الاداًر

 احملوية خعط دلراسة ىذا املوضوع واجياد ظيؽ ثؼدًل وثلومي ٍلوػة من الاخذالالت اكن أ مهيا:

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

          Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

 

 

 

 

 

 

 

 الوغربيـتالوولكـت 

 وزارة الذاخليـــت

 واليت جهت هراكش أسفي عوالت هراكش

 الجواعت الحضريت لوراكش

 الوذيريت العاهت للوصالح

 قســن الووتلكـاث الجواعيـت
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 رضورة ثؼدًل كناش امخحمالت تخنس يق مع املعاحل اموالئية ومعاحل ال من اموظين 

 وامسوعات احملوية.

  جضكيل جلن مضرتكة مخؼدًل الحئة احملعات املزمع كراؤىا وحذف تؼغ احملعات اميت أ فرز

 اس خـالميا مضالك ػىل أ رض امواكع.

  رضورة ادالء املكرتين تالحئة امسية ثخضمن تياانت امؼٌلل واملس خخدمني امؼاموني كحراس هبذه

 احملعات.

 مؼاموني ابحملعات ثخضمن امحياانت اخلاظة جلك رضورة محل صارات من ظرف احلراس ا

 حارس.

حمعات  وثفاػال مع ثؼواميت امس يد وايل اجلية، وثنفيذا مخوظيات انوجن اميت ابرشت معوية دراسة مواحئ

اموكوف ػىل مدى ػدة أ ساتيع مت اػداد مرشوع موحق مكناش امخحمالت ًخضمن مجيع امخداتري اميت من 

موكوف وخاظة امرفع من مدوؽ امضٌلهة املامية املودػة دلى اخلازن الاكوميي صب هنا ضحط اس خـالل مرفق ا

ة حسة كمية احملعات درمه  30.000,00مبراكش، من مدوؽ   اميت اكن امؼمل جاري هبا اىل وسة مائًو

ة اميت ظفر هبا املخؼيد. وذكل همتكني الادارة من اكذعاع دػائر اخملامفات املرحكدة هظرا مضؼف كمية امضٌله

املامية امساتلة واضافة ذكل مت امخنعيط ػىل اغامتد هظام ػداد ًدوي أ وثوماثييك الحدساب ساػات 

اموكوف ضٌلان مالس خؼٌلل املخؼدد ل ماكن اموكوف وثفاداي الحذاكر مواكف امس يارات من ظرف أ صخاص 

ًة مضير أ كخوجر مؼينني وكد حيض امكناش املذكور مبوافلة اجملوس ادلاغي ملراكش خالل دورثو امؼاد

ومث امخب صري ػويو من ظرف امس يد وايل هجة مراكش أ سفي ػامل غٌلةل مراكش تخارخي  3122

14/23/3122. 
ومث ػىل أ ساسو ثنظمي جوسة ظوة غرض أ مثان مفذوح مكراء منخوج حمعات وكوف امس يارات وادلراجات امؼادًة 

ة خالل جوسة  ضاركة من ظرف مجيع املخؼيدين ايذين دأ توا ػىل واميت مث خالميا ملاظؼة امل  22/23/3122وامناًر

املضاركة لك س نة يف معوية كراء مواكف امس يارات تدغوى ػدم موافلهتم ػىل مضمون كناش امخحمالت وخاظة 

امفعل امثاين وامؼرشون املخضمن ملمية امضٌلهة املامية ادلامئة ومت ثنظمي جوسة اثهية مت خالميا منع املضاركني احلارضين 

املضاركة يف غرض ال مثان ومتزيت اجلوسة تفوىض ػارمة أ دت اىل امـاهئا وىو ما مت خالل جوسة ًوم من 

ة ترتاب ملاظؼات املنارة س يدي ًوسف  21/23/3122 اخلاظة جكراء مواكف امس يارات وادلراجات امؼادًة وامناًر

 جن ػًل وامنخيل.

وتؼد ملاء انئة رئيس جٌلػة مراكش امللكف تلسم املمخواكت ادلاغية مع تؼغ ممثًل املكرتين أ حلوا ػىل رضورة 

ة وامرجوع اىل مدوؽ امضٌلهة امساتق املمثل يف كميخو   امـاء امفعل امثاين وامؼرشون املخضمن نوضٌلهة تنسة مائًو

غ املكرتين غن ال رضار اميت حل 30.000,00  لت هبم أ زناء اس خـالهلم ميده املواكف.درمه، وثؼًو
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 نيـاش التخنـالت
 الطٔازات ّالدزاجات مْاقف  بإجياز ميتْج اضتغاللاملتعلل 

 ّالعادٓ٘ التابع٘ دتناع٘ مسانشاليازٓ٘ 
 

  554353رلم  ( بتوفّذ الكاهٍن58/20/0258) 5348رمظان  02الصادر فُ  5-58-58بواء غلَ الظٌّر الطرِف رلم  -
 المتػلق بالجماغات 3

(  والمتػلق بتددِد ظروط 0254مارس 02) 5343جمادى االولَ  25الصادر فُ  433-50بواء غلَ المرصٍم رلم  -
ظنال إبرا

 
ا 3وا  م صفكات الدولة وهذا بػض المكتظّات المتػلكة بمرالبتٌا وتدبًّر

بشن هظام المداصبة  0250هٍفمبر  04المٍافق لـ  5343ربّع االول  3الصادر فُ  03503385بواء غلَ المرصٍم غدد  -
 الػمٍمّة للجماغات ومؤصشات التػاون بّن الجماغات3

صػار الظرائب والرصٍم والٍاجبات المشتدكة  0225ي ما 53بتارِذ  6بواء غلَ الكرار الجبائُ غدد  -
 
الذي ِددد هشب وا

 لفائدة مّزاهّة جماغة مراهض هما تم تػدِلي 3
 3333333333333)الجلشة بتارِذ 3 0255االصتثوائّة دجوبر وتبػا لمداولة المجلس الجماغُ لمدِوة مراهض رالل دورتي  -
ٌِدف هواش التدمالت ًدا إلَ طبع الػاللة ما بّن من رصا غلّي غرض االثمان المتػلق باصتغالل مدػات ولٍف         

 الشّارات والدراجات الوارِة والػادِة وبّن جماغة مراهض3 
ٍح ) جلشة غمٍمّة ( غبكا للكٍاهّن ثمان المفت

 
ٍج ًدى المدػات بٍاصػة غرض اال الجاري بٌا  وصتكٍم الجماغة بنراء موت

 . دجوبر من هو صوة مالّة 45الػمو ودلم لمدة صوة واخدة تبتدئ من فاتح ِواِر إلَ غاِة 

 امفعل ال ول:

ت والّادًت.   جخفق مدىاث الىكىف واملإدي ِنها مىلُى هىاػ الخدمالث هزا لىكىف العياساث والذساحاث الىاٍس

وظخلىم املفا ح ا جماِيت باِذاد الئدت وأظماء وخذود هزه املحىاث ِىذ خلٌى ول ظىت ماليت مشاِاة ملخىلتاث العح  

 وا جىالن بهزه ا جماِت .

ت والّادًت ظخىىن خالّت خخما ئلى بىىد هىاػ الخدمالث  وول مدىت أخذزذ فيما بّذ ظىاء للعياساث أو الذساحاث الىاٍس

 هزا.

ت التي ظخّخمذ هما ًىٍم هىاػ  الخدمالث هزا ِمليت ئًجاس مىخىج مدىاث وكىف العياساث و الذساحاث الّادًت و الىاٍس

الن ًِ  م ِذاداث الظخخالؿ واحتاث الىكىف وتلا لالئدت التي ظيخم ئِذادها ِىذ الِا متذأ الاظخخالؿ ًِ وٍش

شاس ـادس ًِ العيذ سئيغ حماِت ـ لاث ولتاث ِشوك الازمان ا خاـت بهزا الفىف مً مدىاث الىكىف بمىحب ك

 مشاهؾ.

 : امفعل امثاين
ت والّادًت  واملممىت بالالئد ت مىلُى الىشاء بال فل ألاٌو . تيهم الاظخغالٌ وكىف العياساث والذساحاث الىاٍس  العىٍى

 

 

 املموكة املـرتية 
 وزارة ادلاخويــة

 والًة هجة مراكش أ سفي وغٌلةل مراكش

 جٌلػة مراكش

 املديًرة امؼامة  نومعاحل

 كســم املمخوكـات ادلاغيـة
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 امفعل امثامر :
اكف املزهىسة أِاله ِلى الؽاخىاث وؼاخىاث الىصن ال ليل والّشباث وا حيىاهاث وكاوشاث الخخييم   ًمىْ الىكىف في املى

ىاف املزهىسة أه ا . اكف لتّن الـا  ما لم ًىق ـشاخت ِلى امياهيت اظخغالٌ بّن املى

 امفعل امراتع :

اججاه ا جماِت فيما ًخق جأدًت واحتاث الاظخغالٌ،  ٌّخ   الشخق الزي سظا ِليه ِشك ألازمان هى املعإوٌ الىخيذ

خم جأدًت الىاحتاث بياملها كتل الؽشُو في اظخغالٌ املحىت.  وهذا اخت ام حميْ بىىد هىاػ الخدمالث هزا ٍو

وفي خالت ِذم اداء الىاحتاث او ِذم اظخخالـها مً وشف ا جماِت، فاهه ًدم لشئيغ املجلغ ا جماعي مفادسة المماهت 

الن ًِ ولب ِشك ازمان حذًذ بّذ اـذاس كشاس الغاء هديجت ِشك الازمان املال يت املإكخت ل ائذة محزاهيت ا جماِت والِا

 العابم بخفىؿ ا حفت غح  امللتزم بأداء واحب اظخغاللها.

مللتٌى في اظم ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ ًممً  الّشك املالي للمعخغل امممىن  ًخم اداء واحتاث املحىت بىاظىت ؼيً 

 وتلا لىخائج حلعاث ِشك ألازمان امل خىح.

 امفعل اخلامس :
ال ًدم للمّني باألمش اظخغالٌ املحىت ئال بّذ الليام بشظم خذودها ولتي معاختها بدمىس  جىت مىىهت مً املفا ح 

 التلذًت املّىيت بزلً.

 امفعل امسادس :

ال ًجىص للمعخغل ججاوص املعاخت املشخق له باظخغاللها واملحذدة وتلا للشظم التياو  وللت ظيم املحذد مً وشف اللجىت 

ت املىفىؿ ِليها في ال فل العابْ ِؽش بّذه .  املؽاس اليها في ال فل ا خامغ اِاله جدذ وائلت اجخار الاحشاءاث الضحٍش

 امفعل امساتع : 

ت والّادًت املخىك ت  ًخّحن ِلى املعخغل الخ ذ لذي مفا ح الؽشوت واملفا ح ا جماِيت بالعياساث أو الذساحاث الىاٍس فٍش

 ًىما  . 15ملذة ج ىق 

  امفعل امثامــن :
اكف املؽاس ئليها في ال فل ألاٌو ويلت أًام ألاظتُى و بذون اهلىاُ     . حعخغل املى

 امفعل امخاسع :

اكف املؽاس ئليها آه ا الشظم الخالي 4      ت والّادًت باملى  ًإدي ًِ خشاظت العياساث والذساحاث الىاٍس
 : مجيع احملعات ) هنارا(

  .......................... درمه نويوم .. 2.11ًؤدى غن لك دراجة ػادًة 

  ............................درمه و هعف نويوم . 2.61ًؤدى غن لك دراجة انًرة 

  ................................ درىٌلن. 3.11ًؤدى غن لك سيــارة 

  .............................. درامه نويوم .  7.11ًؤدى غن لك صاحنـــة 

 مجيع احملعات  ميال :

  .......................... درىٌلن  نويوم . 3.11ًؤدى غن لك دراجة ػادًة 

  ............................درامه  . 4.11ًؤدى غن لك دراجة انًرة 

  ................................ درمه. 5.11ًؤدى غن لك سيــارة 

  .............................. درمه .  23.11ًؤدى غن لك صاحنـــة 
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اكف املخىاحذة امام ملشاث الاداساث الّمىميت  جدذد حٍّش ت خاـت بلشاس لشئيغ مجلغ حماِت مشاهؾ في ما ًخّلم باملى

 والؽته الّمىميت واللاوىحن واملخففت لىكىف دساحاث وظياساث املىٌ حن خالٌ اوكاث الّمل.
 مالحظة ىامة:

 ًىهيى الى مخم ؼهش اهخىبش( مً العاِت الّاؼشة ليال الى غاًت ا خامعت ـتاخا. 22ًتذا الخىكيذ الليلي خالٌ ففل الفيف مً )

 ًىهيى( مً العاِت العابّت ليال الى غاًت العادظت ـتاخا. 21وخالٌ الخىكيذ الؽخىي )مً فاجذ هىه   الى غاًت 

خّحن ِلى املعخغل، في حميْ الاخىاٌ، حعليم املشج لحن جزهشة جخممً واحتاث الىكىف امل  خّحن اظخخالـها.ٍو

حّليم لىخت إلؼهاس واحتاث الىكىف وتلا للىمىرج املّذ مً وشف ا جماِت، هما اهه ٌّخ   املعإوٌ الىخيذ ِلى  (ًخّحن ِلى املعخغل

ت في خالت مخال ت ما رهش. ت حّليم اللىخت املزهىسة جدذ وائلت جىتيم الاحشاءاث الضحٍش  لمان اظخمشاٍس

 امفعل امؼارش :

ت   جإدي املتالغ امللشسة في ال فل الخاظْ مً وشف املعخ يذ ِىذ انهاء املشج م جىكف ظياسجه او دساحخه الّادًت او الىاٍس

اكف املؽاس اليها ظابلا وكتل مغادسجه لها.   املىدِت باملى
 امفعل احلادي غرش : 

ت والّ اكف العياساث والذساحاث الىاٍس ادًت، واملحافٍت ِليها في خالت حيذة ورلً ًخّحن ِلى املعخغل ـياهت وجىٍيف مى

 بف ت معخمشة.

 امفعل امثاين غرش : 

يف املعخخذمحن وأداء أحىسهم وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل .  ًلتزم املعخغل بخٌى

ًشجذي املعخخذمىن، لضوما، لتاظا مىخذا وهٍي ا وتلا للىمىرج املّخمذ مً وشف ا جماِت ِلى ه لت املعخغل،   -

ذ حميْ املعخخذمحن بالتزٌ املزهىسة خعب ففٌى العىت بذلت ـي يت واخشي  خيث ًخّحن ِلى املىت ي جضٍو

ت ورلً كتل الؽشُو في الاظخغالٌ، هما ًخّحن ِلى ا حشاط خمل ؼا اكب * ؼخٍى سة حؽح  ئلى ل َ * خاسط * أو * مش

افلت ا جماِت ِلى ؼيل الؽاسة والتي ًجب أن ٌؽاس فيها أًما ئلى اظم  بالّشبيت وال شوعيت ، ورلً بّذ مى

 املعخغل وسكم بىاكخه الىوىيت .

سكام بىاكتهم ًىحه املعخغل ئلى ا جماِت  الئدت بأظماء املعخخذمحن الّاملحن باملحىاث املعخغلت مً وشفه مْ أ  -

ذ ا جماِت بيافت املّلىماث املخّللت بهم  وكتل الؽشُو في الاظخغالٌ . (الىوىيت، وجضٍو

  امفعل امثامر غرش :
أو ئًلاد الىاس داخل املحىاث  اظخّمالها ،   ًمىْ مىّا وليا ِلى املعخغل أو معخخذميه ولىج العياساث املحشوظت باملىكف أو

ياهت أو ئـالح العياساث .  أو غعل أو حشحيم العياساث باملىكف ـو

 امفعل امراتع غرش : 

ه بمىاظتت اظخّماٌ املحىاث مً كتل املفا ح ا جماِيت  ألحل  ال ًمىً للمعخغل املىالتت بأي حّىٍن هي ما وان هِى

جىٍيم جٍاهشاث سظميت أو خ الث أو أي اخخالٌ حضئ  أو هلي للمدىاث بف ت مإكخت حعخذِيها املفلحت الّامت ، غح  اهه ئرا 

ت مً وشف ا جماِت ألي ظثب مً ألاظتاب هىلْ ِالمت زممىُى الىكىفز جم ولْ خذ لالظخغالٌ الىلي أو ا جضئ  للمدى

تا ا جضء الزي جم ئلغاؤه ، وفي خالت ِذم جىاحذ  ن املعخغل بمىكف ًىاصي جلٍش م ال ًمىً للجىت ِشوك ألازمان حٍّى

مها له فان املفا ح ا جماِيت  جلىم باِذاد كشاساث إلالغاء مً  مىكف ؼاغش أو ِذم كتٌى املعخغل للمدىت امللت خت حٍّى

احل اظت داد املتالغ املاليت املعخدلت لفاخبها وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل، ورلً بّذ ادالء املّني باألمش بؽهادة ج ثذ 

ت املحليت.   ِذم اظخغالٌ معلمت مً وشف العلىت الاداٍس
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 امفعل اخلامس غرش : 

ت  بملش مدىت الىكىف ئال بمىحب جشخيق معتم مً املفا ح املخخفت ِلى أن ِائذاث  ال ٌعمذ بخّليم ئِالهاث اؼهاٍس

الن حّىد ئلى ـىذوق ا جماِت وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل في هذا امليذان .  هزا إلاؼهاس أو إلِا

 امفعل امسادس غرش : 

ذ  ىت جىحيهه ئلى سئيغ حماِت مشاهؾ ئؼّاسا بىاظىت ال ً  ًمىً للمعخغل الّذٌو ًِ اظخغالٌ مدىاث الىكىف ؼٍش

خّحن ِليه بيان ألاظتاب املإدًت ئلى ولب فسخ الاج اق الزي ًشبىه  خ الخىكيف ًِ الاظخغالٌ ، ٍو ً كتل جاٍس املممىن ؼهٍش

 با جماِت .

الن ًِ ِشوك جخم دساظت ولب املّني باألمش مً وشف  افلت جتاؼش مً حذًذ ِمليت إلِا  جىت ِشوك ألازمان ، وفي خالت املى

مه بالليمت املاليت للمذة املختليت وتلا لإلحشاءاث املىفىؿ  ألازمان باليعتت للمذة املختليت لالظخغالٌ ِلى أن ًخم حٍّى

 ِليها بال فل الشابْ ِؽش أِاله .

 امفعل امساتع غرش :

 د هىاػ الخدمالث ًخم ئؼّاس املّني باألمش باملخال ت املشجىتت مً وشفه وجىحيه ئهزاس له في هزا الفذد .في خالت مخال ت بىى 

ل مً  ل املّني باألمش باإلهزاس ازش جتليغه له وتلا لإلحشاءاث اللاهىهيت ا جاسي بها الّمل في هزا الفذد ودون الخـى بّذ جـى

ت ال اليت 4 وشفه بأي سد ملتٌى ً  س املخال اث املشجىتت   مً وشفه ، وفي خالت ِذم امخ اله جىتم في خله إلاحشاءاث الضحٍش

  نة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة ال وىل . 6111011  مدوؽ اكذعاع  من امضٌلهة املامية املودػة دلى خًز

  امضٌلهة املامية املودػة دلى خًزنة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة امثاهية  من  21111011اكذعاع وس حة 

  من امضٌلهة املامية املودػة دلى خًزنة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة امثامثة  26111011اكذعاع وس حة 

  غ غن دون أ ن حيق نومس  وكف موضوع اخملامفة امليف حاةل امامتدي يف اخملامفات نومرة امراتؼة ًوـى امرتخيط ابس خـالل خـل املعامحة تب دىن ثؼًو

 .ذكل

ان م ّىله ورلً لخمىحن  15ًتلغ كشاس إلالغاء وتلا لإلحشاءاث اللاهىهيت ا جاسي بها الّمل في هزا الفذد  ًىما كتل ظٍش

 . املخالف مً ئخالء املىكف مىلُى ئحشاء إلالغاء

 امفعل امثامن غرش : 

اكتت اِىان  م ىلحن كمائيحن  للعم املمخلياث ا جماِيت او جابّىن  مدل ىن  حماِيىن ًيخذب للليام باحشاءاث املش

ش مدالش للمخال اث املشجىتت في أي وكذ ودون ظابم اؼّاس. اكتت وجدٍش  مىخذبحن مً وشف حماِت مشاهؾ للليام باملش

 امفعل امخاسع غرش : 

، وول ئجالف  حم بها مً حشاء الاظخغالٌ جىىن ـياهخه ِلى ه لت املعخغل دون أن  ًلتزم املعخغل با ح اً ِلى املحىت

 ًىالب ا جماِت بأدوى حّىٍن .

 امفعل امؼرشون : 

 م . -و-ػ –املغشب  –مً واحتاث الىكىف ظياساث ا جماِت التي جدمل ؼاسة *ج* وظياساث الذولت ا حاملت لؽاساث ق.ط حّ ى  
  امفعل امواحد وامؼرشون :

أن ا جماِت ال جخدمل أي معإوليت هي ما واهذ هىِيتها اججاه الغح  فيما ًخّلم با حىادر التي ًمىً أن جلْ بمدىاث   

 الىكىف مً ئجالف وظشكت وغح ها، وجتلى املعإوليت ِلى ِاجم املعخغل وخذه .
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 امفعل امثاين وامؼرشون : 

ت والّادًت ًخّحن ِلى املخّهذًً املؽاسهحن في ولتاث ِشوك الازمان  اكف العياساث والذساحاث الىاٍس املشجتىت باظخغالٌ مى

(  واملخّلم بخدذًذ 2013ماسط 20) 1434حمادي الاولى  02الفادس في  343-12جلذًم مل اتهم وتلا مللخمياث املشظىم سكم 

اكتتها وجذبح ها.  ؼشوه وأؼياٌ ئبشام ـ لاث الذولت وهزا بّن امللخمياث املخّللت بمش

دسهم بىاظىت لماهت ماليت  30000000ًخّلم بالمماهت املاليت لمً وزائم امللف الاداسي فان كيمتها املاليت جتلغ  اما فيما

يل معلم مً وشف ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ ً ثذ ئًذاُ املخّهذ لذي ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ  بىىيت في اظم املخّهذ او جـى

 للمتلغ املالي املزهىس .
 

 وامؼرشون :امفعل امثامر 

املؽاسن في ِشوك ألازمان غح  ملضم باملؽاسهت في حميْ ا حفق املتيىت الخلا ، ًمىً له أن ٌؽاسن بدفت واخذة أو ِذة خفق 

ىىن مدخىي ا حفق خعب الالئدت املشفلت لىىاػ الخدمالث .  ٍو

تول مخال ت مللخمياث التىىد العابلت مً وشف املعخغل جإدي جللائيا الى جىتيم الّلىب  اِاله 17املؽاس اليها في ال فل  اث الضحٍش

 امفعل امراتع وامؼرشون : 

 امفلرة ال وىل :

الن ًِ  جدذد كائمت مدىاث وكىف العياساث  التي م ِذاداث الىكىف لمً الالئدت الىاسدة باإِل ظيخم اظخغاللها ًِ وٍش

 ولب ِشك الازمان امل خىح املخّلم بهزا الفىف مً مدىاث الىكىف بمىحب كشاس ـادس ًِ سئيغ حماِت مشاهؾ.

اكف ِلى الؽيل الخالي4  جىتم حٍّش ت خاـت الظخخالؿ واحتاث الىكىف املشجتىت بهزه املى
 : هنارا(احملعات ) 

  ................................ ضافية درىٌلن. نوساػة 3.11ًؤدى غن لك سيــارة  ال وىل و درمه واحد غن لك ساػة اإ

 :حمعات املدًنة ميال

 نويةل درمه 5.11.... ارة ...................ًؤدى غن لك سيــ. 

اكف العياساث ا خالّت  مللخمياث هزه املادة ًىميا مً العاِت العابّت ـتاخا الى غاًت جدذد املذة الضمىيت الظخغالٌ مى

 مىخفف الليل ِلى أن ًخم اِخماد الخٍّش ت املحذدة بال فل الخاظْ باليعتت لل ت ة الضمىيت الليليت املختليت.

 : امفلرة امثاهية
اكف العياساث بمىحب كشاس لشئيغ حماِت م شاهؾ  فيما ًخق ًدذد واحب الاؼت ان ا خاؿ بهزا الفىف مً مى

 .اظخغاللها مً وشف مٌى   ومعخخذم  إلاداساث الّمىميت والؽته الّمىميت وا خاـت وهزا باليعتت لللاوىحن 

 امفلرة امثامثة :

 ًفذس كشاس ًِ سئيغ ا جماِت ًدذد املشاهً املغللت ووشق جذبح ها وججهحزها.

 امفعل اخلامس وامؼرشون :

اكف العياساث و الذساحاث للغح  أو هشاء مىخىحها مً التاوً جدذ وائلت ئلغاء الت خيق  ًمىْ مىّا وليا هشاء مىخىج مى

 باظخغالٌ مدىاث الىكىف املشخفت.

 امفعل امسادس وامؼرشون :

بّذ اظدى ار حميْ ا حلٌى بحن الىشفحن  ٌّىد التث في الجزاِاث التي ًمىً أن جلْ خٌى جىتيم بىىد هىاػ الخدمالث هزا ،

 املخخفت بمشاهؾ . ئلى املحاهم
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 )رئٌس الجلسة( مراكش ةرئٌس مجلس جماعاالول لالنائب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

تبعا لتمرٌر اللجنة المكلفة بالمرفك العمومٌة والخدمات، فاألمر ٌتعلك بتعدٌل كناش التحمالت متعلك 

ولد ابدت اللجنة  السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش موالف  استغاللبإٌجار منتوج 

 منه، اذ اصبح على الشكل التالً: 22و ٌتعلك االمر بالفصل  موافمتها علٌه فً صٌغته التعدٌلٌة

اكف ز ت ًخّحن ِلى املخّهذًً املؽاسهحن في ولتاث ِشوك الازمان املشجتىت باظخغالٌ مى العياساث والذساحاث الىاٍس

(  واملخّلم 2013ماسط 20) 1434حمادي الاولى  02الفادس في  343-12والّادًت جلذًم مل اتهم وتلا مللخمياث املشظىم سكم 

اكتتها وجذبح ها.  بخدذًذ ؼشوه وأؼياٌ ئبشام ـ لاث الذولت وهزا بّن امللخمياث املخّللت بمش

دسهم بىاظىت لماهت  30000000لمً وزائم امللف الاداسي فان كيمتها املاليت جتلغ اما فيما ًخّلم بالمماهت املاليت 

يل معلم مً وشف ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ ً ثذ ئًذاُ املخّهذ لذي ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ  ماليت بىىيت في اظم املخّهذ او جـى

 .زللمتلغ املالي املزهىس 

 بــاب المنالشــة مفتــوح.

 ان لم ٌكن هنان اي تدخل، نمر الى التصوٌــت. 
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    مسانش ٘زتلظ مجاع

 1112 دجنرب 12بتاريخ  913/11/2018مقرر عدد     

 املتعلقـة: 1112 االستثنائية دجنربمن جدول أعنال الدورة  الثالثةلنقطـة ا           

ت والّادًتحّذًل هىاػ الخدمالث املخّلم باًجاس مىخىج اظخغالٌ  اكف العياساث والذساحاث الىاٍس  مى
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الســـادةوهـم 32

ور، ـة، عبد الرزاق جبـد توفلـمحمف البردعً، ـعواطدق، ـوري، أحمد المتصـان، عبد السالم سً كـٌونس بن سلٌم

د الزراف، خدٌجة الفضً، ي. عبد الحفٌظ المغراوي، حسـن بباوي، حمٌد خوزرن، ـعبد المجٌد اٌت الماضً، محم

اد، ـة بوعبـة، ثورٌـدة ساللـدار، سعٌـة مجـً، حفٌظـراق البوٌسفـاري، إشـً، عبد الهادي فـم الفٌرامـد الرحٌـعب

ادي بن عال، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي وٌسالت، ـوار، عبد الهـن نـواري، الحسٌـوظ، حسن الهـأحمد محف

المنادي،  د بنلعروسً، ي. الحسنـد االدرٌسً، جمال الدٌن العكرود، محمـعبد الصمد العكاري، حبٌبة الكرشال، محم

وش، ـً، عبد الغنً درٌـا، سفٌان بنخالتـر، ي. البشٌر طوبـف بن الزاهـ، ٌوسة، السعٌد اٌت المحجوبـد بالـمحم

 خالد الفتاوي.

ال أحـــــد

ال أحـــــد

 يلـــي ما يقـرر
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 نيـاش التخنـالت
 الطٔازات ّالدزاجات مْاقف  اضتغاللبإجياز ميتْج املتعلل 

 اليازٓ٘ ّالعادٓ٘ التابع٘ دتناع٘ مسانش
 
 

 3بالجماغات المتػلق 554353رلم  ( بتوفّذ الكاهٍن58/20/0258) 5348رمظان  02الصادر فُ  5-58-58بواء غلَ الظٌّر الطرِف رلم  -
ظنال إبرام صفكات  ( والمتػلق0254مارس 02) 5343جمادى االولَ  25الصادر فُ  433-50بواء غلَ المرصٍم رلم  -

 
بتددِد ظروط وا

ا3الدولة وهذا بػض المكتظّات المتػلكة بمرالبتٌا   وتدبًّر
بشن هظام المداصبة الػمٍمّة  0250هٍفمبر  04المٍافق لـ  5343ربّع االول  3الصادر فُ  03503385بواء غلَ المرصٍم غدد  -

 ت3للجماغات ومؤصشات التػاون بّن الجماغا
صػار الظرائب والرصٍم والٍاجبات المشتدكة لفائدة مّزاهّة  0225ماي  53بتارِذ  6بواء غلَ الكرار الجبائُ غدد  -

 
الذي ِددد هشب وا

 جماغة مراهض هما تم تػدِلي 3
 05/50/02553جلشة فرِدة بتارِذ  0255وتبػا لمداولة مجلس جماغة مراهض رالل دورتي االصتثوائّة دجوبر  -
دف هواش التدمالت ًدا إلَ طبع الػاللة ما بّن من رصا غلّي غرض االثمان المتػلق باصتغالل مدػات ولٍف الشّارات والدراجات ٌِ        

 الوارِة والػادِة وبّن جماغة مراهض3 
ثمان المفتٍح ) جلشة غمٍمّة ( غبكا للكٍاهّن الجاري بٌ

 
ا الػمو ودلم وصتكٍم الجماغة بنراء موتٍج ًدى المدػات بٍاصػة غرض اال

 . دجوبر من هو صوة مالّة 45لمدة صوة واخدة تبتدئ من فاتح ِواِر إلَ غاِة 

 امفعل ال ول:

ت والّادًت.   جخفق مدىاث الىكىف واملإدي ِنها مىلُى هىاػ الخدمالث هزا لىكىف العياساث والذساحاث الىاٍس

وظخلىم املفا ح ا جماِيت باِذاد الئدت وأظماء وخذود هزه املحىاث ِىذ خلٌى ول ظىت ماليت مشاِاة ملخىلتاث العح  

 وا جىالن بهزه ا جماِت .

ت والّادًت ظخىىن خالّت خخما ئلى بىىد هىاػ الخدمالث هزا.  وول مدىت أخذزذ فيما بّذ ظىاء للعياساث أو الذساحاث الىاٍس

ت التي ظخّخمذ متذأ هما ًىٍم هىاػ  الخدمالث هزا ِمليت ئًجاس مىخىج مدىاث وكىف العياساث و الذساحاث الّادًت و الىاٍس

الن ًِ ـ لاث ولتاث  م ِذاداث الظخخالؿ واحتاث الىكىف وتلا لالئدت التي ظيخم ئِذادها ِىذ الِا الاظخخالؿ ًِ وٍش

 شاس ـادس ًِ العيذ سئيغ حماِت مشاهؾ.ِشوك الازمان ا خاـت بهزا الفىف مً مدىاث الىكىف بمىحب ك

 : امفعل امثاين
ت والّادًت  واملممىت بالالئد ت مىلُى الىشاء بال فل ألاٌو . تيهم الاظخغالٌ وكىف العياساث والذساحاث الىاٍس  العىٍى

 امفعل امثامر :
اكف املزهىسة أِاله ِلى الؽاخىاث وؼاخىاث الىصن ال ليل والّشباث وا حيىاهاث وكاوشاث الخخييم   ًمىْ الىكىف في املى

ىاف املزهىسة أه ا . اكف لتّن الـا  ما لم ًىق ـشاخت ِلى امياهيت اظخغالٌ بّن املى

 امفعل امراتع :

اججاه ا جماِت فيما ًخق جأدًت واحتاث الاظخغالٌ،  ٌّخ   الشخق الزي سظا ِليه ِشك ألازمان هى املعإوٌ الىخيذ

خم جأدًت الىاحتاث بياملها كتل الؽشُو في اظخغالٌ املحىت.  وهذا اخت ام حميْ بىىد هىاػ الخدمالث هزا ٍو
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وفي خالت ِذم اداء الىاحتاث او ِذم اظخخالـها مً وشف ا جماِت، فاهه ًدم لشئيغ املجلغ ا جماعي مفادسة المماهت 

الن ًِ ولب ِشك ازمان حذًذ بّذ اـذاس كشاس الغاء هديجت ِشك الازمان العابم امل اليت املإكخت ل ائذة محزاهيت ا جماِت والِا

 بخفىؿ ا حفت غح  امللتزم بأداء واحب اظخغاللها.

املالي للمعخغل امللتٌى وتلا  ًممً الّشكفي اظم ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ  مممىن ؼيً ًخم اداء واحتاث املحىت بىاظىت 

 لىخائج حلعاث ِشك ألازمان امل خىح.

 امفعل اخلامس :
ال ًدم للمّني باألمش اظخغالٌ املحىت ئال بّذ الليام بشظم خذودها ولتي معاختها بدمىس  جىت مىىهت مً املفا ح 

 التلذًت املّىيت بزلً.

 امفعل امسادس :

ال ًجىص للمعخغل ججاوص املعاخت املشخق له باظخغاللها واملحذدة وتلا للشظم التياو  وللت ظيم املحذد مً وشف اللجىت 

ت املىفىؿ ِليها في ال فل العابْ ِؽش بّذه .  املؽاس اليها في ال فل ا خامغ اِاله جدذ وائلت اجخار الاحشاءاث الضحٍش

 امفعل امساتع : 

ت والّادًت املخىك ت  ًخّحن ِلى املعخغل الخ ذ لذي مفا ح الؽشوت واملفا ح ا جماِيت بالعياساث أو الذساحاث الىاٍس فٍش

 ًىما  . 15ملذة ج ىق 

  امفعل امثامــن :
اكف املؽاس ئليها في ال فل ألاٌو ويلت أًام ألاظتُى و بذون اهلىاُ     . حعخغل املى

 امفعل امخاسع :

اكف املؽاس ئليها آه ا الشظم الخالي 4      ت والّادًت باملى  ًإدي ًِ خشاظت العياساث والذساحاث الىاٍس
 : مجيع احملعات ) هنارا(

  .......................... درمه نويوم .. 2.11ًؤدى غن لك دراجة ػادًة 

  ............................درمه و هعف نويوم . 2.61ًؤدى غن لك دراجة انًرة 

  ................................ درىٌلن. 3.11ًؤدى غن لك سيــارة 

  .............................. درامه نويوم .  7.11ًؤدى غن لك صاحنـــة 

 مجيع احملعات  ميال :

 . درىٌلن  نويوم . 3.11......................... ًؤدى غن لك دراجة ػادًة 

  ............................درامه  . 4.11ًؤدى غن لك دراجة انًرة 

  ................................ درمه. 5.11ًؤدى غن لك سيــارة 

  .............................. درمه .  23.11ًؤدى غن لك صاحنـــة 

اكف املخىاحذة امام ملشاث الاداساث الّمىميت  جدذد حٍّش ت خاـت بلشاس لشئيغ مجلغ حماِت مشاهؾ في ما ًخّلم باملى

 والؽته الّمىميت واللاوىحن واملخففت لىكىف دساحاث وظياساث املىٌ حن خالٌ اوكاث الّمل.
 مالحظة ىامة:

 مخم ؼهش اهخىبش( مً العاِت الّاؼشة ليال الى غاًت ا خامعت ـتاخا.ًىهيى الى  22ًتذا الخىكيذ الليلي خالٌ ففل الفيف مً )

 ًىهيى( مً العاِت العابّت ليال الى غاًت العادظت ـتاخا. 21وخالٌ الخىكيذ الؽخىي )مً فاجذ هىه   الى غاًت 

خّحن ِلى املعخغل، في حميْ الاخىاٌ، حعليم املشج لحن جزهشة جخممً واحتاث الىكىف املخّحن اظخخ  الـها.ٍو

حّليم لىخت إلؼهاس واحتاث الىكىف وتلا للىمىرج املّذ مً وشف ا جماِت، هما اهه ٌّخ   املعإوٌ الىخيذ ِلى  (ًخّحن ِلى املعخغل

ت في خالت مخال ت ما رهش. ت حّليم اللىخت املزهىسة جدذ وائلت جىتيم الاحشاءاث الضحٍش  لمان اظخمشاٍس
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 امفعل امؼارش :

ت   جإدي املتالغ امللشسة في ال فل الخاظْ مً وشف املعخ يذ ِىذ انهاء املشج م جىكف ظياسجه او دساحخه الّادًت او الىاٍس

اكف املؽاس اليها ظابلا وكتل مغادسجه لها.   املىدِت باملى
 امفعل احلادي غرش : 

ت والّ اكف العياساث والذساحاث الىاٍس ادًت، واملحافٍت ِليها في خالت حيذة ورلً ًخّحن ِلى املعخغل ـياهت وجىٍيف مى

 بف ت معخمشة.

 امفعل امثاين غرش : 

يف املعخخذمحن وأداء أحىسهم وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل .  ًلتزم املعخغل بخٌى

ًشجذي املعخخذمىن، لضوما، لتاظا مىخذا وهٍي ا وتلا للىمىرج املّخمذ مً وشف ا جماِت ِلى ه لت املعخغل،   -

ذ حميْ املعخخذمحن بالتزٌ املزهىسة خعب ففٌى العىت بذلت ـي يت واخشي  خيث ًخّحن ِلى املىت ي جضٍو

ت ورلً كتل الؽشُو في الاظخغالٌ، هما ًخّحن ِلى ا حشاط خمل ؼا اكب * ؼخٍى سة حؽح  ئلى ل َ * خاسط * أو * مش

افلت ا جماِت ِلى ؼيل الؽاسة والتي ًجب أن ٌؽاس فيها أًما ئلى اظم  بالّشبيت وال شوعيت ، ورلً بّذ مى

 املعخغل وسكم بىاكخه الىوىيت .

سكام بىاكتهم ًىحه املعخغل ئلى ا جماِت  الئدت بأظماء املعخخذمحن الّاملحن باملحىاث املعخغلت مً وشفه مْ أ  -

ذ ا جماِت بيافت املّلىماث املخّللت بهم  وكتل الؽشُو في الاظخغالٌ . (الىوىيت، وجضٍو

  امفعل امثامر غرش :
أو ئًلاد الىاس داخل املحىاث  اظخّمالها ،   ًمىْ مىّا وليا ِلى املعخغل أو معخخذميه ولىج العياساث املحشوظت باملىكف أو

ياهت أو ئـالح العياساث .  أو غعل أو حشحيم العياساث باملىكف ـو

 امفعل امراتع غرش : 

ه بمىاظتت اظخّماٌ املحىاث مً كتل املفا ح ا جماِيت  ألحل  ال ًمىً للمعخغل املىالتت بأي حّىٍن هي ما وان هِى

ضئ  أو هلي للمدىاث بف ت مإكخت حعخذِيها املفلحت الّامت ، غح  اهه ئرا جىٍيم جٍاهشاث سظميت أو خ الث أو أي اخخالٌ ح

جم ولْ خذ لالظخغالٌ الىلي أو ا جضئ  للمدىت مً وشف ا جماِت ألي ظثب مً ألاظتاب هىلْ ِالمت زممىُى الىكىفز 

تا ا جضء الزي جم ئلغاؤه ،  ن املعخغل بمىكف ًىاصي جلٍش وفي خالت ِذم جىاحذ م ال ًمىً للجىت ِشوك ألازمان حٍّى

مها له فان املفا ح ا جماِيت  جلىم باِذاد كشاساث إلالغاء مً  مىكف ؼاغش أو ِذم كتٌى املعخغل للمدىت امللت خت حٍّى

احل اظت داد املتالغ املاليت املعخدلت لفاخبها وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل، ورلً بّذ ادالء املّني باألمش بؽهادة ج ثذ 

ت املحليت. ِذم اظخغال  ٌ معلمت مً وشف العلىت الاداٍس

 امفعل اخلامس غرش : 

ت  بملش مدىت الىكىف ئال بمىحب جشخيق معتم مً املفا ح املخخفت ِلى أن ِائذاث  ال ٌعمذ بخّليم ئِالهاث اؼهاٍس

الن حّىد ئلى ـىذوق ا جماِت وتلا لللىاهحن ا جاسي بها الّمل في هذا امليذان   .هزا إلاؼهاس أو إلِا

 امفعل امسادس غرش : 

ذ  ىت جىحيهه ئلى سئيغ حماِت مشاهؾ ئؼّاسا بىاظىت ال ً  ًمىً للمعخغل الّذٌو ًِ اظخغالٌ مدىاث الىكىف ؼٍش

خّحن ِليه بيان ألاظتاب املإدًت ئلى ولب فسخ الاج اق الزي ًشبىه  خ الخىكيف ًِ الاظخغالٌ ، ٍو ً كتل جاٍس املممىن ؼهٍش

 با جماِت .

الن ًِ ِشوك  افلت جتاؼش مً حذًذ ِمليت إلِا جخم دساظت ولب املّني باألمش مً وشف  جىت ِشوك ألازمان ، وفي خالت املى

مه بالليمت املاليت للمذة املختليت وتلا لإلحشاءاث املىفىؿ  ألازمان باليعتت للمذة املختليت لالظخغالٌ ِلى أن ًخم حٍّى

 ِليها بال فل الشابْ ِؽش أِاله .
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 فعل امساتع غرش :ام

 في خالت مخال ت بىىد هىاػ الخدمالث ًخم ئؼّاس املّني باألمش باملخال ت املشجىتت مً وشفه وجىحيه ئهزاس له في هزا الفذد .

ل مً  ل املّني باألمش باإلهزاس ازش جتليغه له وتلا لإلحشاءاث اللاهىهيت ا جاسي بها الّمل في هزا الفذد ودون الخـى بّذ جـى

ت ال اليت 4 وشفه بأ  ي سد ملتٌى ً  س املخال اث املشجىتت مً وشفه ، وفي خالت ِذم امخ اله جىتم في خله إلاحشاءاث الضحٍش

  نة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة ال وىل . 6111011  مدوؽ اكذعاع  من امضٌلهة املامية املودػة دلى خًز

  امضٌلهة املامية املودػة دلى خًزنة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة امثاهية  من  21111011اكذعاع وس حة 

  من امضٌلهة املامية املودػة دلى خًزنة غٌلةل مراكش يف حاةل اخملامفة امثامثة  26111011اكذعاع وس حة 

  غ غن دون أ ن حيق نومس  وكف موضوع اخملامفة امليف حاةل امامتدي يف اخملامفات نومرة امراتؼة ًوـى امرتخيط ابس خـالل خـل املعامحة تب دىن ثؼًو

 .ذكل

ان م ّىله ورلً لخمىحن  15ًتلغ كشاس إلالغاء وتلا لإلحشاءاث اللاهىهيت ا جاسي بها الّمل في هزا الفذد  ًىما كتل ظٍش

 . املخالف مً ئخالء املىكف مىلُى ئحشاء إلالغاء

 امفعل امثامن غرش : 

اكتت اِىان  م ىلحن كمائيحن  للعم املمخلياث ا جماِيت او جابّىن  مدل ىن  حماِيىن ًيخذب للليام باحشاءاث املش

ش مدالش للمخال اث املشجىتت في أي وكذ ودون ظابم اؼّاس. اكتت وجدٍش  مىخذبحن مً وشف حماِت مشاهؾ للليام باملش

 امفعل امخاسع غرش : 

، وول ئجالف  حم بها مً حشاء الاظخغالٌ جىىن ـياهخه ِلى ه لت املعخغل دون أن  ًلتزم املعخغل با ح اً ِلى املحىت

 ًىالب ا جماِت بأدوى حّىٍن .

 امفعل امؼرشون : 

 م . -و-ػ –املغشب  –مً واحتاث الىكىف ظياساث ا جماِت التي جدمل ؼاسة *ج* وظياساث الذولت ا حاملت لؽاساث ق.ط حّ ى  
  امفعل امواحد وامؼرشون :

أن ا جماِت ال جخدمل أي معإوليت هي ما واهذ هىِيتها اججاه الغح  فيما ًخّلم با حىادر التي ًمىً أن جلْ بمدىاث   

 الىكىف مً ئجالف وظشكت وغح ها، وجتلى املعإوليت ِلى ِاجم املعخغل وخذه .

 امفعل امثاين وامؼرشون : 

ت والّادًت ًخّحن ِلى املخّهذًً املؽاسهحن في ولتاث ِشوك الازمان  اكف العياساث والذساحاث الىاٍس املشجتىت باظخغالٌ مى

(  واملخّلم بخدذًذ 2013ماسط 20) 1434حمادي الاولى  02الفادس في  343-12جلذًم مل اتهم وتلا مللخمياث املشظىم سكم 

اكتتها وجذبح ها.  ؼشوه وأؼياٌ ئبشام ـ لاث الذولت وهزا بّن امللخمياث املخّللت بمش

دسهم بىاظىت لماهت ماليت  30000000ًخّلم بالمماهت املاليت لمً وزائم امللف الاداسي فان كيمتها املاليت جتلغ  اما فيما

يل معلم مً وشف ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ ً ثذ ئًذاُ املخّهذ لذي ا خاصن الاكليمي ملشاهؾ  بىىيت في اظم املخّهذ او جـى

 للمتلغ املالي املزهىس .
 

 مؼرشون :امفعل امثامر وا

املؽاسن في ِشوك ألازمان غح  ملضم باملؽاسهت في حميْ ا حفق املتيىت الخلا ، ًمىً له أن ٌؽاسن بدفت واخذة أو ِذة خفق 

ىىن مدخىي ا حفق خعب الالئدت املشفلت لىىاػ الخدمالث .  ٍو

ت ول مخال ت مللخمياث التىىد العابلت مً وشف املعخغل جإدي جللائيا الى جىتيم الّلىباث  17املؽاس اليها في ال فل  الضحٍش

 .اِاله
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 )رئٌس الجلسة( مراكش ةرئٌس مجلس جماعاالول لالنائب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

وبهذا نكون لد أنهٌنا دراسة كافة النمط الواردة فً جدول أعمال هذه الدورة االستثنائٌة، وأود أشكر بهذه 

لمواكبتهم المٌمة ألشغالها، وكذا كافة موظفً الجماعة على مجهودهم المناسبة السادة أعضاء المجلس الجماعً 

 المبذول إلنجاحها.

لتالوة نص البرلٌة المرفوعة للسدة العالٌة باهلل صاحب الجاللة الملن  كاتب المجلسأما اآلن فالكلمة للسٌد 

 دمحم السادس نصره هللا.
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مرفوعة إلى ممام حضرة صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللابرلٌة 

 السالم على املقام العايل باهلل هىالي صاحب اجلاللة واملهابة نصركن اهلل وأيدكن وأدام يف الصاحلات ذكركن
 

الشسٓف٘ تشسف خدٓه األعتاب ٓ بعد تكدٓه فسّض الطاع٘ ّالْالٛ ّما ٓلٔل بادتياب الشسٓف اعص اهلل أمسِ،
سانش أصال٘ عً ىفطُ ّىٔاب٘ عً أعطاٛ اجمللظ ادتناعٕ ّاطس ّمْظفٕ ّأعْاٌ اإلدازٗ م مجاع٘  زتلظ زٜٔظ

االضتجيأٜ٘ امليعكدٗ خالل شَس دجيرب يف ادتناعٔ٘ ّمً خالهله ضهاٌ مدٓي٘ مسانش ٍّه خيتتنٌْ أشغال دّزتَه 
العالٔ٘ باهلل آٓات الْالٛ ّاإلخالص املشفْع٘ بضادم  سفع إىل الطدٗٓ بأٌ ، 3122 دجيرب 32 جلط٘ فسٓدٗ بتازٓخ

مشاعس التعلل املتني بأٍداب العسش العلْٖ اجملٔد، مبتَلني إىل العلٕ الكدٓس أٌ ميتع جاللتهه املئف٘ مبْفْز الضخ٘ 
 ّالعافٔ٘ ّطْل العنس.

 هىالي صاحب اجلاللة
فعلـٙ ٍدٖ إزادتهه الطامٔ٘، ٓا مْالٖ، ّتْجَٔاتهه الطدٓدٗ، اىهب أعطاٛ اجمللظ ادتناعٕ خالل ٍرِ 

يف اطاز  تدبريٓ٘ ّالتيظٔنٔ٘ستاّز  زعآانه مشلتالدّزٗ، علٙ التداّل يف قطآا ذات الضل٘ مبضاحل ّشؤٌّ 
ْجب الكاىٌْ التيظٔنٕ املتعلل تكدٓه خدمات الكسب امليْط٘ بادتناع٘ طبكا لالختضاصات املطيدٗ الَٔا مب

 بادتناعات. 
االّزاش بفعالٔ٘ يف دٓيامٔ٘  ني، ميخسطيف ٍرا اجملال ، بتْجَٔاتهه الطامٔ٘مطتيريًٓ يف ذلو ٓا مْالٖ

 .باعتبازٍا مضدز اهلاو دتنٔع مهْىات اجمللظ ادتناعٕ اليت تكْدٍا جاللتهه حبهن٘ ّتبضس ّثباتالهربٚ 
ّطييا العصٓص مْحدا، آميا مطنٝيا حتت زعآ٘ جاللتهه ّاىته تسمسٌْ مطاز ىطأل اهلل تعاىل اٌ حيفظ 

كس عٔيهه التينٔ٘ ّالسقٕ لشعبهه ّاٌ جيعلهه ذخسا ّضيدا هلرِ االم٘، ّضاميا الضتكسازٍا ّ أميَا ّ ّحدتَا، ّأٌ ٓ
ه الهسمي٘ صاحب٘ ّاٌ حيفظهه يف جنلته مْالٖ اذتطً احملبْبصاحب الطنْ امللهٕ األمري املبجل بْلٕ عَدنه 

ّضاٜس أفساد اضستهه امللهٔ٘  ْالٖ زشٔدم ضيْنه الطعٔد االمري ادتلٔللالخدجي٘ ّشد أشزنه ب امللهٕ األمريٗالطنْ 
 الدعاٛ.الشسٓف٘، اىُ مسٔع زتٔب 

 والسالم على املقام العايل باهلل ورمحته تعاىل وبركاته                                          
 . 8102دجنبر   82الموافق ل   0221االربعاء العشرون من ربٌع االخر حرر بمراكش ٌومه                                     
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