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  2020يناير  03دورة استثنائية بتاريخ                       مراكشلالمجلس الجماعي 

 سة علنية لج                                         

 2020يناير  03دورة استثنائية منعقدة بتاريخ حمضر 

 جلسة فريدة
 

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

 27914يتين عدد  وبطلب من السيد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش وفق االرسال،  لمجلس جماعة مراكش 

جماعة لحضور اشغال الللدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس  وتبعا  على التوالي،    2019دجنبر    27و    18بتاريخ    29081و

المتضمنة لجدول االعمال والجدولة الزمنية    26552تحت عدد    27/12/2019مجلس الجماعي بتاريخ  استثنائية للدورة    جلسة

الساعة    2020  يناير  03  الجمعةيوم  دورة استثنائية  مراكش اشغال  لماعي  المجلس الج  عقد،  لجلسة الدورة   الرابعة  على 

السيد    والنصف عشية   يونس بن سليمان بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة 

ممثال  لحضرية جامع الفنا  أحمد العطاري رئيس المنطقة ا مراكش وبمحضر السيد  لرئيس المجلس الجماعي  ل لالنائب األو

 المذكور موطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية. للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد 

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :   الخطيب عبد الكريم 

 س قسم اعمال المجلس ئيـر :       محمد المحير          

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى والبيئة  :   عبد الغني أوشن

 والدراسات االستراتيجيةرئيس قسم التخطيط  :   سمير لعريبية

 مصلحة شركات التنمية المحليةرئيس  :    محمد أرفا 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 
 

 :      الســادة وشارك من ممثلي المصالح الخارجية -

 المدير الجهوي للبيئة لجهة مراكش آسفي  :   نور الدين برين 

 المديرية الجهوية للبيئة لجهة مراكش أسفيعن  :                 محمد الزياللي

 لشبيبة والرياضة لجهة مراكش آسفيعن المديرية الجهوية لوزارة الثقافة وا :   خالد البرودي 

 عن قسم التعمير والبيئة بوالية مراكش آسفي  :   أسماء عياض
 

 عضوا  86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضوا 85  :    االعضـاء المزاوليـن مهامهــم عـدد   -

 عضوا  55 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش انن سليميونس ب 1

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 مراكشالنائب الرابع لرئيس جملس مجاعة  أمحد املتصدق 3

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 4

 اعة مراكشالنائب السادس لرئيس جملس مج خدجية فضي 5

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 6

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  7

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش   مجال الدين العكرود  8

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 9

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 10

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 11

 "          "          " توفيق بلوجور 12

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 13

 "          "          " عادل املتصدق 14
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 "          "          " حممد الزراف 15
 "          " "          امينة العمراني االدريسي 16
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 17

 "          "          " أمحد حمفوظ 18
 ""          "           سفيان بنخاليت 19
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 20

 "          "          " خليل بوحلسن 21

 "          "    "       حممد ايت بويدو 22

 "          "          " محيد خورزك 23

 "          "          " أمحد عبيلة 24
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 25
 "          "          " حسن بباوي 26

 "          "          " إشراق البويسفي 27

 " "          "          حممد لكبار 28

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 29

 "          "          " عبد اجمليد بناني 30
 "          "          " حممد بنلعروسي 31
 "          "          " حممد باقة 32
 "          "          " املصطفى الوجداني 33

"        "          "   عبد الصمد العكاري 34  

 "          "          " ابراهيم بوحنش 35
 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 36
 "          " "          ي. عبد احلفيظ املغراوي 37

 "          "          " احلسني نوار 38
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 39
 "          "          " يوسف بن الزاهر 40

 "          "          " سعيدة ساللة 41

 "          "          " حسن اهلواري 42

"          " "          موالي البشري طوبا 43  

 "          "          " عبد الغين دريوش 44

 "          "          " خليفة الشحيمي 45
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 46
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 47
 "          "          " حفيظة جمدار 48
"          "       "    امساعيل امغاري 49  

 "          "          " حممد ايت الزاوي 50
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 51
 "          "          " يف أبدوحعبد اللط 52
 "          "          " حليمة باحممد 53
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 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 54
 "          "          " فاطمة ملكهون 55
 "          "          " جويدة العويدي 56
 

 

 ضاءعأ   03    :    عـدد  األعضـاء الغائبيــن بعـــذر  -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقايد 1
 عضو اجمللس اجلماعي مريم خاي 2
 "          "          " زكية ملريين 3

 
 

    عضـوا   25 :        عـدد  األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -
 

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 1

 ئيس جملس مجاعة مراكشلتاسع لرالنائب ا عواطف الربدعي 2

 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 3

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اهلادي فاري 4

 "          "          " االله الغلفعبد  5
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 6
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 7

 "          "          " ن وافاعبد الرمحا 8
 "          "          " حياة املشفوع 9

 ""          "           عبد الصمد العمراني 10

 "          "          " حممد بن بال 11

 "          "          " عبد العزيز مروان 12

 "          "          " حبيبة الكرشال 13

 "          "          " ننيزيز البعبد الع 14

 "          "          " حممد احلر 15

 "          "          " رشيد التمادلي 16

 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 17

 "          "          " محيد الشهواني 18

 "          "          " حممد االدريسي 19

 "          "          " ة الزجنارييفعف 20

 "          "          " جنيب رفوش 21
 "          "          " حممد نكيل 22

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 23

 "          "          " ثورية بوعباد 24
 "          "          " حممد بوغربال 25
 "          "          " امحاد اطرحي 26

 

 عضو واحد  01 :  عدد االعضاء غير المزاولين مهامهم  -
  64يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة    :ملحوظة 

 عضو.  85عضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  وبالتالي، فعدد األ  المتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم 
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 )رئيس الجلسة(رئيس مجلس جماعة مراكش النائب االول ل سليمانيونس بن السيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 ةالسادة والسيدات أطر االدار 

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

  2020يناير    03هاته المنعقدة في جلسة فريدة في يومه الجمعة    االستثنائية  دورتناقبل أن نفتتح أشغال  

أطلب من السيد كاتب المجلس التفضل بالمناداة على أسماء السادة    ،بطلب من السيد الوالي عامل عمالة مراكش

س المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه  والسيدات أعضاء المجل

 ورة. الد

   

اخبركم باعتذار السيد الرئيس عن تسيير هذه  بعد اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني، 

   لدة السيد الحسين نوار. ، كما اطلب منكم تالوة الفاتحة على روح وازكية لمرينيالجلسة و كذا اعتذار السيدة 

 الزمنية كاالتي: أعلن رسميا عن افتتاح دورتنا هاته وجدولتها 
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 2020 يناير 03للدورة االستثنائية جمللس مجاعة مراكش  والنقط املتداول بشأنها بتاريخ  دولة الزمنيةاجل

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  جللسةتاريخ ا
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 

 
 فريدة جلسة 

 
 
 
 
 

  الجمعةيوم 
 يناير 03

2020 

 
 
 

  الرابعة الساعة 
بقاعة   عشية

االجتماعات  
الكبرى 
بالمجلس 

شارع   الجماعي
 محمد السادس

 
 
 

 
حسب 

مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

 

 

1 

 

ا ية شاااااراكة من اال االاب ملعر القرد م اد اي الرابلاااااال رلو اااااط  القر     شااااا    على اتف املصاااااا  ة
 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش     احلضر  بامالة مراكش.  

 

 

 

 

2 

الكهررئية لشحن احلافلل  الدرا ة  املوافقة على اتفا ية شراكة حول تسليم حمطة الطا ة الشمسية املخصصة  
 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش                    ية اجلو اي مبدينة مراكش.عال

 

 

3 

 

 ال حملل امل الق ر  غلل امللك الامومي إلحداث أكشاك مقاهي برتاد مجاعة مراكش. ال ث يف كناش
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 )رئيس الجلسة(رئيس مجلس جماعة مراكش النائب االول ل انيونس بن سليمالسيد 

وفي ظل غياب    ،السيد خالد الفتاوي على مغادرة القاعةقبل ان نبدأ مداوالتنا، و نظرا لظروف طارئة ارغمت  

السيد ي احفيظ قضاوي العباسي نائب كاتب المجلس، و بعد موافقتكم نعين السيد عبد الهادي بن عال للقيام 

 تب للجلسة.  بمهمة كا

 نمر للنقطة االولى من جدول اعمال دورتنا هاته.  

 :    (جلسة فريدة ) 2020يناير   03دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال  األولى النقطة 

ىىاملصادقة على اتفاقية شراكة من اجل اجناز مالعب القرب متعددة الرياضات بالوسطني القروي و شبه احلضري بعمالة مراكش.

ىىىىمراكش نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىى

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

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

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

 بها. 

 

 بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني. رئيس اللجنة المكلفة  خليفة الشحيمي السيد 
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  الرياضات املصادقة على اتفاقية شراكة من اجل اجناز مالعب القرب متعددة

                                                                                                           قروي و شبه احلضري بعمالة مراكشبالوسطني ال 
 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش

   

 

 

 

 

 

 

03/01/0202الدورة االستثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش  
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ا انون  طبـق ات الـق لللمقتضــــــي ا العـم ة الـجاري بـه ة والتنظيمـي درـجة  ، وفي اـطار تحضـــــير النقطـي ال اـلدورة    الـم في ـجدول اعـم
ة ائـي اعـة مراكش  االســـــتثـن ة    لمجلس جـم ا يوم الجمـع دـه اير    03المقرر عـق دعوة  2020يـن ا لـل اريخ  26549  رقم  ، وتبـع   27/12/2019  بـت

مشـترك بين اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  اجتماع  للحضـور والمشـاركة في أشـغال    اء المجلسللسـادة أعضـ الموجهة
  30  االثنينيوم   انعقد االجتماع المذكور  ،االجتماعية وإشـراك المجتمع المدنيواللجنة المكلفة بالشـؤون الثقافية والرياضـية والتنمية  

كل   لبلدي شـارع محمد الخامس برئاسـةبقاعة االجتماعات الكبرى بالقصـر ابعد الزوال  الواحدة والنصـف  على السـاعة    2019  دجنبر
والـسيدة    االجتماعية وإـشراك المجتمع المدنيالمكلفة بالـشؤون الثقافية والرياـضية والتنمية  ة  رئيس اللجنخليفة الـشحيمي    الـسيدمن  

 ة االتية:نقطالدمات بموافقة السيد رئيس اللجنة وذلك لتدارس  حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخ
 

 . املصادقة على اتفاقية شراكة من اجل اجناز مالعب القرب متعددة الرياضات بالوسطني القروي و شبه احلضري بعمالة مراكش* 
            نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش

 

 إبراهيم بوحنش.  :السيد اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء   -
 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف، محمد االدريسي. 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

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

 عن قسم العمل االجتماعي  :  عبد الرحمان الخاضري 
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

 

   :السادة  المصالح الخارجيةوحضر االجتماع من ممثلي  -
 مراكش آسفيبة والرياضة لجهة رئيس مصلحة الشباب والرياضة بالمديرية الجهوية للشبي :   خالد البرودي 
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية  :   محمد ركمي 

 

 

في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد الترحيب بالسادة الحضور وتمكينهم من نسخة من اتفاقية الشراكة موضوع الدراسة 
الذي اوضح أن المشروع موضوع االتفاقية يندرج  والمرفقة بالتقرير، أعطيت الكلمة للسيد ممثل قسم الجماعات المحلية بالوالية  

ملعب للقرب بالوسطين شبه الحضري والقروي بغية توفر كل جماعة بالمغرب    800  في إطار برنامج وطني يهدف إلى إنجاز 

على متنفس ألطفالها وشبابها من أجل ممارسة رياضاتهم المفضلة وذلك بتمويل كلي من وزارة الشبيبة والرياضة عن طريق  
منها ستنجز بتراب    5ملعب    55  أخذ قروض من صندوق التجهيز الجماعي، مشيرا أن عمالة مراكش حظيت من هذا المشروع ب

 بمنطقة الكدية وملعب واحد بالنخيل(.  4جماعة مراكش )
 

بالمديري والرياضة  الشباب  للسيد رئيس مصلحة  الكلمة  الموضوع، منحت  التقنية حول  التوضيحات  ة ولتقديم مزيد من 
جيع ممارسة الرياضة وكذا تعزيز البنية  روم التنمية الرياضية، تشي الجهوية للشبيبة والرياضة الذي أشار الى أن المشروع  

التحتية الرياضية على الصعيد الوطني، مبينا أن محتوى البرنامج هو بناء وتجهيز مالعب للقرب متعددة االختصاصات من  
مستودعات، مرافق صحية، سياج، إنارة وتجهيزات    فر على مالعب متعددة الرياضات،، موضحا أن كل ملعب للقرب سيتوEصنف  

تبلغ  رياض  بتكلفة  الشبيبة    750.000ية  المشروع سيمول بشكل كلي من طرف وزارة  الواحد، مؤكدا بدوره أن  للملعب  درهم 
محلية المعتمدة من طرف الوزارة  والرياضة بصفتها صاحبة المشروع، وأن تسيير وتدبير هذه المالعب سيوكل للجمعيات ال

 المذكورة. 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يناير  03دورة استثنائية بتاريخ 

تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات واللجنة املكلفة 

 اجملتمع املدنيبالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك 

 1رقم  النقطة
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ولية واالطالع على منطوق االتفاقية، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث ثمن  عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات اال

،  بالد بال  لنهوض بأوضاع الشباب والممارسة الرياضية  اتشجيع  السادة االعضاء الحاضرين هذه المبادرة بالنظر ألهميتها في  
بمشروع إنجاز مالعب القرب الخمسة بتراب جماعة مراكش باعتباره بادرة ستساهم الى جانب ماهو موجود من هذا  مشيدين  

النوع من المالعب في خلق متنفس لألطفال والشباب لممارسة الرياضة في ظروف مالئمة ومحاربة ظاهرة االنحراف في صفوف  
 هذه الفئة، مسجلين المالحظات االتية: 

 
 ديرية الجهوية للشبيبة والرياضة على اإلمكانيات البشرية واللوجستية الكافية لصيانة مالعب القرب عدم توفر الم ➢
عدم تمكن عموم المواطنين من الولوج إلى مالعب القرب الحالية لكون معظمها يربط االستفادة بضرورة االنضواء  ➢

 تحت لواء جمعية. 
طرف المجلس الجماعي وعدم إسناد هذه المهمة للجمعيات    ماعة مراكش منالمطالبة بتدبير المالعب المخصصة لج ➢

 التي تسعى في الغالب إلى الربح غير المشروع. 
اقتراح امكانية إنجاز ملعبين من المالعب الخمسة المخصصة لجماعة مراكش بجانب الدواوير المتواجدة بحدود جماعة  ➢

 توفرها على اوعية عقارية. جماعة سعادة ل تاسلطانت وكذا منطقة المحاميد الجنوبي أو حدود 
 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات وتقديم مزيد من اإليضاحات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد رئيس مصلحة الشباب  
والرياضة بالمديرية الجهوية للشبيبة والرياضة الذي أشار أن مالعب القرب ذات العشب االصطناعي ال تتحمل ضغطا كبيرا  

،  2020ي الحسن والذي تمت برمجة إصالحه إضافة إلى مالعب أخرى سنة  لممارسة الرياضية معطيا مثاال بمنتزه موالمن ا

مرجعا أسباب هذا الضغط إلى الطلب الكبير على ممارسة رياضة كرة القدم، وكذا عامل المجانية الذي يجعل هذه المالعب  
دة وفق المعايير المضمنة في  ت للمالعب المزمع إنجازها هي جمعيات معتمتشتغل طوال اليوم، مبينا أن مسألة تسيير الجمعيا 

 . 30.09قانون التربية البدنية رقم 

 
وفي ذات السياق، تدخل السيد ممثل قسم الجماعات المحلية بالوالية ليؤكد أن المالعب موضوع النقطة موجهة للوسطين  

نة مختلطة  لعمالة مراكش تم توزيعها من طرف لج  خصصت  التي   800ملعب للقرب من أصل    55شبه الحضري والقروي و  

بعد ان زارت كافة الجماعات بتراب العمالة ووقفت على حجم الخصاص التي تعرفه من هذا النوع من المرافق الرياضية،  
ظرا  مضيفا أن جماعة مراكش بشكل منطقي ال تدخل في دائرة المستفيدين من المشروع، لكن وبرغبة من السيد الوالي ون

مالعب للقرب، ويبقى على عاتق جماعة مراكش إيجاد األوعية العقارية المناسبة    5لكثافتها السكانية الكبيرة خصص لها  
 إلنجازها.

 
وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أهمية مشروع إنجاز مالعب القرب متعددة الرياضات في خلق متنفس  

يب خلقهم ومحاربة ظواهر العنف واالنحراف رسة الرياضة التي تساهم بشكل كبير في تهذلألطفال والشباب وتشجيعهم على مما
في صفوف هذه الفئات خاصة بالمناطق شبه الحضرية والقروية، وبغية تعزيز البنية التحتية الرياضية بالجماعات المستهدفة 

وسطين  متعددة الرياضات بال   ل انجاز مالعب القرباتفاقية شراكة من اجأبدت اللجنة موافقتها على  ومن بينها جماعة مراكش،  
بالتقرير على اساس ان يتم تدبير هذه المرافق الرياضية المنجزة كما هي مرفقة    القروي و شبه الحضري بعمالة مراكش

 عوض الجمعيات.  المصالح المختصة التابعة اليهابشكل مباشر من طرف    بتراب جماعة مراكش
 

 ظرولمجلسكم الموقر واسع الن
 

 بالمرافق العمومية والخدمات نائبة رئيس اللجنة المكلفة 
 حفيظة مجدار

 

 الشؤون الثقافية والرياضية  رئيس اللجنة
 والمجتمع المدني و اشراك المجتمع المدني 
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ROYAUME DU 
MAROC  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
 ET DES SPORTS 

 شراكة من أجل إجناز مالعب القرب متعددة الرياضاتاتفاقية 

 بالوسطني القروي و شبه احلضري

 بعمالة مراكش
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 - ةى ياباةااااا -
هة الى  الواردة في الرسالة امللكية املوج   نصره هللا وأيده  انطالقا من التوجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس 

 ؛  2008اكتوبر  25و  24ه املوافق ل  1429شوال  25و  24نية للرياضة املنعقدة بالصخيرات ايام  املشاركين في املناظرة الوط

املتعلق   112.14  ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو    7)    1436رمضان    20الصادر في    1.15.84بناء على الظهير الشريف رقم   

 يم ؛ بالعماالت واالقال

املتعلق   113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2015يوليو    7)    1436رمضان    20الصادر في    1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم   

 بالجماعات ؛ 

 ما تم تغييره وتتميمه ؛  حساب خاص يسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ك  بإحداثاملتعلق  1987بناء على قانون املالية  

 املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛ 2013ماي  21الصادر في   2.13.254قم املرسوم ر بناء على  

 ؛   2013مارس  20، املوافق ل  1434جمادى االولى  8الخاص بالصفقات العمومية الصادر بتاريخ  2.12.349بناء على مرسوم رقم  

 بالتنمية الرياضية ؛   رنامج الحكومي وخاصة الجزء املتعلقوتنفيذا للب 

 لتنمية الرياضة والنهوض بها ؛ األساسيةالدعامات   إحدىواعتبارا لكون التجهيزات الرياضية  

بين وزارة الداخلية ، ووزارة االقتصاد واملالية، ووزارة الشباب والرياضة،    2018فبراير    13بتاريخ    إبرامه الذي تم    اإلطار بناء على البروتكول   

 الرياضات بالوسطين القروي وشبه الحضري ؛  ةالجماعي املتعلق ببرنامج انجاز مالعب للقرب متعددوصندوق التجهيز 

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد.... عمالة مراكش  خالل دورته ..............بناء على مداولة مجلس  

 ……………………خ اريبت ةاملنعقدخالل دورته ..................  ملراكشبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  مشور القصبةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  انتتسلطبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد... .............خالل دورته .. سعادةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  السويهلةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  األودايةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  أكفاي لجماعي بناء على مداولة املجلس ا 

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد. خالل دورته ................. أيت إيمور بناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  سيد الزوينبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  الويدانبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  أوالد حسون بناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد....... ...........خالل دورته  واحة سيدي ابراهيمبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد........... خالل دورته ....... حربيلبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  املنابهةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  أوالد دليم جماعي بناء على مداولة املجلس ال 

ى

ى

ى
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ى

ىقمىاالقيةقىوروىى

 عمالة مراكش مجلس  ✓

 أسفي -لجهة مراكشاملديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة  ✓

القصبة  -جماعات مراكش ✓ ايمور   -أكفاي   -األوداية  -السويهلة  -سعادة  -تسلطانت  -مشور  سيد   -ايت 

 أوالد دليم  -املنابهة - حربيل -واحة سيدي ابراهيم -أوالد حسون  -الويدان -نالزوي

ى:ى اتىاةىياي

ىاملة ةىاال لتى:ىايضيعىاالقيةع لى

وذلك  عمالة مراكش    بترابنجاز برنامج ملالعب القرب للرياضات  تتعلق هذه االتفاقية  بتحديد الشروط والكيفيات إل 

 .  وإناثاورا  فة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب ذكبهدف تنمية الرياضة بالجماعات املستهد

ىاملة ةىالثة  لى:ىاحتيىىالبر ةاجىى

درهم )دون احتساب مليون    44  قدره  إجماليجماعة بغالف مالي    15ب  Eمتعدد الرياضات من فئة    املعب  55بناء وتجهيز  

 . العقارية (، وذلك حسب البرنامج املفصل بامللحق رفقته األوعيةمصاريف 

ىاملة ةىالثةلثلى:ىاكي ةاىكنىالعبى

 ، ويتضمن املحتويات التالية :  2م  1200تبلغ املساحة االجمالية للملعب حوالي 

   مةةىالقدمىىاملصغةة،ىمةةىى:يمكن استغالله ملمارسة االنشطة الرياضية التالية    2م2/30م  40فضاء من

 السلل،ىمةةىال دى الكةةىالقةئةة

  جال وللنساء(مستودع لتغيير املالبس )للر 

 )مرافق صحية )للرجال وللنساء 

  ، والتجهيزات الرياضية اإلنارةسياج 

تغطي مصاريف العقارية والدراسات (،    األوعية)دون احتساب مصاريف    ادرهم  750.000,00  وتبلغ تكلفة كل ملعب حوالي 

 البناء والتجهيز كما هو مبين باملحلق رفقته. 

ىاملة ةىالةابعلى:ىقميينىالبر ةاجىى

مجلس   لفائدة  الجماعي  التجهيز  صندوق  سيمنحها  التي  القروض  عبر  البرنامج  تمويل  مراكشيتم  وفق عمالة  وذلك   ،

البروتكول   تم    اإلطارمقتضيات  ووزارة   2018فبراير    13بتاريخ    إبرامهالذي  واملالية  االقتصاد  ووزارة  الداخلية  وزارة  بين 

والرياضة املتع  الشباب  الجماعي  التجهيز  بوصندوق  متعددإبرنامج  تمويل  لق  للقرب  بالوسطين   ةنجاز مالعب  الرياضات 

 القروي وشبه الحضري. 

ىاملة ةىالخةاسلى:ىالسندىاملةليىللبر ةاجى

 ني لتنمية الرياضة السند املالي واملحاسباتي للبرنامج.يعتبر الصندوق الوط

ى

ى
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ىاملة ةىالسة نلى:ىصةحبىاملشة عىى

اقتض ى  إذاوتجهيز املالعب ويمكن لها،  واألشغالنجاز الدراسات إتتكلف بو  ،ة املشروعتعتبر وزارة الشباب والرياضة صاحب

 تعين صاحب املشروع املنتدب لها .  أنالحال، 

ىاملة ةىالسةبعلى:ىالتزااةاى زارةىالشبةبى الةيةضلى برىاملديةيلىالجهييلىليزارةىالشبةبى الةيةضلىى

 .نجاز املالعبالتي ستخصص إل  األرضيةلبقع جل تحديد اأالتنسيق مع املجالس الجماعية من  -

 املعنية.  واملجالس الجماعيةعمالة مراكش حصر برنامج املالعب املزمع انجازه بتنسيق مع مجلس  -

باملوافقة املبدئية للحصول على القرض عمالة مراكش  نجاز املشاريع وذلك فور توصل مجلس بإالصفقات الخاصة    إعداد -

 وكذا الترخيص الخصوص ي. 

 عن االعتمادات موضوع القرض.  اإلفراجورية لطلب من جميع الوثائق الضر عمالة مراكش مجلس ين تمك -

عليه من طرف مجلس   - املصادق  البرنامج  في  املحدد  الزمني  الجدول  املشاريع حسب  الشباب عمالة مراكش  تنفيذ  ووزارة 

 والرياضة. 

وزارة  بين هو منصوص عليه في االتفاقية الخاصةما ، كعمالة مراكشجلس ملالسنوية للقروض املمنوحة   األقساطتسديد  -

 واملساطر املعمول بها في هذا الصدد .  لإلجراءاتالشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي طبقا 

 تأطير الجمعيات التي تم تعيينها لتدبير املالعب.  -

ى مةللىاةامشىاملة ةىالثةانلى:ىالتزااةاىا لسى

 .لشباب والرياضة واملجالس الجماعية املعنية املديرية الجهوبة لقارية املخصصة لها، بتنسيق مع لعا  واألوعيةحصر برنامج املالعب  -

وطلب   - القرض  وفق   اإلفراج طلب  وذلك   ، الرياضة  لتنمية  الوطني  الصندوق  لفائدة  وتحويلها  القرض  موضوع  االعتمادات  عن 

 ندوق التجهيز الجماعي.وص، مع وزارة الشباب والرياضةتم إبرامه  مقتضيات البروتكول الذي 

الحساب الخصوص ي املسمى الصندوق الوطني   إلىالقرض من طرف صندوق التجهيز الجماعي  إطار تحويل االعتمادات املمنوحة في  -

 . 3.1.0.0.1.21.001( تحت رقم 1071ي )ملدى وزارة التجارة والصناعة واالستثمار الرق الوزاري لتنمية الرياضة املفتوح لدى الخازن 

ىة ةىالتةنعلى:ىالتزااةاىاملجةلسىالجمة  لىىملا

مجلس    األوعيةتحديد   - مع  بتنسيق  وذلك  املالعب  ستحتضن  التي  والرياضة العقارية  للشباب  الجهوية  واملديرية  مراكش  ، عمالة 

نزاع حول    أيضع  العقارية مو   األوعيةتكون هذه  ال    أنوتخصيصها لفائدة املالعب وفق شروط يتم االتفاق عليها بين الطرفين. ويجب  

 .  األساسيةوضعيتها القانونية وقريبة من التجمعات السكنية والتجهيزات  أوملكيتها 

 ر املالعب موضوع هذه االتفاقية .ذونات الالزمة لبناء وتسييتيسير الحصول على كل التراخيص واأل  -

ىاملة ةىالعةشةةى:ىقدوررىاملال بىبعدىا  ةزهةىى

وتصفية وضعيإبعد   املالعب  املالية  نجاز  املحلية شريطة،  ت،  واإلداريةتها  للجمعيات  تدبيرها  مهمة  الجمعيات   أنسند  هذه  تكون 

 . معتمدة من طرف وزارة الشباب والرياضة

ىاملة ةىالحة يلى شةةى:ىالتنس قى قتبعىالتني ذىى

ورؤساء عمالة مراكش  مجلس    ة، وتتكون من رئيسمراكش  عامل عمالةأسفي  -والي جهة مراكشللقيادة يترأسها    إقليميةتحدث لجنة  

ا املشروع وكذا عدد املجالس الجماعية واملديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة، تتكلف بتحديد الجماعات التي ستستفيد من هذ 

 نجاز املشاريع املبرمجة. إنجازها وتوزيعها الجغرافي وبتتبع إاملالعب املزمع 

ى

ىاملة ةىالثة  لى شةةى:ىتعدينىاالقيةع لىى
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للقيادة. ويكون التعديل   اإلقليمية تم دراسة هذا التعديل من طرف اللجنة  تحد الشركاء ،  أحالة اقتراح تعديل لالتفاقية يتقدم به    يف

 املتعاقدة.  األطراف لالتفاقية موضوع ملحق لها يتم التوقيع عليه من طرف جميع  

ىاملة ةىالثةلثلى شةةى:ىحنىالنزا ةاىى

لم يتم حل النزاع عن طريق   وإذا ، األطراف ين يتم حله بصفة ودية ب ، تنفيذ بنود هذه االتفاقية آوتفسير  في حالة وقوع نزاع ناتج عن 

 االتفاق بالتراض ي يعرض على الجهات املختصة. 

ىىىاملة ةىالةابعلى شةةىى:ىنةيةوىاالقيةع ل

ا من طرف السلطات الحكومية املختصة ،  العمل بهذه االتفاقية بعد التوقيع عليها من طرف جميع الشركاء والتأشير عليه  يبتدئ

 واإلدارية. نجاز كل املشاريع املبرمجة بها وتسلمها وتسوية وضعيتها املالية إوينتهي العمل بها بعد  

 ........ .....................في ..........مراكش حرر ب
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  )رئيس الجلسة( الجماعي لمراكشرئيس المجلس النائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

 بعد استماعكم لنص التقرير، باب المناقشة مفتوح حول النقطة.  
  

   اعي عضو المجلس الجم    عبد الغني دريوش السيد 

ال يمكننا إال التنويه بمثل هذه المبادرات، فإحداث مالعب القرب خدمة ممتازة للشباب، لكن تدخلي سيتطرق   
المشاريع، أوال إذا قمنا بتقييم مالعب القرب الحالية المدبرة من طرف وزارة الشبيبة والرياضة  لكيفية تجويد مثل هذه  

عرفت عدة أضرار بسبب العاصفة التي اجتاحت المدينة مؤخرا،    وكمثال مالعب النهضة المتواجدة بحي أزلي فقد
المالعب،   أهم من إحداث  فالصيانة  الصيانة،  يحيلني مباشرة على مسألة  المقابالت  وهذا  احترام عدد  يتم  كذلك ال 

م  المسموح بها لكل ملعب في اليوم الواحد، وهناك جمعيات ال تستفيد من هذه المالعب، حيث نجد ان المستفيد ه 
 الجمعيات والنوادي الذين يطالبون األطفال باألداء. 

ين على الترخيص  أيضا ملعب المصلى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي يمارس فيه الرياضة أناس غير حاصل 

بذلك، لذلك أطالب بمحاربة مثل هذه الظواهر من خالل التنسيق بين المديرية الجهوية للشبيبة والرياضة والمجلس  

 بعض الجمعيات من االستفادة من ملعبين أو أكثر. الجماعي لمنع 

ية ألن هناك وأختتم تدخلي بضرورة إعادة توزيع المالعب المخصصة لجماعة مراكش بمقتضى هذه االتفاق 

للمحاميد   ملعب  بتخصيص  اللجنة  فاقتراح  وبالتالي  النوع،  هذا  من  مرفق  أي  تتوفر على  ال  مناطق شبه حضرية 

 من أخده بعين االعتبار. الجنوبي في محله وال بد 
 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

 ناقشة موضوع بهذه األهمية. أود أن أشير أنني لم أتوصل باستدعاء لحضور اللجنة لم 
 

   عضو المجلس الجماعي    عبد اللطيف ابدوحالسيد 

عمالة مراكش، وأشكر من تفضل بتخصيص    بداية انوه بهذه المبادرة التي سيكون لها أثر إيجابي على شباب  

لمقاط المالعب  هذه  من  الملعب  لهذه  وتجهيزات  مرافق  من  أخرى  التفاتات  تليها  أن  وأتمنى  النخيل  مقاطعة، عة 

وبالمناسبة وما دمنا نناقش شراكة إلحداث مالعب القرب، أريد ان أثير االنتباه إلى الوضعية المزرية التي تعرفها  

عة النخيل التي أضحت تعرف نوعا من اإلهمال يؤثر سلبا على سمعة تدبير المجلس الجماعي  مالعب القرب بمقاط

بالتدخل بشكل عاجل لمعالجة الوضعية غير المشرفة التي يعرفها  للمرافق االجتماعية، لذلك أطالب رئاسة المجلس  

محمودة لكن ال بد من التفكير في  ملعبا القرب المتواجدان حاليا بالمقاطعة المذكورة، فإحداث مالعب القرب فكرة  

 الصيانة وإيجاد آلية مضبوطة لتتبعها. 
 

  )رئيس الجلسة( الجماعي لمراكشرئيس المجلس النائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

الشبيبة    لوزارة  تابعة  هي  بل  النخيل  مقاطعة  أو  الجماعي  للمجلس  تابعة  غير  إليها  أشرت  التي  المالعب 

بق للسيد المدير الجهوي ان أدلى بتصريح في الموضوع وارجع السبب في تردي وضعية هذه  والرياضة، وقد س

 المالعب إلى عامل المجانية. 
 

   عضو المجلس الجماعي   بولحسن خليلالسيد 

بداية أسجل أنني لم أستدع لحضور اشغال اللجان، وبدوري أثمن هذه الشراكة التي ستستفيد منها عدد من   

ة التي تعرف نقصا في هذه المرافق الرياضية والثقافية، لكني أنبه أن عدد المالعب التي ستستفيد  الجماعات القروي

ون توزيعها منطقيا حسب الجماعات التي تعرف نقصا في هذا النوع من المرافق، كما  ة أن يك منها الجماعات الحضري 

ال إليها مالعب  آلت  التي  المزرية  الوضعية  إلى مسالة خطيرة وهي  تلك  أنبه  للجماعة أو  التابعة  منها  قرب سواء 

ن علي أو المالعب  المدبرة من طرف مديرية الشبيبة والرياضة، وكمثال مالعب مقاطعتي النخيل وسيدي يوسف ب
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المزمع إحداثها مستقبال، فاألمر األساسي ليس هو إحداث هذه المرافق وإنما ضمان استمرارية اشتغالها، لذلك وجب  

 ه االتفاقية أن نضع اآلليات لضمان استمرارية هذه المرافق. علينا اليوم وفق هذ
 

  )رئيس الجلسة( اكشرئيس المجلس الجماعي لمرالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

أوال وفيما يتعلق بمسألة التنبيه، فنحن نثير االنتباه وال ننبه، ألن هذه النقطة واردة من السيد الوالي وال بد من   

بأد بولحسن ألننا نعرف مدى حرصه على مصلحة  التحلي  السيد  "أنبه" سقطت سهوا من  الخطاب، وعبارة  بيات 

 المواطن.
 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

 أنا متشبث بعبارة "أنبه"، ألن مالعب القرب مال عام وال تدبر بحكامة جيدة.  
 

  )رئيس الجلسة( جماعي لمراكشرئيس المجلس الالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على هذه النقطة.  
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 2020 يناير 03بتاريخ  01/2020/ 451مقرر عدد      
 : المتعلقـة 2020 ينايرشهر  تثنائية المنعقدة خاللساالمن جدول أعمال الدورة  االولىالنقطـة       

 

ىةملصة على اتىاقيةع لىشةاملىاجىاانىا  ةزىاال بىالقةبىاتعد ةىالةيةضةاو

 وةلينقروىالقة  ى ىشبهىالحضة ىبعمةللىاةامش.
 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش         

⬧ 2020

032020

 

⬧ 27914  27122019    
 

⬧ 113.148792 

المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية  اجتماع مشترك بين اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات واللجنة   ⬧

 والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني 

⬧  

⬧  

⬧  

⬧  

46 

46 

46 

د زراف، عبد المجيد ايت القاضي، محم يوسف ايت رياض، ور،ــ بعبد الرزاق جدق، ــ احمد المتصوري، ــ عبد السالم سي ك، يونس بن سليمان

اوي، يظ المغرعبد الحف  عبد الرحيم الفيرامي، ي  حميد خوزرك،  الحسن بباوي، احمد عبيلة،دق،  ـــــ عادل المتصخديجة الفضي، امال ميصرة، 

الحسين نوار، خليفة الشحيمي،   ي البشير طوبا،حفيظة مجدار، سعيدة ساللة، احمد محفوظ،  ،امينة العمراني االدريسي، اشراق البويسفـــــي

 ،يـــ سد بنلعروـــ محم ادي،ـــ ن المنـــ ي الحس  جمال الدين العكرود، ة،ـــ د باق ـــ محم عبد الهادي تلماضي، عبد الكريم لمشوم، عبد الجليل بنسعود،

ــر،  ــد، يوسف بن الزاه ــز بوسعي ــل بولحســن، عبد العزي ــي، خلي ــواري، عبد الفتاح رزك ــن اله ــي، حس ــدو، المصطفى الوجدان ــد ايت بوي محم

ــ السعيد ايت المحجعبد المجيد بناني،  لغني دريوش، حليمة بامحمـــــد، عبد الصمد العكاري،  عبد اللطيف ابدوح، توفيق بلوجور، عبد ا  وب،ـــ

 كبار، عبد الهادي بن عال.محمد ل

   

 

 يقـرر ما يلـــي
 

ى

ى
ى
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 وةلينقروىالقة  ى ىشبهىالحضة ىبعمةللىاةامشىالةيةضةااقيةع لىشةاملىاجىاانىا  ةزىاال بىالقةبىاتعد ةى

ىةى ياباةااااا
الواردة في الرسالة امللكية املوجهة الى املشاركين    نصره هللا وأيده وجيهات امللكية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادسمن الت انطالقا 

 ؛ 2008اكتوبر  25و  24ه املوافق ل  1429شوال   25و  24في املناظرة الوطنية للرياضة املنعقدة بالصخيرات ايام 

 ؛ املتعلق بالعماالت واالقاليم 112.14 ( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو  7)    1436ضان رم 20الصادر في  1.15.84م بناء على الظهير الشريف رق 

 املتعلق بالجماعات ؛  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليو  7)    1436رمضان  20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  

 حساب خاص يسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة كما تم تغييره وتتميمه ؛   بإحداثاملتعلق  1987ون املالية بناء على قان 

 املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛ 2013ماي  21الصادر في   2.13.254بناء على املرسوم رقم  

 ؛   2013مارس  20، املوافق ل  1434ى جمادى االول 8ية الصادر بتاريخ الخاص بالصفقات العموم 2.12.349بناء على مرسوم رقم  

 وتنفيذا للبرنامج الحكومي وخاصة الجزء املتعلق بالتنمية الرياضية ؛   

 لتنمية الرياضة والنهوض بها ؛ األساسيةالدعامات   إحدىواعتبارا لكون التجهيزات الرياضية  

البروتكول    على  تم    اإلطاربناء  وزا  2018فبراير    13بتاريخ    إبرامهالذي  والرياضة،  بين  الشباب  االقتصاد واملالية، ووزارة  ، ووزارة  الداخلية  رة 

 الرياضات بالوسطين القروي وشبه الحضري ؛  ةوصندوق التجهيز الجماعي املتعلق ببرنامج انجاز مالعب للقرب متعدد

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد.... عمالة مراكش  خالل دورته ..............بناء على مداولة مجلس  

 03/01/2020بتاريخ  ةاملنعقد االستثنائيةخالل دورته   ملراكشبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  مشور القصبةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدل دورته .................. الخ تسلطانتبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  سعادةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  السويهلةبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  األوداية املجلس الجماعي بناء على مداولة 

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  أكفاي بناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………يخ بتار  ةاملنعقدخالل دورته ..................  أيت إيمور بناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ   ةاملنعقدخالل دورته ..................  سيد الزوينبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  الويدانبناء على مداولة املجلس الجماعي  

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقد....... ...........خالل دورته  أوالد حسون داولة املجلس الجماعي بناء على م 

 ……………………بتاريخ  ةاملنعقدخالل دورته ..................  واحة سيدي ابراهيمبناء على مداولة املجلس الجماعي  
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ىقمىاالقيةقىوروىى
 عمالة مراكش مجلس  ✓

 ي  أسف- اكشلجهة مر املديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة   ✓

  - أوالد حسون   -الويدان  -سيد الزوين  -ايت ايمور  -أكفاي  -األوداية  - السويهلة  -سعادة  -تسلطانت  -مشور القصبة  -جماعات مراكش ✓

 أوالد دليم  - املنابهة - حربيل - واحة سيدي ابراهيم

ى:ىةىياي اتىاى
ىاملة ةىاال لتى:ىايضيعىاالقيةع لى
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وذلك بهدف تنمية  عمالة مراكش    بترابنجاز برنامج ملالعب القرب للرياضات  فيات إل تتعلق هذه االتفاقية  بتحديد الشروط والكي

 .  وإناثاالرياضة بالجماعات املستهدفة وتشجيع ممارستها خصوصا من طرف الشباب ذكورا 

ىاملة ةىالثة  لى:ىاحتيىىالبر ةاجىى

درهم )دون احتساب مصاريف مليون    44  قدره  اليإجمجماعة بغالف مالي    15ب  Eمتعدد الرياضات من فئة    املعب  55بناء وتجهيز  

 (، وذلك حسب البرنامج املفصل بامللحق رفقته. العقارية   األوعية

ىاملة ةىالثةلثلى:ىاكي ةاىكنىالعبى

 ، ويتضمن املحتويات التالية :  2م  1200تبلغ املساحة االجمالية للملعب حوالي 

   ال دىىمةةىالقدمىىاملصغةة،ىمةةىالسلل،ىمةةىى:  التالية  الرياضية  يمكن استغالله ملمارسة االنشطة  2م2/30م  40فضاء من

 .ى الكةةىالقةئةة

 )مستودع لتغيير املالبس )للرجال وللنساء 

  )مرافق صحية )للرجال وللنساء 

  ، والتجهيزات الرياضية  اإلنارةسياج 

البناء والدراسات  العقارية    األوعية )دون احتساب مصاريف    ادرهم  750.000,00  وتبلغ تكلفة كل ملعب حوالي (، تغطي مصاريف 

 مبين باملحلق رفقته.والتجهيز كما هو 

ىاملة ةىالةابعلى:ىقميينىالبر ةاجىى

مجلس   لفائدة  الجماعي  التجهيز  التي سيمنحها صندوق  القروض  عبر  البرنامج  تمويل  مراكشيتم  مقتضيات عمالة  وفق  وذلك   ،

تم    اإلطارالبروتكول   ا  2018  فبراير  13بتاريخ    إبرامهالذي  وزارة  والرياضة بين  الشباب  ووزارة  واملالية  االقتصاد  ووزارة    لداخلية 

 الرياضات بالوسطين القروي وشبه الحضري.   ةنجاز مالعب للقرب متعددإبرنامج تمويل وصندوق التجهيز الجماعي املتعلق ب

ىاملة ةىالخةاسلى:ىالسندىاملةليىللبر ةاجى

 حاسباتي للبرنامج.السند املالي وامل ني لتنمية الرياضةيعتبر الصندوق الوط

ىاملة ةىالسة نلى:ىصةحبىاملشة عىى

اقتض ى الحال،   إذاوتجهيز املالعب ويمكن لها،    واألشغالنجاز الدراسات  إتتكلف بو   ،تعتبر وزارة الشباب والرياضة صاحبة املشروع

 تعين صاحب املشروع املنتدب لها .  أن

ىارةىالشبةبى الةيةضلىىةبى الةيةضلى برىاملديةيلىالجهييلىليزىاملة ةىالسةبعلى:ىالتزااةاى زارةىالشبى

 . نجاز املالعبالتي ستخصص إل   األرضيةجل تحديد البقع  أالتنسيق مع املجالس الجماعية من   -

 املعنية.  واملجالس الجماعيةعمالة مراكش حصر برنامج املالعب املزمع انجازه بتنسيق مع مجلس  -

املبإالصفقات الخاصة    إعداد - باملوافقة املبدئية للحصول على القرض وكذا  عمالة مراكش  وذلك فور توصل مجلس  شاريع  نجاز 

 الترخيص الخصوص ي. 

 عن االعتمادات موضوع القرض. اإلفراجمن جميع الوثائق الضرورية لطلب  عمالة مراكش تمكين مجلس  -

 ووزارة الشباب والرياضة. عمالة مراكش مجلس تنفيذ املشاريع حسب الجدول الزمني املحدد في البرنامج املصادق عليه من طرف   -

بين وزارة الشباب  ، كما هو منصوص عليه في االتفاقية الخاصةعمالة مراكشجلس ملالسنوية للقروض املمنوحة   األقساطتسديد  -

 واملساطر املعمول بها في هذا الصدد .  لإلجراءاترياضة وصندوق التجهيز الجماعي طبقا وال

 العب. تم تعيينها لتدبير املتأطير الجمعيات التي  -
ى
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 :    (جلسة فريدة ) 2020يناير   03دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   الثانيةالنقطة 

شراكة حول تسليم حمطة الطاقة الشمسية املخصصة لشحن احلافالت الكهربائية عالية الدراسة واملوافقة على اتفاقية 
ىىىىنقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجلودة مبدينة مراكش

ىى

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

بداية، أطلب من السيدة حفيظة مجدار نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات تالوة  

 لجنة الخاص بهذه النقطة. تقرير ال

 

 نائبة رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات حفيظة مجدار ةالسيد
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حول تسليم حمطة الطاقة الشمسية الدراسة واملوافقة على اتفاقية شراكة 

 .ة مراكشائية عالية اجلودة مبديناملخصصة لشحن احلافالت الكهرب

 نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

03/01/2020الدورة االستثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش  
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ال اـلدورة  في ـجدول اعـم  الـمدرـجة  ، وفي اـطار تحضـــــير النقطـية والتنظيمـية الـجاري بـها العـملللمقتضــــــيات الـقانون  طبـقا
ة ائـي اـعة مراكش  االســـــتثـن ة    لمجلس جـم ا يوم الجمـع دـه اير    03المقرر عـق ا   2020يـن دعوة، وتبـع اريخ  26548  رقم  لـل   27/12/2019  بـت

ــغال   الموجهة ــاركة في أشـ ــور والمشـ ــاء اللجنة والمجلس للحضـ ــادة أعضـ بالمرافق العمومية  اللجنة المكلفة  اجتماع  لكل من السـ
بقاعة االجتماعات الكبرى   الثانية عـشر زواالعلى الـساعة    2019  دجنبر  30  االثنينيوم   اجتماعا  كورةالمذ  عقدت اللجنة  ،والخدمات

بموافقة السـيد رئيس اللجنة وذلك لتدارس    ةرئيس اللجنحفيظة مجدار نائبة    ةالسـيد  بالقصـر البلدي شـارع محمد الخامس برئاسـة
 ة االتية:نقطال

 لية اجلودة مبدينة مراكش.  خصصة لشحن احلافالت الكهربائية عاة حول تسليم حمطة الطاقة الشمسية املالدراسة واملوافقة على اتفاقية شراك* 
            نقطة مقرتحة من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش                                                           

 

 :  السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -

 ، محمد ايت الزاوي، سفيان بنخالتي، عبد الرحيم الفيرامي.  بوحنشهيم إبرا
 

 : السيدوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب  :  أحمد المتصدق

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 محمد االدريسي.لف، عبد الهادي ويسالت، خليفة الشحيمي، عبد االله الغ

 

 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 المرافق العمومية الكبرى والبيئة  :  عبد الغني أوشن
 الحلعامة للمصالمديرية اعن  :  عبد الرحيم العلمي

 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 

   :السادة  المصالح الخارجيةوحضر االجتماع من ممثلي  -
 المدير الجهوي للبيئة لجهة مراكش آسفي :  نور الدين برين 
 مراكش آسفي عن المديرية الجهوية للبيئة لجهة  :   محمد الزياللي

 رئيسة مصلحة البيئة بالوالية :   ياضأسماء ع
 

 
 

اتفاقية شراكة حول تسليم  توزيع مشروع    بالسادة الحضور شاكرة لهم تلبية الدعوة، وبخصوص هذه النقطة وبعد الترحيب  

كما هي مرفقة بالتقرير، ولوضع    محطة الطاقة الشمسية المخصصة لشحن الحافالت الكهربائية عالية الجودة بمدينة مراكش

طت السيدة رئيسة الجلسة الكلمة للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي المفوض  سادة االعضاء في سياق الموضوع، اعال

 . الكافية بخصوصه اليه في القطاع لتقديم التوضيحات

تجددة، والتي  في مجال الطاقات الميجية الدولة   وفي هذا الصدد، تدخل السيد النائب ليذكر بالسياسات العمومية و استرات 

ووجاهتها في االنتقال من بلد يعتمد بشكل    نجاعتها  واثبتت  في إطار الدينامية الجديدة للتنمية الشاملة التي تشهدها البالد، تندرج  

كامل تقريبا على تلبية احتياجاته من النفط والغاز عن طريق االستيراد إلى منتج للطاقة المتجددة وتحويل التحديات القائمة في  

    .ل الطاقة إلى فرص استثمارية، من خالل االنخراط في مشاريع كبرى لتطوير هذا القطاعمجا

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020 يناير 03دورة استثنائية بتاريخ 

 اجتماع اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات حول  تقرير 

 2رقم  النقطة
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  يضيف السيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي،   للنقل الحضري بأسطول من الحافالت الكهربائية،  بتعزيز شبكتها و
ية في المجال اإليكولوجي والتنمية المستدامة،  تطمح مدينة مراكش إلى ربح رهان التموقع على المستوى الوطني كمدينة نموذج

  تندرج   ،وتشكل حدثا بارزا  2017شتنبر    28، التي انطلقت يوم  المبادرة  على ان هذه  ،  قتصاد األخضر واالنخراط بقوة في مسار اال
” الذي احتضنته  22في إطار تفعيل توصيات مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب  

،  ، والذي مكن المدينة من تبوء مكانة متقدمة ضمن المدن الكبرى العالمية الصديقة للبيئة 2016المدينة الحمراء شهر نونبر  

وبذلك  فالت تعتمد بشكل كلي على الطاقة الكهربائية بدون انبعاثات لثاني أوكسيد الكربون،  بالشروع في استخدام حاحيث بدأ  
هدا جديدا للنقل العمومي، لتصبح نموذجا باعتبارها أول مدينة على المستوى الوطني والقاري تعرف الحمراء عالمدينة    دخلت

 .هذا النوع من وسائل النقل اإليكولوجية والمستدامة

الذي   أعطيت الكلمة للسيد المدير الجهوي للبيئة   والبيئية،   ليط الضوء على مضمون االتفاقية وابعادها التنمويةومن اجل تس  

قية بالنظر لدوريها االيكولوجي واالقتصادي كمؤشرين أساسيين للتنمية بمدينة مراكش  أشار في تدخله الى أهمية هذه االتفا

 نة مع الوقود العادي .بحيث تعتبر الطاقة الكهربائية الشمسية بديال نظيفا وآمنا من الناحية البيئية وخيارا اقل تكلفة بالمقار 

  1500لوحة شمسية إلنتاج ما يساوي    2944محطة الطاقة الشمسية بمراكش على  حية التقنية تحتوي  مضيفا انه من النا 

تقليص انبعاثات    ،من خالل تزويد بطاريات الحافالت الكهربائية عالية الجودة حاليا  ،ميغاواط ساعة من الطاقة سنويا كما تستهدف 

 طن سنويا .  1040الكربون بحجم ثاني أوكسيد 

ادرات تعتبر انخراطا لمدينة مراكش في االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مما يعطي للمدينة  ان هذه المبمشيرا الى  

 اشعاعا وطنيا ودوليا في هذا االطار .

وصا فيما يتعلق بالتفاصيل التقنية  لتقديم توضيحات إضافية وخص  من جهته تدخل الممثل الثاني للمديرية الجهوية للبيئة 

وان دورها  ,  كش هي اول محطة حضرية للطاقة الشمسية بالمغرب  حيث اكد على كون محطة الطاقة الشمسية لمراللمحطة  

 الرئيسي هو شحن الحافالت الكهربائية عالية الجودة التي تشتغل بالطاقة النظيفة . 

 قة سنويا فهي تضم جهازي ميغا واط/ساعة من الطا  1500نتاجها لحوالي  ة شمسية والوح  2944وباإلضافة الحتوائها على   

للشمس   استفادة    ( suiveurs   2)  تتبع  اقصى  منها  واالستفادة  الشمس  اشعة  مالحقة  من  جديدة  ممكنة  يمكنانها  تقنية  وهي 

 بالمغرب. 

نتج من الطاقة اكثر مما تحتاجه الحافالت  كما ان المحطة مرتبطة مباشرة بمركز محطة الحافالت الكهربائية بالرغم من انها ت 

يجعل  ا مما  الحالي  الوقت  في  أخرى    %80لمذكورة  نقل  انجاز مشاريع  انتظار  في  للضياع  المحطة عرضة  انتاج  تقريبا من 

ة  يمكن ربط المحطة حاليا بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ليس ألسباب تقني   الستدراك هذا الخلل خصوصا وانه ال

 .نظم هذه العملية في الوقت الحالي.ت  تنفيذية لقانون الطاقة الشمسية   راسيمولكن الن ذلك ممتنع قانونيا بسبب غياب م

 كما سلط ممثل مديرية البيئة الضوء على المساطر االدارية و القانونية والتقنية للمشروع من قبيل ما يلي: 

 في جميع مراحله. ( Bureau de contrôle)االتفاق مع مكتب دراسات متخصص لمتابعة المشروع   -

ل على التسليم المؤقت وأيضا على التسليم  وحصالالوكالة المستقلة في كل مراحل إنجازه و   طرف  منللمشروع  كاملة  المواكبة  ال  -

 (.  12/2019/ 9) النهائي بتاريخ 

 ها إلنجاز المحطة :ومن اهم الوثائق التي تم تهييئ

 المخطط التنفيذي  •

 (.   Impact sur le réseau de la Radeema )مستقلة  وقع المحطة على الشبكة الكهربائية للوكالة الدراسة  •

 كة الوطنية لالستثمار الطاقي . ة صيانة المحطة باالتفاق مع الشرانجاز دليل او مرشد لكيفي •
 

 امال بتلك الوثائق من اجل سهولة تسليم المشروع .كما تم تسليم مصالح جماعة مراكش ملفا ك
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  الحاضرين على االشادة وتثمين عضاء  األلسادة  ا  اء الرأي حيث اجمعاقشة وابد باب المن  فتح  االستماع للتوضيحات،بعد  
الشمسية  محطة  مشروع   الحضريالطاقة  النقل  مجال  في  خصوصا  الواعد  االيكولوجي  مسجلين  ودورها  االستفسارات  ، 

 والمقترحات االتية: 
 نية الجماعة . ها على ميزاومدى تأثير وتكاليف صيانتها  التساؤل عن التكلفة االجمالية لمشروع المحطة ✓
 من انتاج المحطة اإلجمالي من الطاقة .  الكهربائية   التساؤل عن حجم استهالك الحافالت ✓
خفضة كمبادرة يمكنها االستفادة من الطاقة الشمسية المنتجة بالمحطة  باعتبار تكلفته المن  "التاكسي الكهربائي "اقتراح فكرة   ✓

عدد الحافالت    مع زيادة   واقتراح استفادة الدراجات الكهربائية من المحطة لنفس األسباب  والتي يتم اهدار جلها في الوقت الحالي
 الكهربائية المستفيدة من الطاقة الشمسية لتفادي اهدارها . 

 لتزم وفقه المديرية الجهوية للبيئة بتكوين دوري لألطر الجماعية في مجال البيئة والصيانة الطاقية.ت بند اقتراح إضافة   ✓
  المحلية حاضرة االنوار باعتبار تخصصها في مجال ول الجهة المكلفة بتدبير المحطة في ظل وجود شركتي التنمية  ل حالتساؤ ✓

  .خصصها في مجال النقل الحضري باعتبار ت ( bus city Motajaddida ) وة يالطاق  النجاعة

 بالتوضيحات التالية :  للبيئة حيث ادلوا  المديرية الجهوية هذه االستفسارات، تدخل ممثالوجوابا على الشق التقني من  

بالنسبة لموضوع الصيانة ال يمكن احالته على اية جهة ما لم تكن جهة مختصة، وبناء عليه فسيتم التعاقد مع شركة مختصة *
 .بالصيانة في هذا االطار

 . ليال ونهارا اما بالنسبة لمسالة األمن بالمحطة فهي متحققة من خالل تعيين حراس يسهرون على تأمينها *
 . مليون درهم وهي موضوع التزام بين األطراف المتعاقدة في االتفاقية 10.5أما بالنسبة لتكلفة المشروع فهي حوالي *

تمت إحالة  و  في وجهات النظر    اتعددمشروع وماهية الجهة المكلفة بذلك، فقد عرف  بتدبير ال  أما بالنسبة لألسئلة المتعلقة *
 . لس الجماعي الحسم فيها لرئاسة المج

لحيوية   ونظرا  تفاصيلها،  جل  في  النقاش  واستنفاذ  بالنقطة  المرتبطة  والمسطرية  التقنية  التوضيحات  كافة  تقديم  وبعد 
االنتقال االيكولوجي  وحيث تبين للسادة االعضاء ان    بة لمدينة مراكش ولمجلسها الجماعي، الطاقة الشمسية بالنس  محطة  موضوع

التي تعاني منها    مكنها  لنقل النظيفلمراكش من خالل أسطولها ل  تقديم حلول للمشاكل  إلى  من االنخراط في المسار الهادف 
، و بة الولوج إلى المجال الحضري وتلوث الهواءالمدينة والمتمثلة على الخصوص في االكتظاظ بالشوارع الرئيسية، وصعو

ة، ومساهم في الحد  يفة، وضامنة لنقل صديق للبيئمراكش مدينة ذكية، خضراء ونظاعتبارا لنموذجية المشروع والذي جعل  
أمن  من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى الحضري كما من شأنه توفير حلول تتماشى مع انسيابية حركة السير و

تمرارية  لطاقة الشمسية الى جماعة مراكش تتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير لضمان اس ا محطة  وحيث ان تسليم    ، مستعملي الطريق
  الحافالت   لشحن  المخصصة  الشمسية   الطاقة   محطة  تسليم   حول  شراكة  اتفاقيةفقد عبرت اللجنة عن موافقتها على    النشاط،  جودة

كما هي مرفقة بالتقرير على اساس ان تمد المديرية الجهوية للبيئة من جديد لجماعة    مراكش  بمدينة  الجودة  عالية   الكهربائية 
طة الطاقة الشمسية موضوع التسليم، مع ضرورة البث مستقبال في بعض االشكاالت التي ستطرح  مراكش ملف متكامل يخص مح

 لتي تهم المحاور التالية: ما بعد التسليم و ا

 والحراسة بالمحطة الشمسية.الصيانة  ▪
هذا  في    دة  باص سيتي متجد  حاضرة األنوار وشركتي التنمية المحلية  إشراك  لشمسية مع  الجهة المؤهلة لتدبير المحطة ا ▪

 .الموجودتكامل بالنظر للوفق إطار تنظيمي يحدده المجلس  الشأن
 و تقنيي الجماعة في مجال محطات الطاقة الشمسية. التزام المديرية الجهوية للبيئة بالقيام ببرامج تكوين لفائدة موظفي ▪
، من  لنصوص التطبيقيةقانوني بغياب ارغم الفراغ ال ،و االجتهاد في ذلك    %80استغالل فائض الطاقة المهدر والمقدر ب  ▪

 خالل ما يلي: 
 توسيع مشروع الحافالت الكهربائية ذات الجودة العالية بزيادة عددها.  
ادماج بعض    الكهربائي والدراجات  تشجيع و  التاكسي  النظيفة كمبادرة  البديلة  الطاقات  برامج  النقل في  وسائل 

 النارية الكهربائية . 

 ظرولمجلسكم الموقر واسع الن
 

 نائبة رئيس اللجنة 
 حفيظة مجدار    
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تسل مىاحقلىالقةعلىالشمس لىىحيلىاقيةع لىشةاملى

لشحجىالحةفالاىالكهةبةئ لى ةل لىالجي ةىاملخصصلى  

ومدينلىاةامشى  
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لشحجىالحةفالاىىاملخصصلىتسل مىاحقلىالقةعلىالشمس لىحيلىاقيةع لىشةاملى

ومدينلىاةامشىىالكهةبةئ لى ةل لىالجي ة  
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 اةامشىانييى اليلىاهلى

  

 شىامة لىاةام

ى

ى

ى

ى

ى

 

ى



 فريد جزء 03/01/2020بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

30 
 

ى يبةالىى

استحضارا للتوجيهات امللكية السامية الهادفة إلى اعتماد استراتيجية طاقية ناجعة تمكن من انتهاج حماية وتنويع املصادر الطاقية،   -

 باإلضافة لجعل الطاقات البديلة واملتجددة عمادا للسياسة الوطنية في هذا القطاع؛  

 بيئة سليمة وتنمية مستدامة؛  ص على حق العيش فيتماشيا مع معطيات الدستور الجديد التي تن -

  1-14-09بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    99-12بناء على القانون اإلطار رقم   -

 (؛ 2014مارس  6)  1435جمادى األولى  4بتاريخ 

التنظيمي رقم   - القانون  بالجماعات الصاملت   113.14بناء على مقتضيات  بتنفيذه الظهير الشريف رقم  علق    20بتاريخ    115-85ادر 

 (؛ 2015يوليو  7) 1436رمضان 

 املتعلق بالطاقات املتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13-09بناء على القانون رقم  -

 ؛ ( 2010فبراير  11) 1431صفر  26بتاريخ   1-10-16 -

  1424ربيع األول    10بتاريخ    61-03-1لهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  لق بمكافحة تلوث ااملتع  13-03بناء على القانون رقم   -

 (؛ 2003ماي   12)

واستحضارا ملقتضيات االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن التغيرات املناخية املنشورة في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف  -

 ؛ (2001نونبر  5) 1422شعبان   13بتاريخ  1-96-93رقم 

وفي إطار تفعيل االستراتيجية الوطنية الطاقية الهادفة إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة من خالل الرفع من نسبة الطاقات املتجددة  -

 وتعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة والحفاظ على البيئة؛ 

نية للتنمية املستدامة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخالت  الوط  ةوفي إطار التنزيل الفعلي لتوجيهات االستراتيجي -

 ؛  2030« إلى االنتقال نحو االقتصاد األخضر الشامل باملغرب في أفق 2قطاعات متعددة والهادفة من خالل "الرهان 

املتعلق باختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة    2014دجنبر    23املوافق ل    1436صفر    30ر في  الصاد  2- 14-758بناء على املرسوم   -

 املكلفة بالبيئة؛ 

في   %42وتماشيا مع التزام املغرب بتقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة، عبر وسائله الخاصة وبدعم من التعاون الدولي، بنسبة   -

 خاصة الطلب الطاقي لوسائل النقل؛ ، والذي يشمل عدة قطاعات و 2030أفق سنة 

وعمال على تنفيذ مخطط التنقل الحضري ملدينة مراكش الذي يمثل أداة للتخطيط املجالي املندمج الذي سيمكن من تعزيز التنقل   -

 النظيف واملستدام؛

خية، وذلك بتشجيع املبادرات نموذجا في مجال التأقلم مع التأثيرات املنا،  22ورغبة في جعل مدينة مراكش، املحتضنة لقمة املناخ   -

 املستدامة السيما في مجال الطاقات املتجددة والتنقل النظيف؛

 الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته االستثنائية بتاريخ: ............................  وتبعا ملداوالت املجلس -
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ىيىقمىاالقيةقى اتىاةىيا

ىىىإطةرىاالقيةع ل:ىاملة ةىاأل لت

اال هذه  الطاقة تندرج  وزارة  قامت  حيث  املحلي،  املستوى  على  املناخية  للتغيرات  الوطنية  للسياسة  الفعلي  التنزيل  إطار  في  تفاقية 

عة مراكش بإنجاز  بدعم من مرفق البيئة العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي وبشراكة مع جما  -قطاع البيئة    –واملعادن والبيئة  

 ميغاواط من أجل شحن الحافالت الكهربائية عالية الجودة على مستوى مدينة مراكش.  0.75درة مشروع محطة للطاقة الشمسية بق

" 22وقد أعلن عن إنجاز هذا املشروع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر األطراف لالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات املناخية "كوب  

النقل  ، بحيث  2016الذي احتضنته مدينة مراكش شهر نونبر   تدبير قطاع  في  مكن هذا املشروع من خلق نموذج جديد ومستدام 

ثنائي أوكسيد  الحضري بمدينة مراكش عن   انبعاثات  الحد من  في  الكهربائية واملساهمة  اعتماد مزيج طاقي لشحن الحافالت  طريق 

 الكربون على املستوى الحضري.  

ىىاملة ةىالثة  ل:ىأهدافىاالقيةع ل

االتفاقية  هذه  لتسليم    تهدف  إطار  تحديد  الحافالت  مشروع  إلى  لشحن  املخصصة  الشمسية  الطاقة  لجماعة   ،الكهربائيةمحطة 

 مراكش.  

ىىىاملة ةىالثةلثل:ىاحتيىىاملشة عىايضيعىالتسل مى

لوحة   2944ميغاواط، منجزة داخل املجال الحضري ملدينة مراكش، تتكون من    0.75املشروع يهم محطة للطاقة الشمسية بسعة  

تصلة بمحطة شحن الحافالت الكهربائية ميغاواط ساعة من الطاقة سنويا، م  1500ة كهروضوئية تمكن من إنتاج ما يقارب  شمسي

 لجماعة مراكش.  

من   مما سيمكن  للبيئة،  الصديقة  الكهربائية  بالطاقة  الجودة  العالية  الكهربائية  الحافالت  بطاريات  تزويد  إلى  املحطة  وتهدف هذه 

 ويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  طنا سن 1040تقليص 
 

ىىىعقةعىالبيئلى–التزااةاى زارةىالقةعلى املعة وى البيئلىىالةابعل:املة ةى

 يلتزم قطاع البيئة بالقيام بما يلي: 

 تنسيق اإلجراءات االنتقالية املرتقبة في إطار املشروع، وذلك بتشاور مع جميع املتدخلين املعنيين؛ -

 ية لجماعة مراكش: تسليم الوثائق التال -

 طاقة الشمسية بمحطة شحن الحافالت الكهربائية؛ الدراسة التقنية الخاصة بربط محطة ال ✓

الكهرباء   ✓ شبكة  على  املشروع  تأثير  املتوسط  دراسة  الجهد  والكهرباء  ذات  املاء  لتوزيع  املستقلة  للوكالة  التابعة 

 بمراكش؛

 ؛ سيةباملحطة الشماملخططات والوثائق التقنية املتعلقة  ✓

 ؛املحطةجرد مفصل للمعدات واألجهزة املركبة على مستوى  ✓

الدراسة التقنية املتعلقة بترتيبات تشغيل وصيانة املحطة، مرفوقة بدليل التشغيل والتتبع العملي وكذا إجراءات  ✓

 الصيانة الوقائية الالزمة؛ 

 التقارير التقنية ومحاضر استالم األشغال.   ✓

إطار مكافحة التغيرات املناخية وتطوير  ، وذلك في  لتشجيع مبادرات مماثلة في املدن األخرى   السهر على نشر نتائج املشروع -

 نماذج للنقل الحضري املستدام؛ 

 ىىامة لىاةامشىىالخةاسل:ىالتزااةااملة ةى
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  تلتزم جماعة مراكش بالقيام بما يلي:

 استغالل املشروع وضمان صيانته؛ -

 غالل وحراسة املحطة؛تعيين املستخدمين الضروريين لتدبير واست -

 املشروع من طرف املصالح التقنية املختصة بالجماعة؛ تتبع ومراقبة حسن تدبير  -

 الحفاظ على جودة أداء املحطة الشمسية وتشغيلها بطريقة ناجعة ومستدامة؛  -

 الحرص على صيانة وتأهيل املرافق املوازية للمحطة الشمسية )املسالك، املكاتب، محيط املحطة...(؛  -

 وات(  ومؤشرات األداء التقني )اإلنتاج/االستهالك بالكيلو إنتاج مؤشرات رصد أداء املشروع ضمان  -

 ضمان سالمة العاملين واملعدات؛ -

 تحسيس الساكنة املحلية بشأن أهمية البنيات التحتية للمشروع للحفاظ عليها وتفادي تعطيلها؛  -

 حليين؛تشارك تقارير العمل والتتبع الخاصة باملحطة مع الشركاء امل -

 على البنيات التحتية للمشروع وخالل جميع التظاهرات الخاصة به؛إدراج رمز كافة الشركاء  -

الوطنيين  - بتدبير املشروع مع جميع املتدخلين  املتعلقة  تبادل املمارسات الجيدة والتجارب اإليجابية  الحرص على 

 والدوليين. 

 التزااةاى اليلىاهلىاةامشىآنييىىاملة ةىالسة نل:ى

   م الوالية بالقيام بما يلي:تلتز 

 ؛تنسيق كل األنشطة املتعلقة بمحطة توليد الطاقة الشمسية ✓

ىىلجنلىالتتبعىىالسةبعل:املة ةى

  من:عامل عمالة مراكش، تتكون  –يتم إحداث لجنة محلية للتتبع تحت رئاسة السيد والي جهة مراكش اسفي 

 عمالة مراكش؛  –ممثلين عن والية جهة مراكش اسفي  -

 املديرية الجهوية للبيئة لجهة مراكش اسفي؛   –ين عن وزارة الطاقة واملعادن والبيئة ممثل -

 ممثلين عن جماعة مراكش،  -

 ويمكن أن ينضاف إلى هذه اللجنة أشخاص آخرون حسب ما يقتضيه املشروع من خبرة. 

 وتعقد هذه اللجنة اجتماعات دورية مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  

 هذه اللجنة بما يلي:  تكلف وت

 تتبع تنفيذ بنود االتفاقية؛  -

 التأكد من احترام الشروط وااللتزامات املنصوص عليها في هذه االتفاقية؛ -

 تحديد االكراهات واتخاد التدابير الالزمة لضمان تنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية؛ -

ى خيلىاالقيةع لىحرزىالتني ذىىىالثةانل:املة ةى

 فاقية ابتداء من تاريخ توقيعها واملصادقة عليها من طرف جميع الشركاء. يشرع العمل بهذه االت
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ىىىتسييلىالخالفةاىالتةنعل:املة ةى

ي في حالة وقوع خالف ناتج عن تأويل أو تنفيذ بعض مقتضيات هذه االتفاقية تجتمع األطراف املعنية إليجاد حل بالتراض 

 تحت إشراف السيد والي جهة مراكش اسفي. 

ىىىاةااعلىاقتض ةاىاالقيةع لىىعةشةة:الاملة ةى

كل مراجعة ملقتضيات هذه االتفاقية ال يمكن أن تكون صالحة وقابلة للتنفيذ إال عبر ملحق يصادق عليه من طرف جميع 

 األطراف. 

ى(ىنسخىأصل ل.ى03قمىقحةيةىهذهىاالقيةع لىفيىثالثى)

ى.......................................ىىىىىىىىىوتةريخ:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالتيع عةاىى

ىالس دى زيةىالقةعلى املعة وى البيئلى

ى

ى

ى

ى

ى

ىالس دىرئيسىامة لىاةامش

ى

ى

ى

ى

ى ةانى مةللىاةامشى–الس دى اليىاهلىاةامشىانييىى

ى

ى

ى

 

 

 

 

  ()رئيس الجلسة رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمان  السيد 
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 بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، باب النقاش مفتوح حول النقطة.  
 

   عضو المجلس الجماعي    محمد لكبار السيد 

المستقبل أي إجراء سيساهم  االتفاقية ال يمكن لها إال أن تعود بالنفع على مدينة مراكش على اعتبار أنه في   
ذي يهدد العالم حاليا هو عدم التوازن الذي يخلقه تلويث البيئة،  في الحفاظ على البيئة ال يمكن إال تثمينه، ألن الخطر ال

لكن لدي مالحظة حول منطوق النقطة حيث نجد "الدراسة والموافقة" فأنا كعضو مجلس لدي حق الموافقة على  
 المؤهالت التي تسمح لي بدراسة نقطة من هذا الحجم. االتفاقية لكن ال أملك 

 

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

نشكر القائمين على هذا المشروع، لكن ال بد من التفكير في طريقة ناجعة لتدبير هذه المحطة من طرف شركة   
قية جيدة تضمن عدم ضياع الطاقة الشمسية التي  الحافالت العالية الجودة، وأترجى من المكتب المسير إعداد اتفا

 تنتجها المحطة. 
 

   ضو المجلس الجماعي ع   أحمد محفوظ السيد 

  COP22هذا الموضوع من المبادرات الطيبة التي سهر على إنجازها المجلس الجماعي منذ مدة، وتوجت بتنظيم   
الشمس الستغالل هذه الطاقة على أحسن وجه، لكن  ، والشيء الجديد فيه هو جهازين لتتبع أشعة  2016أواخر سنة  

فاآلن لدينا مجموعة من الفالحين الذين يعملون بالطاقة الشمسية  لدي مالحظة حول مسألة استغالل فائض الطاقة  
ويرجعون قدر من االستهالك للمكتب الوطني للكهرباء وال يحتسب عليهم في العدادات، أال يمكن أن يرجع هذا الفائض 

 ى؟ الوطني للكهرباء او الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كي يقتطع من استهالكات أخر للمكتب
 

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمان  السيد 

الجماعي   المجلس  يشرف  مرة  ألول  والذي  آسفي  مراكش  لجهة  للبيئة  الجهوي  بالمدير  نرحب    بالمناسبة 
 بالحضور إلحدى جلساته، ولتقديم مزيد من التوضيحات حول النقطة أعطيه الكلمة. 

 

  المدير الجهوي للبيئة لجهة مراكش آسفي   الدين برين نور السيد 

أريد أن أبشر السادة أعضاء المجلس الموقر بالنظر لإلشعاع الكبير التي أصبحت تعرفه مدينة مراكش في  
وهو    "Ville durableالبيئة والتنمية المستدامة فقد استطاعت جلب مشروع "المدينة المستدامة/مجال المحافظة على  

المالي إلى  مشروع ضخ النقل المستدام، ويهم    10م وصل غالفه  مدن على الصعيد    8ماليين دوالر ويتضمن شق 
عالميا، فهنيئا لمدينة مراكش بهذا   الدولي، وهذا األمر يؤكد االنخراط القوي لمدينة مراكش في المحافظة على البيئة 

طاقة كهربائية لشحن الحافالت عالية الجودة اإلنجاز وهنيئا لها كذلك بمشروع محطة تحويل الطاقة الشمسية إلى  
كوسيلة نقل نظيفة لديها عدة مميزات وإيجابيات على صحة االنسان وخفض مستوى تلوث الهواء، وكذا انخراط  

 لوطنية الطاقية الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ومنها الطاقة الشمسية كطاقة متجددة. المدينة في االستراتيجية ا

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   سليمان يونس بن السيد 

دليل  هذا النبأ السار الذي زفه السيد المدير الجهوي لساكنة مدينة مراكش من خالل هذا المجلس الموقر لهو  
ل هذا االستثمار  على ريادة هذه المدينة العزيزة التي أصبحت تحظى باهتمام عالمي في مجال الحفاظ على البيئة من خال

الدولي الذي منح لها إلنجاز هذه المشاريع البيئية، لذلك أود ان أشكر كل من يساهم في أن تبقى مدينة مراكش قبلة  
 لتدبير المحلي العقالني. لالستثمارات، رائدة سياحيا ورائدة في ا

 إذن وإن يتبق أي متدخل في الموضوع، سنمر إلى عملية التصويت.  
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ى

ى

ى

 

لشحجىالحةفالاىىاملخصصلىتسل مىاحقلىالقةعلىالشمس لىحيلىع لىشةاملىاقية

ومدينلىاةامشىىالكهةبةئ لى ةل لىالجي ة  

 

 

 وروى

 

 

ى زارةىالقةعلى املعة وى البيئل

  

 انييى اليلىاهلىاةامشىى

  

 امة لىاةامشى

ى

ى

ى

ى
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ىىى يبةال

ة ناجعة تمكن من انتهاج حماية وتنويع املصادر الطاقية، باإلضافة  استحضارا للتوجيهات امللكية السامية الهادفة إلى اعتماد استراتيجية طاقي -

 لجعل الطاقات البديلة واملتجددة عمادا للسياسة الوطنية في هذا القطاع؛  

 بيئة سليمة وتنمية مستدامة؛  تماشيا مع معطيات الدستور الجديد التي تنص على حق العيش في -

  4بتاريخ    1-14-09ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    بمثابة  99-12بناء على القانون اإلطار رقم   -

 (؛ 2014مارس  6) 1435جمادى األولى 

 1436رمضان    20بتاريخ    115-85ادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بالجماعات الص   113.14بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم   -

 (؛ 2015يوليو  7)

 املتعلق بالطاقات املتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  13-09بناء على القانون رقم  -

 ؛( 2010فبراير  11) 1431صفر  26بتاريخ  1-10-16 -

  12)   1424ربيع األول    10بتاريخ    61-03-1لهواء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بمكافحة تلوث ا  13-03بناء على القانون رقم   -

 (؛ 2003ماي 

-93واستحضارا ملقتضيات االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن التغيرات املناخية املنشورة في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم   -

 ؛ (2001نونبر  5) 1422شعبان  13بتاريخ  96-1

التزود بالطاقة من خالل الرفع من نسبة الطاقات املتجددة وتعميم   وفي إطار تفعيل االستراتيجية الوطنية الطاقية الهادفة إلى تنويع مصادر -

 الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، ثم التحكم في الطاقة والحفاظ على البيئة؛  

ت قطاعات  نية للتنمية املستدامة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخال الوط  ة وفي إطار التنزيل الفعلي لتوجيهات االستراتيجي -

 ؛ 2030« إلى االنتقال نحو االقتصاد األخضر الشامل باملغرب في أفق 2متعددة والهادفة من خالل "الرهان 

في    2-14-758بناء على املرسوم   - املكلفة    2014دجنبر    23املوافق ل    1436صفر    30الصادر  املنتدبة  الوزارة  باختصاصات وتنظيم  املتعلق 

 بالبيئة؛  

في أفق سنة    %42املغرب بتقليص انبعاثاته من الغازات الدفيئة، عبر وسائله الخاصة وبدعم من التعاون الدولي، بنسبة  وتماشيا مع التزام   -

 ل؛، والذي يشمل عدة قطاعات وخاصة الطلب الطاقي لوسائل النق 2030

 الذي سيمكن من تعزيز التنقل النظيف واملستدام؛الذي يمثل أداة للتخطيط املجالي املندمج وعمال على تنفيذ مخطط التنقل الحضري ملدينة مراكش  -

ستدامة  ، نموذجا في مجال التأقلم مع التأثيرات املناخية، وذلك بتشجيع املبادرات امل22ورغبة في جعل مدينة مراكش، املحتضنة لقمة املناخ  -

 السيما في مجال الطاقات املتجددة والتنقل النظيف؛ 

 . 03/01/2020كش خالل دورته االستثنائية بتاريخ: وتبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملرا -

ىيىقمىاالقيةقى اتىاةىيا

ىىىإطةرىاالقيةع ل:ىاملة ةىاأل لت

دن  تندرج هذه االتفاقية في إطار التنزيل الفعلي للسياسة الوطنية للتغيرات املناخية على املستوى املحلي، حيث قامت وزارة الطاقة واملعا

من مرفق البيئة العاملي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي وبشراكة مع جماعة مراكش بإنجاز مشروع محطة  بدعم    - قطاع البيئة    – والبيئة  

 ميغاواط من أجل شحن الحافالت الكهربائية عالية الجودة على مستوى مدينة مراكش.   0.75قة الشمسية بقدرة للطا

" 22راف لالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول التغيرات املناخية "كوب  وقد أعلن عن إنجاز هذا املشروع بالتزامن مع انعقاد مؤتمر األط

، بحيث مكن هذا املشروع من خلق نموذج جديد ومستدام في تدبير قطاع النقل الحضري  2016ر  الذي احتضنته مدينة مراكش شهر نونب

في الكهربائية واملساهمة  الحافالت  الكربون على    بمدينة مراكش عن طريق اعتماد مزيج طاقي لشحن  ثنائي أوكسيد  انبعاثات  الحد من 

 املستوى الحضري.   
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ىىاملة ةىالثة  ل:ىأهدافىاالقيةع ل

لتسليم  تهدف   إطار  تحديد  إلى  االتفاقية  الكهربائيةمشروع  هذه  الحافالت  لشحن  املخصصة  الشمسية  الطاقة  لجماعة   ،محطة 

 مراكش.  

ىىىاملة ةىالثةلثل:ىاحتيىىاملشة عىايضيعىالتسل مى

لوحة   2944ميغاواط، منجزة داخل املجال الحضري ملدينة مراكش، تتكون من    0.75ملشروع يهم محطة للطاقة الشمسية بسعة  ا

ميغاواط ساعة من الطاقة سنويا، متصلة بمحطة شحن الحافالت الكهربائية   1500شمسية كهروضوئية تمكن من إنتاج ما يقارب  

 لجماعة مراكش.  

ت إلى  املحطة  من  ز وتهدف هذه  مما سيمكن  للبيئة،  الصديقة  الكهربائية  بالطاقة  الجودة  العالية  الكهربائية  الحافالت  بطاريات  ويد 

 طنا سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.   1040تقليص 
 

ىىىعقةعىالبيئلى–التزااةاى زارةىالقةعلى املعة وى البيئلىىالةابعل:املة ةى
 يلتزم قطاع البيئة بالقيام بما يلي: 

 تنسيق اإلجراءات االنتقالية املرتقبة في إطار املشروع، وذلك بتشاور مع جميع املتدخلين املعنيين؛  -

 تسليم الوثائق التالية لجماعة مراكش:   -

 الدراسة التقنية الخاصة بربط محطة الطاقة الشمسية بمحطة شحن الحافالت الكهربائية؛  ✓

 التابعة للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش؛ املتوسط  ذات الجهددراسة تأثير املشروع على شبكة الكهرباء  ✓

 ؛باملحطة الشمسيةاملخططات والوثائق التقنية املتعلقة  ✓

 ؛جرد مفصل للمعدات واألجهزة املركبة على مستوى املحطة ✓

تشغيل   ✓ بترتيبات  املتعلقة  التقنية  العالدراسة  والتتبع  التشغيل  بدليل  مرفوقة  املحطة،  إجراءات  وصيانة  وكذا  ملي 

 الصيانة الوقائية الالزمة؛  

 التقارير التقنية ومحاضر استالم األشغال.   ✓

، وذلك في إطار مكافحة التغيرات املناخية وتطوير  السهر على نشر نتائج املشروع لتشجيع مبادرات مماثلة في املدن األخرى  -

 للنقل الحضري املستدام؛نماذج 

 ىىاةامشىامة لىىالخةاسل:ىالتزااةااملة ةى

  تلتزم جماعة مراكش بالقيام بما يلي:

 استغالل املشروع وضمان صيانته؛ -

 تعيين املستخدمين الضروريين لتدبير واستغالل وحراسة املحطة؛ -

 بالجماعة؛تتبع ومراقبة حسن تدبير املشروع من طرف املصالح التقنية املختصة  -

 ناجعة ومستدامة؛ الحفاظ على جودة أداء املحطة الشمسية وتشغيلها بطريقة  -

 الحرص على صيانة وتأهيل املرافق املوازية للمحطة الشمسية )املسالك، املكاتب، محيط املحطة...(؛  -

 (وات ضمان إنتاج مؤشرات رصد أداء املشروع ومؤشرات األداء التقني )اإلنتاج/االستهالك بالكيلو -

 ضمان سالمة العاملين واملعدات؛ -

 ية البنيات التحتية للمشروع للحفاظ عليها وتفادي تعطيلها؛ تحسيس الساكنة املحلية بشأن أهم -

 تشارك تقارير العمل والتتبع الخاصة باملحطة مع الشركاء املحليين؛ -

 التظاهرات الخاصة به؛إدراج رمز كافة الشركاء على البنيات التحتية للمشروع وخالل جميع  -

 تعلقة بتدبير املشروع مع جميع املتدخلين الوطنيين والدوليين.  الحرص على تبادل املمارسات الجيدة والتجارب اإليجابية امل -
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 :    (جلسة فريدة ) 2020يناير   03دورة استثنائية منعقدة بتاريخ من جدول اعمال   الثالثةالنقطة 

  التحمالت املتعلق باستغالل امللك العمومي إلحداث أكشاك مقاهي برتاب مجاعة مراكش البث يف كناش
   

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

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

 المالية والبرمجة تالوة التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيس اللجنة المكلفة  الحسين نوار السيد 
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البث يف كناش التحمالت املتعلق باستغالل امللك العمومي إلحداث أكشاك 

مقاهي برتاب مجاعة مراكش.

   

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2020الدورة االستثنائية بتاريخ   
 

 جملس مجاعة مراكش
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في ـجدول اعـمال اـلدورة    الـمدرـجة  ، وفي اـطار تحضـــــير النقطـية والتنظيمـية الـجاري بـها العـملللمقتضــــــيات الـقانون  طبـقا
  27/0/12/2019  بـتاريخ  26550  رقم  ، وتبـعا لـلدعوة  2020يـناير   03جمـعة  المقرر عـقدـها يوم ال  لمجلس جـماـعة مراكش  االســـــتثـنائـية

بالميزانية والشــؤون  اللجنة المكلفة  اجتماع  لكل من الســادة أعضــاء اللجنة والمجلس للحضــور والمشــاركة في أشــغال   الموجهة
بقاعة    الحادية عـشر والنـصف ـصباحاعة  على الـسا  2019  دجنبر  31  الثالثاءيوم    المذكورة اجتماعا  عقدت اللجنة  ،المالية والبرمجة

 ة االتية:نقطة لتدارس الرئيس اللجنالحسين نوار  السيد    االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة
 

 .البث يف كناش التحمالت املتعلق باستغالل امللك العمومي إلحداث أكشاك مقاهي برتاب مجاعة مراكش* 
 

 

 :  السادة اللجنةضاء  حضر االجتماع من أع  -

 عبد الهادي ويسالت، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضي، محمد باقة.  
 

 

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

 
 

 لمتصدق.عادل ا:السيد اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 
 

 السادة: بصفة استشارية شارك من أطر جماعة مراكشما ك -
 

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

 متلكات الجماعية المرئيس قسم  :  هشام بل الحوتي 
 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي

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

 

 

 تم اثارة ،  الوثيقة المرجعية موضوع الدراسة  في البداية، وبعد الترحيب بالحضور وتمكين السادة األعضاء من نسخة من  
لة اختالف منطوق النقطة كما جاءت في جدول أعمال الدورة و بين عنوان كناش التحمالت الموزع، إذ أن النقطة بجدول مسأ

يه األعمال تتحدث عن كناش تحمالت من أجل إحداث أكشاك مقاهي بتراب الجماعة في حين أن عنوان الوثيقة الموزعة جاء ف
أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي أكد انه    ،لبس ي  اكناش تحمالت خاص بفضاء غابة الشباب، ولرفع  

ليس هناك تعارض بين الطرحين ألن جماعة مراكش كانت تعتزم إعداد كناش تحمالت موحد خاص بكافة الفضاءات بتراب  
تالف الموقع والمساحة  تبين ضرورة تخصيص كناش تحمالت لكل فضاء بحكم اخالجماعة لكن بعد مشاورات مع الجهات المعنية  

أولى لفكرة إحداث أكشاك مقاهي بتراب   التحمالت الخاص بفضاء غابة الشباب كانطالقة  والتوجه، واليوم يتم عرض كناش 
 الجماعة. 

داث واستغالل مجموعة من  يحدد معايير وتدابير إح  ، انهموضوع كناش التحمالت المعروض للنقاش  مضيفا بخصوص 
ماعة أرضيتها في مشروع فضاء غابة الشباب ليكون فضاء ترفيهيا، ثقافيا ورياضيا كما هو مخطط له األكشاك والتي هيئت الج

... الحاضرة المتجددة" وبالتالي ينص كناش التحمالت على إحداث أكشاك مثبتة خشبية محاطة بسياج    في برنامج "مراكش 
 أن األمر سيخضع للتنافس وفق طلب العروض.  مؤكداكمقاهي ومطاعم موجهة لزوار فضاء غابة الشباب،  زجاجي الستغاللها

الدراسات   قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  أعطيت  الشباب،  غابة  فضاء  تهيئة  مشروع  مكونات  على  ولالطالع  ذلك،  بعد 
  مليون   260ي أهمية بالغة وتصل تكلفته إلى حوالي  االستراتيجية والتخطيط ومراقبة التدبير الذي أوضح بداية أن المشروع يكتس 

... الحاضرة المتجددة" والجزء اآلخر هو   درهم، مبينا أنه ينقسم إلى شقين جزء منه يدخل ضمن مشاريع برنامج "مراكش

 جملس مجاعة مراكش

 

 2020يناير  03دورة استثنائية بتاريخ 

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 3رقم  النقطة
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  وكذا مجسمات الكشك  موضوع اتفاقية بين جماعة مراكش ومؤسسة محمد السادس للبيئة، ليقدم بعدها عرضا في الموضوع
 المعطيات التقنية والمعمارية الخاصة بالمشروع ونسبة اإلنجاز.   كما هو مرفق بالتقرير تطرق فيه لمكونات الفضاء،

 
وفي ذات السياق، ندخل السيد المدير العام للمصالح مشيدا بمشروع تهبئة غابة الشباب كمتنفس ايكولوجي رائد على المستوى  

 د السادس لحماية البيئة. بشراكة مع مؤسسة محم “مراكش الحاضرة المتجددة” برنامجب حد المشاريع الهيكلية الوطني و أ
 

عقب ذلك، وبعد االستماع لكافة التوضيحات، فتح باب المناقشة العامة وإبداء الراي حول الموضوع في شموليته، حيث جاءت  
 مالحظات واقتراحات السادة األعضاء كاآلتي: 

 . لساكنة وزوار مدينة مراكش والذي من شانه ان يقدم إضافة نوعية ترفيهية وإيكولوجيةاإلشادة بمشروع من هذا النوع  ➢
إعداد تصميم موحد لألكشاك معتمد من طرف الجماعة في طلب العروض حفاظا على رونق فضاء غابة الشباب وانسجاما مع  ➢

 مكونات المشروع بشكل يراعي الطابع البيئي للفضاء.
 . ة في ولوج المراحيض المرافقة لهذه األكشاكضرورة اعتماد مبدأ المجاني ➢
 . يد نوعية النشاط المزاول بهذه األكشاك في الرحض االقتصادية التي ستمنح لمستغلي هذه المرافقاقتراح تحد  ➢
اال وفق الشروط   المطالبة باستفادة الجميع من الحق في المنافسة للفوز باستغالل هذه األكشاك وعدم حصره على فئة معينة ➢

 ستضمن في كناش التحمالت.  التي
 

شكلية واخرى في الموضوع  ، حيث أدخلت عليها تعديالت  فصال بفصل   اسة وثيقة كناش التحمالتبعدها انتقلت اللجنة إلى در
 جاءت كالتالي: 
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 عدلته اللجنةنص الفصل كما  النص األصلي لكناش التحمالت ر.ت
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ى:ىالتخص صى-

 ميا لىاةقبقلىبهةىاقهىىأ ىاقعمىأ ىاةاح ضىىيةخصىوةالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىىويضةءىغةولىالشبةبى جىطةيقىته ئلىأمشةك

ته ئلى ىأفضنى ةضىأثمةوىاةقبطىوأقة ةىاالنتغاللىىحيلىأحسجىبهذهىاليضةءااى ذلكى جىطةيقىاسقةةىطلبىالعة ضىامليتيحىللتنةفسىى

عىاملنةفسلىوقةارىلةئيسىىاملزاعىقيظ يهىبهذاىاملشة عى ىقحد ىاليضةءااىايضيىىىحجمىاالنتثمةرى ىىى ىادةىانتغاللىاتنةنبلى ىع ملىىاملقترحل

املجلسىالجمةعيى ندىإ الوىاملنةفسلىونةءى اتىاحضةىلجنلىاختصلى  فقى ميذجىهندس يىان زىاجىطةفىالجمة لىطبقةىلتصم مىالكتللىى

ىاملةقبطىويضةءىغةولىالشبةب.

ى ل:ىالعميا لىوةليثةئقىالتةل ىيتعروى اتىاملشةرمروىفيىطلبىالعة ضىاال الءىوةإلضةفلىالتىاليثةئقىالتيىيحد هةىعة يوىالصيقةاى

 شياهدىاةاع لىفيىقدوررىاملقةهيىأ ىاملقة م.ى -

 ننيااىملسررىاملشة عىفيىا ةلىخداةاىاملشة بةاىأ ىاالطعةمىأ ىالترف ه.ى3شهة ةىخبرةىالىققنى جى -

الفىققنيىيتضمجىقصم مىالكشكىايضيعىاالنتغاللىاضةفةىال هىقصم مىاملةحةضىالعميايىاملالصقىللكشكى ىالذ ى -

 اشةرةىالعميم.ىي بىأوىيبقىىرهجى

ىشهة ةىخةصلىقثبتىقيفةىاعةيررىالسالالى ىاليعةيلى ىاالاجىوخصيصىاالمشةكىاملذميرةىى -

ىالتخص ص:ى-

يةخصىوةالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىىويضةءىغةولىالشبةبى جىطةيقىته ئلىأمشةكىاقهىى اقعمى اةاح ضى ميا لى

األخررةى)ا ىاملةاح ض(ىىقبقىىرهجىإشةرةىالعميمىا ة ةى يتعهدىاملتنةفسىاملقبيلىذهىاةقبقلىبهةىبهذهىاليضةءاا،ى اتىا هىه

ىوص ة تهةى  ظةفتهةىط للىادةىاالنتغالل.ى

قتمى مل لىاملنةفسلىالنتغاللىهذهىاألمشةكى جىطةيقىطلبى ةضىاألثمةوىامليتيحىلتحديدىأحسجى ةضىأثمةوىاةقبطىى

وى فقةىللنميذجىالهندس يىاملعتمدىاجىطةفىامة لىاةامشىطبقةىلتصم مىفسروأقة ةىاالنتغاللىاملقترحلىاجىطةفىاملتنة

ىالكتللىاملةقبطىويضةءىغةولىالشبةب.

وةليثةئقىى العميا لى الصيقةاى عة يوى يحد هةى التيى اليثةئقى التى وةإلضةفلى اال الءى العة ضى فيىطلبى املشةرمروى  يتعروى اتى

ىالتةل ل:

 .ىشياهدىاةاع لىفيىقدوررىاملقةهيىأ ىاملقة م -

ىننيااىملسررىاملشة عى طةعمهىفيىا ةلىخداةاىاملشة بةاىأ ىاالطعةمىأ ىالترف ه.ىىى3هة ةىخبرةىالىققنى جىش -

 
 
 

3 

ى:ادةىاالنتغاللى-
ىاملتعهدىقبتدئىاجىقةريخىاالشعةرىوقةارىالترخ ص.ىىطةفىاملقدمىاجىضحسبىالعةىننيااىى10االنتغاللىاملؤعتىفيىادةىالىقزيدى جىىفترةقحد ى

ا صةى بعدى ام عىى ى مذاى وهى ى املةفقى املةحةضى الكشكى ى الك لى قؤ لى القةفروى احدى اجى مليعيلهةى حدى ويضعى املقةلبلى الةخصلى  وى ادةى امى

ى.ىاملنشأةىليةئدةىامة لىاةامشىقحسينةا

ى:ادةىاالنتغاللى-

ىقةريخىاالشعةرىوقةارىالترخ ص.ىىاوتداءىاجىننيااىى10االنتغاللىاملؤعتىفيىادةىالىقزيدى جىىفترةقحد ى

املةحةضىاملةفقىوهى ىىاحدىالقةفروىقؤ لىالك لىالكشكى ىىىعدىا صةامىادةىالةخصلى  وىاملقةلبلىويضعىحدىمليعيلهةىاج ىبى

 املنشأةىليةئدةىامة لىاةامش.ىتحسينةاالمذاىام عى
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ىاإل  ةز:ادةىى-

اوتداءىاجىقةريخىىىشهةيجصةهىىيتعهدىاملستغنىوإقمةمىاشغةلىا  ةزى ىته ئلىالكشكىأ ىاالمشةكىايضيعىهذاىالكنةشىفيىاانىاع

ىالحصيلى اتىرخصلىالته ئلىاملسلملىاجىطةفىامة لىاةامش.ى

االنتغاللىالغةةى  وىأوىيكيوىللمستغنىى ىبعدىا صةامىهذاىاالانى  وىالق ةمىوةملقليبى ى  وىققديمى ذرىاقبيل،ىقصبحىرخصلىى

ىةوىالنهةئي.ىحقىالتعةضى اتىذلكىأ ىطلبىتعييضىم يمةىكةوى ي هىأ ىانتراةعىابلغىالضمى

ىاإل  ةز:ادةىى-

اوتداءىاجىىىىثالثلىأشهةىيتعهدىاملستغنىوإقمةمىاشغةلىا  ةزى ىته ئلىالكشكىأ ىاالمشةكىايضيعىهذاىالكنةشىفيىاانىاعصةهىى

ى اتىرخصلىالته ئلىاملسلملىاجىطةفىامة لىاةامش.ىقةريخىالحصيلى

ققديمى ذرىاقب وةملقليبى ى  وى الق ةمى بعدىا صةامىهذاىاالانى  وى يل،ىقصبحىرخصلىاالنتغاللىالغةةى  وىأوىيكيوى ى

ىللمستغنىحقىالتعةضى اتىذلكىأ ىطلبىتعييضىم يمةىكةوى ي هىأ ىانتراةعىابلغىالضمةوىالنهةئي.ى
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ىل: اابةاىاالنتغالىى-

ىقحد ى اابةاىاالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىحسبىالعةضىاملقبيلىللمتعهدى ةئنىالصيقل.ى

لىفيىاانىأعصةهىخمسلى شةاىيياةىاجىودايلىكنىننلىأ ىكنىمسةىننلىشةعىفيىانتغاللهىامللكىالعميايىى ىقؤ ىى اابةاىاالنتغال

ادةىاالنتغاللىفقطى  وىاحتسةبىادةىاشغةلىالته ئلىالتيىىيستحقى نهىالةنمىوكةالهى اتىاوىالسنلىاال لتىييةضىالةنمى جىى

قن لىانتدولىاجىطةفىرئيسىامة لىاةامشىلهذاىالغةضىىىنيتمىاثبةتهةىوميابىاحضةىتسلمىاشغةلىاال  ةزىاجىطةفىلجنلىقى

ىقضةفىالتى اابةاىاالنتغاللىنسبلى شةةىفيىاملةئلىكنىثالثىننياا.

ى

ى اابةاىاالنتغالل:ى-

ىاللىاملؤعتىللملكىالعميايىحسبىالعةضىاملقبيلىللمتعهدى ةئنىالصيقل.ىقحد ى اابةاىاالنتغ

ةاىيياةىاجىودايلىكنىننلىأ ىكنىمسةىننلىشةعىفيىانتغاللهىامللكىى ىقؤ ىى اابةاىاالنتغاللىفيىاانىأعصةهىخمسلى ش

فقطى  وىاحتسةبىىىاليعل لىىالعميايىيستحقى نهىالةنمىوكةالهى اتىاوىالسنلىاال لتىييةضىالةنمى جىادةىاالنتغالل

طةفىرئيسىىادةىاشغةلىالته ئلىالتيىنيتمىاثبةتهةىوميابىاحضةىتسلمىاشغةلىاال  ةزىاجىطةفىلجنلىققن لىانتدولىاجىى

ى.ىامة لىاةامشىلهذاىالغةض

ىقضةفىالتى اابةاىاالنتغاللىنسبلى شةةىفيىاملةئلىكنىثالثىننياا.ىى
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ىالضمة ل:ى-

الياابىاملستحقىملدةىننلى ندىإ الوىطلبىى التىصند قىالخةزوىاالعل ميىملةامشىعدرهةىع ملى ودفعىضمة لى يتعهدىاملستغنى

ىاق ةهىالجمة ل.تهةءىالةخصلى ىبعدىقبرئلىذاتهىالعة ض،ى الىيمكجىانتراة هةىاالىبعدىا ى

ى:املةل لىالضمة لى-

يتعهدىاملستغنىودفعىضمة لىالتىصند قىالخةزوىاالعل ميىملةامشىعدرهةىع ملىالياابىاملستحقىملدةىننلى ندىإ الوىطلبىى

ىالعة ض،ى الىيمكجىانتراة هةىاالىبعدىا تهةءىالةخصلى ىبعدىقبرئلىذاتهىاق ةهىالجمة ل.
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اعبل:ىى- ىالتتبعى ىاملة

اعبلىقتكيوىاج:ى ىقحدثىلجنلىللتتبعى ىاملة

 رئيسىاملجلسىالجمةعيىأ ىاجىينيبى نه. ▪

افقىالعميا لى ىالخداةاىأ ىاجىينيبى نه ▪  رئيسىلجنلىاملة

 املعن لىامثنى جىا لسىاملقةطعلى ▪

 امثنى جىعسمىاملمتلكةاىالجمة  ل ▪

 امثنى جىعسمىالتعمررىى ▪

 ةعيىامثنى جىاملكتبىالصحيىالجم ▪

ىللجنلىانتد ةءىأ ىطةفىقةىىفةئدةىفيىحضيره.ىى ىيمكج ▪

ى

اعبل:ىى- ىالتتبعى ىاملة

اعبلىقتكيوىاج:ى ىقحدثىلجنلىللتتبعى ىاملة

 رئيسىاملجلسىالجمةعيىأ ىاجىينيبى نه. ▪

افقىالعميا لى ىالخداةاىأ ىاجىينيبى نهىوىىاملكليلىلجنلالرئيسى ▪  ةملة

 الرزىاقةطعلىىامثنى جىا لسى ▪

 الجمة  لاىامثنى جىعسمىاملمتلكة ▪

 امثنى جىعسمىالتعمررىى ▪

 امثنى جىالقسمىالتقنيى)اصلحلىاملنةطقىالخضةاء(ى ▪

 امثنى جىاملكتبىالصحيىالجمةعيى ▪

ى ىيمكجىللجنلىانتد ةءىأ ىطةفىقةىىفةئدةىفيىحضيره.ى
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ى:ىالتأاروى جىاملسؤ ل لىىاملد  لى ىاالضةارى-

التيىتغقيىىيى املد  لى املسؤ ل لى وةلتأاروى جى املستغنى العميايىايضيعىهذاىىتعهدى امللكى الغررى اخنى قلحقى عدى التيى كنىاالضةارى

ى.ىالكنةشى ىالحديقلىأ ىاليضةءىاألخضةىالذ ىيح طىوهى ىالىقتحمنىالجمة لىأيلىاسؤ ل لىفيىحةللىحد ثهة

ى:ىالتأاروى جىاملسؤ ل لىىاملد  لى ىاالضةارى-

ضةارىالتيىعدىقلحقىالغررى اخنىامللكىالعميايىايضيعىهذاىىملستغنىوةلتأاروى جىاملسؤ ل لىاملد  لىالتيىتغقيىكنىاالىتعهدىايى

 ىالىقتحمنىالجمة لىأيلىىىىاملةخصىلهىانتغاللهىطبقةىلتصم مىالكتلل،ىىالكنةشى ىالحديقلىأ ىاليضةءىاألخضةىالذ ىيح طىوه

ى.ىاسؤ ل لىفيىحةللىحد ثهة
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ىالغةءىالةخصل:ىى-

 إذاىلمىيةاعىاملقتض ةاىاملنصيصى ليهةىفيى فترىالتحمالاى ىخةصلىاةىيايى:ىإشعةرىاملستغنىرنم ةىىبتسحبىالةخصلىود وى ايى

 ص ة لىامللكىالعميايى ىاملحةفظلى ل هى. -

  دمىأ اءى اابةاىاالنتغاللىوصيلىقةامم لىملدةىقالقهىأشهةى. -

 بهةىفيىامللكىالعميايىأ ىإحداثىضةارىوةلغلىوه.فيىحةللىإىحداثىتغ ررااىغررىاةخصىى -

 تغاللىامللكىالعميايىملدةىقزيدى جىشهة.ىفيىحةللى دمىان -

 فيىحةللىحنىأ ىإفالسىالشةمل. -

 قحيينىالةخصلىوتسل مهةىأ ىقيل لىالحقيقىالنةق لى نهةىوصيلىازئ لىأ ىكل لىللغرر.ى -

ىوةلتعييض. الىيترقبى جىهذاىالسحبىأ ىحقىفيىاملقةلبلى

ى

ىالغةءىالةخصل:ىى-

اىلمىيةاعىاملقتض ةاىاملنصيصى ليهةىفيى فترىالتحمالاى ىخةصلىاةىإشعةرىاملستغنىرنم ةىإذىىبتسحبىالةخصلىود وى ايى

 يايى:

 ص ة لىامللكىالعميايى ىاملحةفظلى ل هى. -

  دمىأ اءى اابةاىاالنتغاللىوصيلىقةامم لىملدةىقالقهىأشهةى. -

 هةىفيىامللكىالعميايىأ ىإحداثىضةارىوةلغلىوه.فيىحةللىإىحداثىتغ ررااىغررىاةخصىب -

حةللىى - امللكىىىىالتيعفى جفيى انتغاللى املقعمىايضيعى أ ى املقهىى وأمشةكى االعتصة  ى الخداةتيى النشةطى امةرنلى

 العميايىملدةىقزيدى جىشهة.ى

 فيىحةللىحنىأ ىإفالسىالشةمل. -

 ازئ لىأ ىكل لىللغرر.ىقحيينىالةخصلىوتسل مهةىأ ىقيل لىالحقيقىالنةق لى نهةىوصيلىى -

ىييض.وةلتع الىيترقبى جىهذاىالسحبىأ ىحقىفيىاملقةلبلى
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التحمالت موضوع النقطة، وحيث تبين للسادة االعضاء اهمية هذه الوثيقة التنظيمية في ضبط شروط االستغالل    وتأسيسا على ذلك، وبعد تدارس مشروع كناش

ادماج بعد المأكل والمشرب الى جانب مجموع  المؤقت للملك العمومي بفضاء غابة الشباب، من جهة، ونظرا ألهمية المشروع ككل المتعلق بتهيئة هذا الفضاء والذي يتطلب 
كشاك مقاهي، ويعد  المشروع الرياضية، الثقافية، االيكولوجية والترفيهية بشكل منسجم ومتناغم سيؤثث الفضاء الحضري، وبعد االطالع على المجسم الخاص باال  مكونات 

بجماعة    بفضاء غابة الشبابللملك العمومي    شروط االستغالل المؤقت ل  المحدد تحمالت  ال  لى كناشفقد ابدت اللجنة موافقتها عادخال مقترحات تعديلية في الشكل والموضوع،  
 .   على اساس ان يتم اعتماد كنانيش تحمالت من هذا النوع خاصة بباقي الفضاءات الترفيهية والرياضية بتراب جماعة مراكش  كما هو مرفق بالتقرير مراكش

       

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة 

 احمد نوار    
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 المملكـة المغربيـة           

 وزارة الداخليـة                
سفي             

 
 عمالة مراكشوالية جهة مراكش ا

 جماعـة مراكـش               
 المديرية العامة للمصالح         

 قســم الممتلكـات الجماعيـة          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي ل احملدد تحمالتال كناش
 جبماعة مراكش بفضاء غابة الشباب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فريد جزء 03/01/2020بتاريخ محضر الدورة االستثنائية املنعقدة في جلسة فريدة  

48 
 

 

 شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي ل احملددتحمالت ال كناش

 جبماعة مراكش بفضاء غابة الشباب
 

 املتعلق باجلماعات . 113.14( بتنفيذ القانون رقم 15/07/2015)1435رمضان  20الصادر يف  1-15-85بناء على الظهري الشريف رقم  •

 ( املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي البلدي كما مت تغيريه و تتميمه.1918نوفمرب  30) 1337صفر  24بناء على الظهري الشريف بتاريخ  •

 ي كما مت تغيريه و تتميمه.املتعلق بامللك البلد( 1912دجنرب  19) 1340صفر  17بناء على الظهري الشريف بتاريخ  •

املتعلق بالضرائب املستحقة  89.30( الصادر بتنفيذ القانون رقم 1989نونرب  21) 1410 الثانيمن ربيع  21بتاريخ  1.89.187بناء على الظهري الشريف رقم  •
 لفائدة اجلماعات احمللية و هيئاتها.

 و تتميمه. تغيريه( احملدد لكيفية تدبري امللك البلدي كما وقع 1921 دجنرب 31) 1340االوىل مجادى  11بناء على القرار الصادر يف  •

بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بني  2017نوفمرب  23املوافق لـ  1439ربيع األول  4الصادر يف  2.17.451بناء على املرسوم عدد    •
 اجلماعات.

املتعلق جببايـات اجلماعات   47-06ذ القانـون رقم   الصادر بتنفي ( 2007نونرب  30) 1428ذي القعدة  19اريخ بت 1-07-195اء على الظهري الشريف رقم بن •
 احملليـة.

اخلاص بسن أحكام انتقالية فيما  39-07( الصادر بتنفيـذ القانون رقم 2007دجنرب 27)  1428ذي احلجة  16ريخ بتا 1-07-209اء على الظهري الشريف رقم بن •
 ببعض الرسوم واحلقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعـات احملليـة.      يتعلق

يات ( واملتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض املقتض2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  08الصادر يف  2.12.349بناء على املرسوم رقم  •
 املتعلقة مبراقبتها وتدبريها.

الذي حيدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما  2019مارس  01بتاريخ  52ء على القرار اجلبائي احمللي عدد بنا •
 مت تعديله.

 .03/01/2020املنعقدة بتاريخ  االستثنائيةراكش خالل الدورة ملتبعا على ملداوالت اجمللس اجلماعي  •

 : اهلدف من كناش التحمالت ىلاملادة االو
يهدف هذا الكناش الى تحديد شروط و كيفية االستغالل املؤقت  بامللك العمومي بفضاء غابة الشباب بتراب جماعة مراكش  والذي تم تحديد  

 م تهيئة هذا الفضاء. أماكن إقامة هذه االكشاك به حسب تصمي 

  املادة الثانية: التخصيص
لملكىالعميايىىويضةءىغةولىالشبةبى جىطةيقىته ئلىأمشةكىاقهىى اقعمى اةاح ضى ميا لىاةقبقلىيةخصىوةالنتغاللىاملؤعتىلى

املتنةفسىاملقبيلىوص ة تهةى  ظةفتهةىبهةىبهذهىاليضةءاا،ى اتىا هىهذهىاألخررةى)ا ىاملةاح ض(ىىقبقىىرهجىإشةرةىالعميمىا ة ةى يتعهدىى

ىط للىادةىاالنتغالل.ى

املنةفسلىالنتغالىى وأقة ةىقتمى مل لى اةقبطى أثمةوى أحسجى ةضى لتحديدى امليتيحى األثمةوى األمشةكى جىطةيقىطلبى ةضى لىهذهى

م مىالكتللىاملةقبطىىاالنتغاللىاملقترحلىاجىطةفىاملتنةفسروى فقةىللنميذجىالهندس يىاملعتمدىاجىطةفىامة لىاةامشىطبقةىلتص

ىويضةءىغةولىالشبةب.ى

ىةإلضةفلىالتىاليثةئقىالتيىيحد هةىعة يوىالصيقةاىالعميا لىوةليثةئقىالتةل ل: يتعروى اتىاملشةرمروىفيىطلبىالعة ضىاال الءىو

 شياهدىاةاع لىفيىقدوررىاملقةهيىأ ىاملقة م.ى -

ىا ةلىخداةاىاملشة بةاىأ ىاالطعةمىأ ىالترف ه.ىننيااىملسررىاملشة عى طةعمهىفيىىى3شهة ةىخبرةىالىققنى جى -
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 املادة الثالثة :  مدة االستغالل
 قةريخىاالشعةرىوقةارىالترخ ص.ىىاوتداءىاجننيااىىى10نتغاللىاملؤعتىفيىادةىالىقزيدى جىاالىىفترةقحد ى

 ىبعدىا صةامىادةىالةخصلى  وىاملقةلبلىويضعىحدىمليعيلهةىاجىاحدىالقةفروىقؤ لىالك لىالكشكى املةحةضىاملةفقىوهى ىمذاىام عىى

 . املنشأةىليةئدةىامة لىاةامش.ىىىتحسينةاال

 ة االجنازاملادة الرابعة :  مد
اوتداءىاجىقةريخىالحصيلىىىىثالثلىأشهةىالكنةشىفيىاانىاعصةهىىيتعهدىاملستغنىوإقمةمىاشغةلىا  ةزى ىته ئلىالكشكىأ ىاالمشةكىايضيعىهذاىى

  اتىرخصلىالته ئلىاملسلملىاجىطةفىامة لىاةامش.ى
نتغاللىالغةةى  وىأوىيكيوىللمستغنىحقىى ىبعدىا صةامىهذاىاالانى  وىالق ةمىوةملقليبى ى  وىققديمى ذرىاقبيل،ىقصبحىرخصلىاالى

ىأ ىانتراةعىابلغىالضمةوىالنهةئيىىالتعةضى اتىذلكىأ ىطلبىتعييضىم يمةىكةوى ي هى

 املادة اخلامسة: واجبات االستغالل
ىقحد ى اابةاىاالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىحسبىالعةضىاملقبيلىللمتعهدى ةئنىالصيقل.ى

أعصةهىخمسلى شةاىيياةىاجىودايلىكنىننلىأ ىكنىمسةىننلىشةعىفيىانتغاللهىامللكىالعميايىيستحقىى ىقؤ ىى اابةاىاالنتغاللىفيىاانىى

فقطى  وىاحتسةبىادةىاشغةلىالته ئلىالتيىنيتمىىىىاليعل ل نهىالةنمىوكةالهى اتىاوىالسنلىاال لتىييةضىالةنمى جىادةىاالنتغاللىى

ى لىانتدولىاجىطةفىرئيسىامة لىاةامشىلهذاىالغةض.ىمىاشغةلىاال  ةزىاجىطةفىلجنلىققنىاثبةتهةىوميابىاحضةىتسل

ىقضةفىالتى اابةاىاالنتغاللىنسبلى شةةىفيىاملةئلىكنىثالثىننياا.ىىى

 املالية املادة السادسة : الضمانة
،ىىاملستحقىملدةىننلى ندىإ الوىطلبىالعة ضيتعهدىاملستغنىودفعىضمة لىالتىصند قىالخةزوىاالعل ميىملةامشىعدرهةىع ملىالياابىىى

  الىيمكجىانتراة هةىاالىبعدىا تهةءىالةخصلى ىبعدىقبرئلىذاتهىاق ةهىالجمة ل.ى

 املادة السابعة : الرتاخيص املرتبطة باالستغالل
وصيلى ةالىالخضيعىىىىالىتعيىىهذهىالةخصلىاملستغنىاجىطلبىالحصيلى اتىالةخصى ىالتصةريحىالضة ريلىإل  ةزىاشغةلىهذاىاملشة عى ىى

ىالجةر ىبهةىالعمن.ىللقيا روى ىاال ظملىى

 :  التتبع و املراقبةالثامنةاملادة 
اعبلىقتكيوىاج:ى ىقحدثىلجنلىللتتبعى ىاملة

 رئيسىاملجلسىالجمةعيىأ ىاجىينيبى نه.ى ▪

افقىالعميا لى ىالخداةاىأ ىاجىينيبى نهى ▪  رئيسىلجنلىاملة

 )اقةطعلىالرز(ىامثنى جىا لسىاملقةطعلىاملعن لى ▪

 امثنى جىعسمىاملمتلكةاىالجمة  ل ▪

 ثنى جىعسمىالتعمررىىام ▪

 امثنى جىالقسمىالتقنيى)اصلحلىاملنةطقىالخضةاء(ى ▪

 امثنى جىاملكتبىالصحيىالجمةعيى ▪

ىللجنلىانتد ةءىأ ىطةفىقةىىفةئدةىفيىحضيره.ىى ىيمكجى

  : االصل التجاري التاسعةاملادة 
الحقيقىىخيىيىىالى أ ى التبع لى أ ى االصل لى الع ن لى الحقيقى أ ىحقىاجى للمستغنى الترخ صى ىىيلالت ةرىلى املدنيىىى القة يوى الخةضعلىألحكةمى

ى(.ىى)ىحقىالزينلىا ىاالصنىالت ةر ىىالت ةر ى ى
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 : تولية االستغالل  العاشرةاملادة 
تسلمىالةخصلىللمستغنىشخص ةى ىالىي يزىلهىتسل مهةىأ ىقيل لىالحقيقىالنةق لى نهةىوصيلىازئ لىأ ىكل لىللغررىوةنتثنةءى قي ىالتدوررىى  

التيىقت ة زىادته ننيااىممةىيمنعى ل هىقخص صىامللكىالعميايىألغةاضىأخةىىغررىالخداةاىاملةخصىبهةىوميابىهذاىىىى5ةىىللةخصى

ى ىاسبقلىاجىطةفىرئيسىاملجلسىالجمةعيىملةامش.ىىالكنةشىإالىوةخصلىصةيحل

ينةئنىالقة ي  لىإلفةاغىى ىيعتبرىاملتخايىلهىومثةولىاحتنىود وىحقىأ ىنندىعة ينيى ىيحقىللجمة لىفيىهذهىالحةللىأوىقلجأىإلتىام عىالى

 . األاةمجىىاملحتللى ى ندىاألاةىوةإلفةاغىقصبحىالةخصلىاألصل لىالغةةىوقيةىالقة يوى

 عشر : التأمني عن املسؤولية  املدنية و االضرار اديةاحلاملادة 
العميايىايضيعىهذاىالكنةشىىىيتعهدىاملستغنىوةلتأاروى جىاملسؤ ل لىاملد  لىالتيىتغقيىكنىاالضةارىالتيىعدىقلحقىالغررى اخنىامللك

 ىالىقتحمنىالجمة لىأيلىاسؤ ل لىفيىحةللىىىىاملةخصىلهىانتغاللهىطبقةىلتصم مىالكتلل،ىى الحديقلىأ ىاليضةءىاألخضةىالذ ىيح طىوه

 .حد ثهة

 عشر : املصاريف الثانيةاملادة 
إصالحىىانتهالكىاملةءى ىالكهةبةءى  ضعى ىملكىالعميايىىيتكلفىاملستغنىى ى اتى يقتهىوأ اءىكنىالتحمالاىالنةق لى جىاالنتغاللىاملؤعتىلل

 العدا ااىالتيىي بى ل هىأوىيقلبىتسج نىاالشتراكىفيىانمهىلدىىاملؤنسةاى ىىاليكةالاىاملعن لى

 عشر : حل و إفالس الشركة  الثالثةاملادة 
شىيتمىقيا هىإ ذارىإلتىاملستغنىيبلغىإل هىو م عىى ىفيىحةللىاالفالسىأ ىاالاتنةعىأ ىالتقة سى جىقدوررىامللكىالعميايىايضيعىهذاىالكنةى

ى.ىكةوى ي هأوىيحقىلهىاملقةلبلىوأ ىتعييضىم يمةىىى  وى نةئنىالتبل غىالقة ي  لى ىفيىحةللى دمىالتزااهىيلغتىعةارىانتغاللهى

 عشر : الغاء الرخصة  الرابعةاملادة 
  ةاىاملنصيصى ليهةىفيى فترىالتحمالاى ىخةصلىاةىيايى:إشعةرىاملستغنىرنم ةىإذاىلمىيةاعىاملقتضىىىبتسحبىالةخصلىود وى ايى

 ص ة لىامللكىالعميايى ىاملحةفظلى ل هى.ى -

  دمىأ اءى اابةاىاالنتغاللىوصيلىقةامم لىملدةىقالقهىأشهةى.ى -

 حةللىإىحداثىتغ ررااىغررىاةخصىبهةىفيىامللكىالعميايىأ ىإحداثىضةارىوةلغلىوه.ىفيى -

العتصة  ى الخداةتيىوأمشةكىاملقهىىأ ىاملقعمىايضيعىانتغاللىامللكىالعميايىملدةىقزيدى جىىالتيعفى جىامةرنلىالنشةطىافيىحةللىى -

 شهة.

 فيىحةللىحنىأ ىإفالسىالشةمل.ى -

 لحقيقىالنةق لى نهةىوصيلىازئ لىأ ىكل لىللغرر.ىقحيينىالةخصلىوتسل مهةىأ ىقيل لىا -

ىوةلتعييض.ى الىيترقبى جىهذاىالسحبىأ ىحقىفيىاملقةلبلى

 املنازعات  عشر: مسةاخلااملادة 
ىفيىحةللىحد ثىأ ى زاعىوروىالقةفروىفإوىاالختصةصىيعي ىللمحةممىذااىاالختصةصىالترابيى ىذلكىبعدىانتنية ىالقةقىالحب لىليضه.ى

 حرر مبراكش يف ..........................................                                                   

 مراكش                                              وايل هجة مراكش أ سفي عامل عامةل مراكش رئيس جامعة  
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  س الجلسة()رئي رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ يونس بن سليمان  السيد 

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 

   عضو المجلس الجماعي  )نقطة نظام( السعيد ايت المحجوب السيد 

أثير انتباه رئاسة المجلس الجماعي إلى عدم احترام السادة المصورين والصحفيين لألماكن المخصصة لهم داخل  

ترخيص بتصوير وقائع الجلسة؟ ألنه وعلى ما يبدو اصبح هذا األمر يتم بشكل عشوائي دون  القاعة، وأتساءل هل لديهم  

 احترام لحرمة المجلس واعضائه. 

 

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

مخصصة داخل القاعة وال يمكن لهم    بالفعل النظام الداخلي للمجلس الجماعي نص على أن لوسائل االعالم أماكن 

نهم  تصوير وقائع الجلسة إال بترخيص من رئاسة المجلس، لذلك اطلب من السادة الصحفيين والمصورين االلتزام بأماك

 فمن حقهم نقل وقائع الجلسة لكن دون التشويش على السادة األعضاء.

 

   عضو المجلس الجماعي   خليل بولحسنالسيد 

علق بمادة األولى الخاصة بالتخصيص، فقد ألحق بها مسألة إعداد مراحيض وتدبيرها، فشركات  لدي مالحظة فيما يت

متخصصة في تدبير المراحيض فشلت في هذه المدينة وأعلنت إفالسها وغادرت، واليوم نناقش إحداث أكشاك صغيرة  

يمتلك المتعهدون الذين سترسى    طاعم، وبالتالي فهل مرتبطة بمراحيض مفتوحة للعموم وليس فقط زبناء المقاهي والم

سنوات في تدبير المقاهي    3عليهم الصفقة الخبرة الكبيرة في تدبير المراحيض؟ ألننا طلبنا في كناش التحمالت خبرة  

والمطاعم فقط، كذلك هل شبكة الصرف الصحي جاهزة إلحداث هذه المراحيض؟ فالمشروع في رمته جيد لكن إن كان 

ة المداخيل ألن احتالل الملك العمومي معناه مداخيل في ميزانية الجماعة، فهذه األخيرة تفوت  ي جانبه اآلخر تنمييهم ف 

ماليير من خالل مسألة عدم التصريح بالمساحات الحقيقية الحتالل    3حاليا جزء كبير من مداخيلها مقدرة بمليارين إلى  

س بذل المزيد من الجهود في هذا الباب وألتمس  تمس من رئاسة المجلمجموعة من المقاهي والمحالت للملك العام، وال

من السيد ممثل السلطة أن تكون لجنة لمعاينة المساحات المحتلة وتدقيقها، فهناك من يستغل الحدائق وهناك من ترامى  

 على الطرقات وممرات الراجلين وغير ذلك. 

 

  يس الجلسة()رئ الجماعي لمراكشرئيس المجلس النائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

ال بد من التنويه بالمجهودات التي تبذلها الجماعة في استخالص المداخيل، سواء تعلق األمر باحتالالت مرتبطة  

بممارسة أنشطة اقتصادية او مداخيل لمرافق أخرى مسيرة مباشرة وعلى سبيل المثال سوق الجملة وغيرها من المداخيل  

 ام الميزانية. والشاهد على ذلك ارق

ا يخص المراقبة، نشد بحرارة على مجهودات السلطة المحلية في إطار االختصاص الذي منحها القانون من  وفيم

المرخصة   للمساحة  له  المرخص  احترام  عدم  بمعنى  المفرط  العشوائي،  او  المفرط  االستغالل  من  العام  الملك  حماية 

ي يد مع السلطة المحلية من اجل تطبيق القانون،  شتغل الجماعة يدا ف والعشوائي وهو الذي ال يتوفر على أي ترخيص. وت

 على ان إطالق بعض األرقام هكذا بالماليير دون أي سند قانوني هذا يلزم صاحبه باإلدالء بالحجة والبيان. 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب الثاني لـ  عبد السالم سي كوريالسيد 

... الحاضرة المتجددة" والخاص بتهيئة غابة   برنامج "مراكشالمشروع فهو يندرج في إطار  فيما يتعلق بهذا  

الشباب والتي تستلزم إحداث مرافق مصاحبة، وفي هذا االطار جاء كناش التحمالت ليضمن الشفافية والنزاهة من خالل  

 إخضاع االمر للمنافسة. 

والضوابط التي تحكم هذا األمر  فهناك من ال يفهم القواعد    أما فيما يخص إشكاالت احتالل الملك العام الجماعي،

وال يمكن للقسم المختص سواء على مستوى الجماعة أو المقاطعة ان يتجاوزها، وبالتالي ال يمكن للمجلس ان يرخص  

جاوزها  باالحتالل في الحدائق او الطرقات أو األرصفة او غيرها، فالمساحة التي يمكن أن يرخص بها معروفة وكل من ت

ا األمر بتنسيق مع المجلس الجماعي، وأنا أقول للسادة األعضاء اليوم أن مداخيل الجماعة فيما  فهناك جهة تبث في هذ

، وهذا أوال بفضل النزاهة وثانيا بفضل  2019إلى سنة    2015مرات من سنة    4يخص احتالل الملك العمومي تضاعفت  

المضبوطة   والتدابير  السلطا اإلجراءات  مع  بتنسيق  الجماعة  طرف  من  بين  المتخذة  حقيقية  شراكة  فهي  المحلية،  ت 

للمخالفين صادرة عن مفوضين   إنذارات  والتتبع عن طريق لجان مشتركة، وعن طريق  المراقبة  تتجلى في  الطرفين 

، فهناك المواطنون  قضائيين في إطار اتفاقية وهذه سابقة، وهو أمر جعل عدد من الملزمين يؤدون ما بذمتهم للجماعة

لق الحيل للتهرب من دفع ما بذمته للجماعة منهم مستشارون، كلها معطيات سنكشفها للعموم  الشرفاء، وهناك من يخت

 كي يطلع الرأي العام على حقيقة األمور. 

بالمقاطعات، كما   الملك  الجماعية وأقسام احتالل  الممتلكات  الكبير لقسم  بالعمل  نعتز  أحيي  لذلك يجب علينا أن 

ل غير المشروع للملك العام سواء المرتبط بممارسة أنشطة اقتصادية أو االحتالل  السلطات المحلية التي تحارب االحتال

 العشوائي. 

 

  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ  يونس بن سليمان السيد    

صاديون  المدينة، فبعض المالحظات التي أثارها شركاء اقت بالنسبة إلشكالية المراحيض العمومية على مستوى  

خاصة أرباب المقاهي والفنادق والتجار عامة ان االشكال الحقيقي يتمثل في األداء عند الدخول للمرحاض العمومي، مما  

ما قلت  يجعل العديد يقضون حاجتهم دون الذهاب للمرحاض العمومي، بالفعل هناك نقص في هذا المرفق لكن االشكال ك

اقترحت ان توفر المراحيض المصاحبة لألكشاك بالمجان، ففضاء غابة الشباب  يبقى هو األداء، لذلك أشكر اللجنة التي  

سيكون فضاء عموميا به مقاهي ومطاعم واكشاك، لكن سيوفر كذلك مرافق بالمجان كالمنتزهات والحدائق وغيرها،  

لولوج المرحاض    3و أجنبي أراد التنزه أن يتوفر على درهمين او  وبالتالي فليس من المفروض في سائح مغربي كان ا

العمومي، فالفكرة جيدة على أساس أن مستغل الفضاء التجاري هو الذي سيوفر المرحاض بالمجان وهذا ليس جديد  

ئدة في مجموعة  ألننا نجده متوفر مثال في باحات االستراحة الكائنة بالطرق السيارة، وبالتالي فمدينة مراكش كما كانت را

ائدة كذلك في هذه التجربة الرامية إلى توفير مراحيض عمومية بالمجان بمواصفات  من المجاالت ستكون إن شاء هللا ر

 صحية مهمة. 

 لم يتبق أي متدخل إضافي، اقترح عليكم المرور على عملية التصويت.  إن إذن، و
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 شروط االستغالل املؤقت للملك العمومي ل احملددتحمالت ال كناش

 جبماعة مراكش بفضاء غابة الشباب
 

 املتعلق باجلماعات . 113.14( بتنفيذ القانون رقم 15/07/2015)1435رمضان  20الصادر يف  1-15-85ناء على الظهري الشريف رقم ب •

 ( املتعلق باالحتالل املؤقت للملك العمومي البلدي كما مت تغيريه و تتميمه.1918نوفمرب  30) 1337صفر  24بناء على الظهري الشريف بتاريخ  •

 البلدي كما مت تغيريه و تتميمه.( املتعلق بامللك 1912دجنرب  19) 1340صفر  17ظهري الشريف بتاريخ بناء على ال •

املتعلق بالضرائب املستحقة  89.30( الصادر بتنفيذ القانون رقم 1989نونرب  21) 1410 الثانيمن ربيع  21بتاريخ  1.89.187بناء على الظهري الشريف رقم  •
 و هيئاتها. لفائدة اجلماعات احمللية

 و تتميمه. تغيريه( احملدد لكيفية تدبري امللك البلدي كما وقع 1921دجنرب  31) 1340مجادى االوىل  11بناء على القرار الصادر يف  •

مؤسسات التعاون بني بسن نظام احملاسبة العمومية للجماعات و 2017نوفمرب  23املوافق لـ  1439ربيع األول  4الصادر يف  2.17.451بناء على املرسوم عدد    •
 اجلماعات.

املتعلق جببايـات اجلماعات   47-06ذ القانـون رقم   الصادر بتنفي ( 2007نونرب  30) 1428ذي القعدة  19بتاريخ  1-07-195اء على الظهري الشريف رقم بن •
 احملليـة.

اخلاص بسن أحكام انتقالية  39-07لصادر بتنفيـذ القانون رقم ( ا2007دجنرب 27)  1428ذي احلجة  16ريخ بتا 1-07-209اء على الظهري الشريف رقم بن •
 فيما يتعلق ببعض الرسوم واحلقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة اجلماعـات احملليـة.     

يات ام صفقات الدولة وكذا بعض املقتض( واملتعلق بتحديد شروط وأشكال إبر2013مارس  20) 1434مجادى األوىل  08الصادر يف  2.12.349بناء على املرسوم رقم  •
 املتعلقة مبراقبتها وتدبريها.

الذي حيدد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والواجبات املستحقة لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما  2019مارس  01بتاريخ  52بناء على القرار اجلبائي احمللي عدد  •
 مت تعديله.

 .03/01/2020املنعقدة بتاريخ  االستثنائيةاكش خالل الدورة رملتبعا على ملداوالت اجمللس اجلماعي  •

 : اهلدف من كناش التحمالت املادة االوىل
يهدف هذا الكناش الى تحديد شروط و كيفية االستغالل املؤقت  بامللك العمومي بفضاء غابة الشباب بتراب جماعة مراكش  والذي تم  

 تهيئة هذا الفضاء.م تحديد أماكن إقامة هذه االكشاك به حسب تصمي

  املادة الثانية: التخصيص
يةخصىوةالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىىويضةءىغةولىالشبةبى جىطةيقىته ئلىأمشةكىاقهىى اقعمى اةاح ضى ميا لىاةقبقلى

لىوص ة تهةى  ظةفتهةىاملتنةفسىاملقبيىبهةىبهذهىاليضةءاا،ى اتىا هىهذهىاألخررةى)ا ىاملةاح ض(ىىقبقىىرهجىإشةرةىالعميمىا ة ةى يتعهدىى

ىط للىادةىاالنتغالل.ى

وأقة ةىى اةقبطى أثمةوى أحسجى ةضى لتحديدى امليتيحى األثمةوى طلبى ةضى طةيقى األمشةكى جى هذهى النتغاللى املنةفسلى قتمى مل لى

الهندس يىاملعتمدىاجىطةفىامة لىاةامشىطبقةىلتص للنميذجى املةىاالنتغاللىاملقترحلىاجىطةفىاملتنةفسروى فقةى الكتللى قبطىىم مى

ىويضةءىغةولىالشبةب.ى

ى يتعروى اتىاملشةرمروىفيىطلبىالعة ضىاال الءىوةإلضةفلىالتىاليثةئقىالتيىيحد هةىعة يوىالصيقةاىالعميا لىوةليثةئقىالتةل ل:

 شياهدىاةاع لىفيىقدوررىاملقةهيىأ ىاملقة م.ى -

ىأ ىاالطعةمىأ ىالترف ه.ىا ةلىخداةاىاملشة بةاىىننيااىملسررىاملشة عى طةعمهىفيىىى3شهة ةىخبرةىالىققنى جى -

 املادة الثالثة :  مدة االستغالل
 قةريخىاالشعةرىوقةارىالترخ ص.ىىاوتداءىاجننيااىىى10االنتغاللىاملؤعتىفيىادةىالىقزيدى جىىفترةقحد ى

ذاىام عىى ىبعدىا صةامىادةىالةخصلى  وىاملقةلبلىويضعىحدىمليعيلهةىاجىاحدىالقةفروىقؤ لىالك لىالكشكى املةحةضىاملةفقىوهى ىمى

 . أةىليةئدةىامة لىاةامشىاملنشتحسينةاىىال
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 املادة الرابعة :  مدة االجناز
اعصةهىى اانى فيى الكنةشى هذاى االمشةكىايضيعى أ ى الكشكى ته ئلى ا  ةزى ى اشغةلى وإقمةمى املستغنى أشهةىيتعهدى قةريخىىىىثالثلى اوتداءىاجى

 الحصيلى اتىرخصلىالته ئلىاملسلملىاجىطةفىامة لىاةامش.
ةةى  وىأوىيكيوىللمستغنىحقىىهذاىاالانى  وىالق ةمىوةملقليبى ى  وىققديمى ذرىاقبيل،ىقصبحىرخصلىاالنتغاللىالغ ىبعدىا صةامىى

ىالتعةضى اتىذلكىأ ىطلبىتعييضىم يمةىكةوى ي هىأ ىانتراةعىابلغىالضمةوىالنهةئيى

 املادة اخلامسة: واجبات االستغالل
ىالعةضىاملقبيلىللمتعهدى ةئنىالصيقل.ىقحد ى اابةاىاالنتغاللىاملؤعتىللملكىالعميايىحسبى

فيىانتغاللهىامللكىالعميايى ودايلىكنىننلىأ ىكنىمسةىننلىشةعى فيىاانىأعصةهىخمسلى شةاىيياةىاجى  ىقؤ ىى اابةاىاالنتغاللى

ئلىالتيىىفقطى  وىاحتسةبىادةىاشغةلىالته اليعل لىىيستحقى نهىالةنمىوكةالهى اتىاوىالسنلىاال لتىييةضىالةنمى جىادةىاالنتغاللىى

ىمىاشغةلىاال  ةزىاجىطةفىلجنلىققن لىانتدولىاجىطةفىرئيسىامة لىاةامشىلهذاىالغةض.نيتمىاثبةتهةىوميابىاحضةىتسل

ىقضةفىالتى اابةاىاالنتغاللىنسبلى شةةىفيىاملةئلىكنىثالثىننياا.ىىى

 املالية الضمانة السادسة:املادة 
املستحقىملدةىننلى ندىإ الوىطلبىالعة ض،ىىميىملةامشىعدرهةىع ملىالياابىىيتعهدىاملستغنىودفعىضمة لىالتىصند قىالخةزوىاالعل ى

  الىيمكجىانتراة هةىاالىبعدىا تهةءىالةخصلى ىبعدىقبرئلىذاتهىاق ةهىالجمة ل.ى

 الرتاخيص املرتبطة باالستغالل السابعة:املادة 
الضة ريلىى التصةريحى الةخصى ى الحصيلى اتى اجىطلبى املستغنى الةخصلى هذهى تعيىى املشة عى ىىىىالى هذاى اشغةلى وصيلى ةالىإل  ةزى

ىالخضيعىللقيا روى ىاال ظملىالجةر ىبهةىالعمن.ى

 واملراقبة : التتبعالثامنةاملادة 
اعبلقحدثىلجنلىللتتبعىى ىقتكيوىاج:ىى املة

 رئيسىاملجلسىالجمةعيىأ ىاجىينيبى نه. ▪

افقىالعميا لى ىالخداةاىأ ىاجىينيبى نه ▪  رئيسىلجنلىاملة

 الرز(قةطعلىاملعن لى)اقةطعلىامثنى جىا لسىاملى ▪

 امثنى جىعسمىاملمتلكةاىالجمة  لى ▪

 امثنى جىعسمىالتعمررىى ▪

 امثنى جىالقسمىالتقنيى)اصلحلىاملنةطقىالخضةاء(ى ▪

 امثنى جىاملكتبىالصحيىالجمةعيى ▪

ى ىيمكجىللجنلىانتد ةءىأ ىطةفىقةىىفةئدةىفيىحضيره.ى

  : االصل التجاري التاسعةاملادة 
ىىالت ةريلنىأ ىحقىاجىالحقيقىالع ن لىاالصل لىأ ىالتبع لىأ ىالحقيقىىلىالترخ صىللمستغخيىيىىالى الخةضعلىألحكةمىالقة يوىاملدنيىىى

ى(.ىى)ىحقىالزينلىا ىاالصنىالت ةر ىىالت ةر ى ى

 : تولية االستغالل  العاشرةاملادة 
النةق لى نهةىوصيلىازئ   أ ىقيل لىالحقيقى أ ىكل لىللغررىوةنتثنةءى قي ىىتسلمىالةخصلىللمستغنىشخص ةى ىالىي يزىلهىتسل مهةى  لى

ننيااىممةىيمنعى ل هىقخص صىامللكىالعميايىألغةاضىأخةىىغررىالخداةاىاملةخصىبهةىوميابىىى5التدوررىللةخصىالتيىقت ة زىادتهةى

ى ىاسبقلىاجىطةفىرئيسىاملجلسىالجمةعيىملةامش.ىىهذاىالكنةشىإالىوةخصلىصةيحل

أ ىنندىعة ينيى ىيحقىللجمة لىفيىهذهىالحةللىأوىقلجأىإلتىام عىالينةئنىالقة ي  لىإلفةاغىى ىيعتبرىاملتخايىلهىومثةولىاحتنىود وىحقىىى

 . األاةمجىىاملحتللى ى ندىاألاةىوةإلفةاغىقصبحىالةخصلىاألصل لىالغةةىوقيةىالقة يوى
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  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشالنائب األول لـ   يونس بن سليمانالسيد 

اهينا مداوالتنا حول النقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا هاته االستثنائية، اعطي الكلمة للسيد    وبه نكون قد 

 ملك محمد السادس نصره هللا و ايده  . كاتب الجلسة لتالوة نص البرقية المرفوعة للسدة العالية باهلل صاحب الجاللة ال
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  )رئيس الجلسة( رئيس المجلس الجماعي لمراكشاألول لـ النائب   يونس بن سليمانالسيد 

وبه نكون قد اهينا اشغال دورتنا االستثنائية، وقبل ان ارفع الجلسة اتوجه بشكري للسادة االعضاء على مواكبتهم  

 السيد ممثل السيد الوالي عامل عمالة مراكش و بتقي اطر و موظفي الجماعة. وكذا 

 ير الى الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء. رفعت الجلسة وكانت الساعة تش 

 

 

 

 

 

 


