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  2019 يبٌانذورح انؼبدَخ نشهز                           يزاكش خيجهض جًبػ

 جهظخ ػهُُخ                                      

 2019ماٖ ذلكس الدّزٗ العادٓ٘ لػَس 

 انجهظخ األونً االفززبحُخ
 

وكذا انُظبو انذاخهٍ  انًمزضُبد انمبَىَُخ انًُصىص ػهُهب فٍ انمبَىٌ انزُظًٍُ انًزؼهك ثبنجًبػبدثُبء ػهً   

جًبػخ نحضىر اشغبل جهظبد دورح انًجهض اننهذػىح انًىجهخ نهظبدح اػضبء يجهض ، ورجؼب نًجهض جًبػخ يزاكش

نجهظبد انًزضًُخ نجذول االػًبل وانجذونخ انشيُُخ  26/04/2019رحذ ػذد  8345ثزبرَخ  2019نشهز يبٌ انجًبػٍ 

 07 انثالثبءثجهظخ اونً ػمذهب َىو  2019 يبٌ، افززح انًجهض انجًبػٍ نًذَُخ يزاكش اشغبل دورره انؼبدَخ نشهز انذورح

 ثمبػخ انجهظبد انزطًُخ نهًجهض انجًبػٍ ثشبرع دمحم انظبدص انحبدَخ ػشز وانُصف صجبحبػهً انظبػخ  2019 يبٌ

اثزَكخ انشروانٍ رئُض رئُض انًجهض انجًبػٍ نًذَُخ يزاكش وثًحضز انظُذ  ثهمبئذرحذ رئبطخ انظُذ دمحم انؼزثٍ 

لظى انجًبػبد  رئُض انًذكىر يىطبػٍيًثال نهظُذ انىانٍ ػبيم ػًبنخ يزاكش وانظُذ انًُطمخ انحضزَخ انحٍ انًحًذٌ 

 انًحهُخ ثبنىالَخ.

: جًبػخ نًزاكش ثصفخ اطزشبرَخ انظــبدح يٍ اطـزحضـز  - 

  انًذَز انؼبو نهًصبنح :   ػجذ انكزَى انخطُت

 رئُـض لظى اػًبل انًجهض :       دمحم انًحُز          

 رئُض لظى انًًزهكبد انجًبػُخ :   حىرٍان هشبو ثم

 لظى انًزافك انؼًىيُخ انًحهُخ انكجزي وانجُئخرئُض  :   ػجذ انغٍُ أوشٍ

 انشجبة، انثمبفخ، انزَبضخ وانززثُخرئُض لظى  :   انؼشَش االيزٌػجذ 

 رئُض يصهحخ شزكبد انزًُُخ انًحهُخ :    دمحم أرفب

 يذَز انًظبثح انجًبػُخ :   هشبو انجىدانٍ

 ػٍ انًذَزَخ انؼبيخ نهًصبنح :   ػجبص شزىاٌ

 ػٍ لظى اػًبل انًجهض :    خهُم يىنح

 ًجهضػٍ لظى اػًبل ان :     طؼذ َجبٌ
 

 

 :انظــبدح يٍ يًثهٍ انًصبنح انخبرجُخ وشبرن -

 ػٍ شزكخ انؼًزاٌ يزاكش آطفٍ :   دمحم طكبكذٌ

 ػٍ شزكخ انؼًزاٌ يزاكش آطفٍ :           دمحم حظٍُ انىرَبغهٍ

 ػٍ شزكخ انؼًزاٌ يزاكش آطفٍ :  ثذر انذٍَ ثزادح انؼشَشٌ

 انًظزمهخ نزىسَغ انًبء وانكهزثبء ثًزاكش يذَز انهُذطخ واالطزثًبر ثبنىكبنخ :   ػبدل انذاودٌ

 رئُض يصهحخ انزطهُز ثبنىكبنخ انًظزمهخ نزىسَغ انًبء وانكهزثبء ثًزاكش :   طبرق انكزوٌ

 رئُض لطبع انشثُبء انخىاص ثبنىكبنخ انًظزمهخ نزىسَغ انًبء وانكهزثبء ثًزاكش :   نحجُت أدَىٌ

 ثبنىكبنخ انًظزمهخ نزىسَغ انًبء وانكهزثبء ثًزاكشرئُض يصهحخ انُظبو انًؼهىيبرٍ  :    خهُم حُبٌ

 ػٍ انًكزت انىطٍُ نهكهزثبء :   فهذ انشػبيٍ

 

 ػضىا 86 :  انؼذد انمبَىٍَ انذٌ َزكىٌ يُه انًجهض انجًبػٍ  -

 ػضىا 85  :    ػـذد االػضـبء انًشاونُـٍ يهبيهــى  -

 ػضىا 69 :     ػـذد األػضــبء انحبضزَـــٍ  -

 رئيض دلمض مجاعة ورانش العربي بمكائدذلىد  1
 الٍائب االوه لرئيض دلمض مجاعة ورانش يوٌض بَ شميىاُ 2

 الٍائب الجاٌي لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الصالً شي نوري 3

 الٍائب الجالح لرئيض دلمض مجاعة ورانش ذلىد توفمة 4

 الٍائب الرابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش أمحد املتضدم 5

 الٍائب اخلاوض لرئيض دلمض مجاعة ورانش ووالي احلصَ املٍادي 6

 الٍائب الصادشة لرئيض دلمض مجاعة ورانش خدجية فضي 7

 الٍائب الصابع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عبد الرزام جبور 8
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 الٍائب التاشع لرئيض دلمض مجاعة ورانش عواطف الربدعي 9

 لرئيض دلمض مجاعة ورانشالٍائب العاشر  مجاه الديَ العهرود 11

 ناتب اجملمض اجلىاعي خالد الفتاوي 11

 ٌائب ناتب اجملمض اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباشي 12

 عضو اجملمض اجلىاعي يوشف أيت رياض 13

 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 14

 "          "          " توفيل بموجور 15

 "          "          " اهلادي ويصالتعبد  16

 "          "          " عاده املتضدم 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " ذلىد السراف 19
 "          "          " عبد االلْ الػمف 21

 "          "          " عبد الواحد الشافكي 21

 "          "          " امحد ذلفوظ 22

 "          "          " عبد اهلل االوهاري 23

 "          "          " عبد الرمحاُ وافا 24

 "          "          " شفياُ بٍداليت 25

 "          "          " عبد اجمليد الدوٍاتي 26

 "        "          "   عبد الضىد العىراٌي 27

 "          "          " خمين بوحلصَ 28

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 29

 "          "          " محيد خورزك 31

 "          "          " ذلىد بَ بال 31

 "          "          " أمحد عبيمة 32

 "          "          " حصَ بباوي 33

 "          "          " إشرام البويصفي 34

 "          "          " وريي خاي 35

 "          "          " ذلىد لهبار 36

 "          "          " الصعيد ايت احملجوب 37

 "          "          " حبيبة الهرشاه 38

 "          "          " عبد العسيس البٍني 39
 "          "          " ذلىد احلر 41

 "          "          " رشيد التىادلي 41

 "          "          " ذلىد االدريصي 42

 "          "          " ذلىد بٍمعروشي 43

 "          "          " ذلىد باقة 44

 "          "          " املضطفى الوجداٌي 45

 "          "          " العهاري عبد الضىد 46

 "          "          " ابراِيي بوحٍش 47

 "          "          " عبد الرحيي الفرياوي 48

 "          "          " ووالي عبد احلفيظ املػراوي 49

 "          "          " احلصني ٌوار 51
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 "     "          "      عبد اجلمين بٍصعود 51

 "          "          " يوشف بَ الساِر 52

 "          "          " شعيدة شاللة 53

 "          "          " ذلىد ٌهين 54

 "          "          " حصَ اهلواري 55

 "          "          " عبد الضىد اهلٍيدي 56

 "  "          "         ووالي البشري طوبا 57

 "          "          " عبد الػين دريوش 58

 "          "          " عبد اهلادي بَ عال 59

 "          "          " عبد اهلادي تمىاضي 61
 "          "          " حفيظة دلدار 61
 "          "          " امساعين اوػاري 62

 "         "          "  ذلىد ايت الساوي 63

 "          "          " عبد الهريي ملشوً 64

 "          "          " حميىة باذلىد 65

 "          "          " ذلىد بوغرباه 66
 "          "          " فاطىة ملهّوُ 67

 "          "          " امحاد اطرحي 68

 "   "          "        جويدة العويدي 69
 

 أػضبء 03    :    انغبئجُــٍ ثؼـــذر ػـذد األػضـبء  -
 

 عضو اجملمض اجلىاعي زنية املريين 1

 "          "          " خميفة الشحيىي 2
 "          "          " عبد المطيف أبدوح 3

 
 

 ػضـىا   13 :       انغبئجُـٍ ثـذوٌ ػــذر ػـذد األػضبء -
 

الجاوٍة لرئيض دلمض مجاعة ورانش ةالٍائب   اواه ويضرة  1  

 عضو اجملمض اجلىاعي اويٍة العىراٌي االدريصي 2

 "          "          " عدٌاُ بَ عبد اهلل 3
 "          "          " حياة املشفوع 4
 "          "          " عبد الفتاح رزني 5
""          "           عبد اجمليد بٍاٌي 6  

 "          "          " عبد العسيس ورواُ 7
 "          "          " فاطىة السِراء املٍضوري 8
 "          "          " محيد الشّواٌي 9
 "          "          " عفيفة السجناري 11
 "          "          " جنيب رفوش 11
" "          "          ثورية بوعباد 12  

 ػضى واحذ  01 :  ػذد االػضبء غُز انًشاونٍُ يهبيهى -
السٌد المصطفى الشهوانً مولوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعً إلى حٌن البث فً طلب العزل طبما لممتضٌات المادة  : ٌعتبرملحوظة

 عضو. 85المتعلك بالجماعات وبالتالً، فعدد األعضاء المزاولٌن مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113314من المانون التنظٌمً رلم  64
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  ربٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 بشم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن

 السادة والسٌدات أطر االدارة

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

أطلب من السٌد كاتب المجلس التفضل بالمناداة على أسماء السادة  ،لبل أن نفتتح أشؽال هذه الدورة

صاب المانونً النعماد هذه توفر الن مدى والسٌدات أعضاء المجلس المحترمٌن الحاضرٌن بالماعة للتؤكد من

 .الدورة

  

وبعد لبول اعتذار السادة زكٌة لمرٌنً، خلٌفة  اجراء العملٌة والتؤكد من توفر النصاب المانونً، بعد

  كاالتً: دورتنا هاته وجدولتها الزمنٌة أعلن رسمٌا عن افتتاح الشحٌمً وعبد اللطٌؾ ابدوح
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 املتداول يف شانها خالل كل جلسة والنقط جمللس مجاعة مراكش 0279اجلدولة الزمنية للدورة العادية لشهر ماي 
 

 

 

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  تاريخ اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

  النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت

 
 

 
 
 
 

 

 
الجلسة 
 االولى

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌوم الثالثاء

17/15/2119 
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  عشرة صباحا
 )تولٌت ؼرٌنٌتش(

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

 

ح  اوالع مخٌغ حماعح مشاهؾ عىل اًذلشيش االختاسي ًشئيغ املخٌغ يف ؼأن االعماي اًذي دم اًلياَ ةها يف إواس اًفالحياخ املخًى

 من اًلانىن اًذنظيمي املذعٌم ةاًخماعاخ. 601اًيه وتلا مللذمياخ املادج 

 

 

 

8 
مناكؽح املؽاهٍ اًذي دعشفها ملاوعح ظيذي يىظف ةن عيل يف مخاالخ اخذفاؿ املؤظعاخ املذذخٌح: املوذث اًىوني ًٌوهشةاء 

 ةمشاهؾ، اًىهاًح املعذلٌح ًذىصيع املاء واًوهشةاء ةمشاهؾ ومخمىعح اًعمشان ةمشاهؾ
 

 

  عىل ادفاكيح دعاون ورشاهح ةني حماعح مشاهؾ وةٌذيح "اوديعا" األوهشانيحاملفادكح  3

 

  اًذساظح واملفادكح عىل اًنظاَ اًذاخيل ملرسح اًهىاء اًىٌم ةلىث املىاون ةاملحاميذ. 2

 

  اًذساظح واملفادكح عىل اًنظاَ اًذاخيل ًلاعح مذعذدج االخذفاـاخ ةلىث املىاون ةاملحاميذ. 0

  اًذساظح واملفادكح عىل اًنظاَ اًذاخيل ًذعيري املعاةح اًخماعيح. 1

 

2 

اًذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح إواس ًٌرشاهح ةني مخٌغ حهح مشاهؾ اظفي ومخٌغ حماعح مشاهؾ حىي احذاز املشهض اًخهىي 

 ًٌذوىين واًذؽغيٍ ودىىيش اًوفاءاخ من احٍ االدماج يف ظىق اًؽغٍ.
 

 

3 
اًذساظح واملفادكح عىل دعذيٍ هناػ اًذحمالخ اًخاؿ ةاًذذةري املفىك ًعىق اًخمٌح ًٌخرض واًفىاهه ملشاهؾ مىلىع ملشس 

 ورًى ةمالئمذه مع مالحظاخ وصاسج اًذاخٌيح. 8063فربايش  80ةذاسيخ  833/02/2018مخٌغ حماعح مشاهؾ عذد 
 

 

4 
يل  3دخفيق ةلعح أسليح مذىاحذج ةاملعريج  راخ املعاحح امللذسج ب  M/650)اًىشيم املحىسيح( املنذميح ًٌشظم اًعلاسي ااـل

 .8063ًتناء معخذ دتعا ملٌذمغ مخٌغ ملاوعح املناسج املذخز خالي اًذوسج اًعاديح ًؽهش يىنيى  ²َ 2308
 

 

60 

: إعادج دخفيق اًتلعح االسليح املنذميح  مرت مشةع )رشهح اًعمشان( املذىاحذج  320ومعاحح دلذس  60002/02ًٌفى اًعلاسي ااَل

ًذىظعح االعذاديح املزهىسج دتعا ملٌذمغ مخٌغ ملاوعح املناسج املذخز خالي اًذوسج  4املحاريح إلعذاديح املحاميذ  4ةذخضئح املحاميذ 

 .8064اًعاديح ًؽهش ينايش 

 

 

اًلايض ةاملفادكح عىل اًنلىح املذعٌلح ةوناػ  8063فربايش  62ةذاسيخ  883/08/8063حماعح مشاهؾ عذد اًغاء ملشس مخٌغ  66

 )نلىح ممافح من وشف اًعيذ اًىايل عامٍ عماًح مشاهؾ(.       اًذحمالخ اًخاؿ ةاًذذةري املفىك ملذحف اًرتاز اًالمادي ًعاحح حامع اًفنا
 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 لسم اعمال المجلس             
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الجلسة 
 الثانٌة

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌوم االربعاء

15/15/2119 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
الحادٌة الساعة 

  عشرة صباحا
 )تولٌت ؼرٌنٌتش(

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 

 

 

  ةجماعح مشاهط.اطالع املجٌس اًجماعي ملشاهط عىل وضعيح اًنلٍ اًحرضي  70

  ها.اطالع املجٌس اًجماعي ملشاهط عىل اًىضعيح املاًيح ًرشهح اًذنميح املحٌيح "اًذجهيض واًذنميح ملذينح مشاهط" "افٌماس" مع اًتث يف مآً 13

  اًذنميح املحٌيح "حارضج االنىاس".اطالع املجٌس اًجماعي ملشاهط عىل وضعيح االناسج اًعمىميح ةرتاب جماعح مشاهط ودلذَ اصغاي رشهح  14

  االنىاس". اًذساسح واملصادكح عىل دعذيٍ ادفاكيح اًنجاعح اًطاكيح ًذذةري مشفم االناسج اًعمىميح ةني جماعح مشاهط ورشهح اًذنميح املحٌيح "حارضج 15

  املفىض ًٌنظافح.اطالع املجٌس اًجماعي ملشاهط عىل منهجيح اعذاد هناش اًذحمالخ ًٌذذةري  76
 

  اًذساسح واملصادكح عىل دعذيٍ هناش اًذحمالخ اًخاظ ةتيع غٌح اًضيذىن. 17

 

18 
واًلايض ةاملىافلح  2003اًذساسح واملصادكح عىل دعذيٍ ملشس مذخز من طشف مجٌس ةٌذيح املناسج جٌيض ساةلا خالي دوسده اًعاديح ًضهش غضر 

 ملجمىعح من املناصي املعشوفح ب "ديىس اًذلنني" اًوائنح ةاًحي املحمذي.عىل دسىيح اًىضعيح اًعلاسيح 
 

 

19 

اًلايض ةاملصادكح عىل اكذناء  2012اهذىةش  20ةذاسيخ  10/2012/ 111اًذساسح واملصادكح عىل دعذيٍ ملشس مجٌس جماعح مشاهط عذد 

/َ مساحذها 37192اًلطعح االسضيح املضيذ عٌيها اًسىق اًجماعي اصيل املذىاجذ ةرتاب نفىر ملاطعح املناسج املنذميح ًجضء من اًصى اًعلاسي عذد 

 020000ذ عٌيها اًسىق املزهىس، املحذد يف سنذياس داةعح ًٌذوًح )املٌى اًخاظ( واملىافلح عىل متٌغ االكذناء، ًٌلطعح االسضيح، املذىاج 00اس  12

 .22/07/2012دسهم ًٌمرت املشةع اًىاحذ حسث ما كشسده اًٌجنح االداسيح ًٌذلييم خالي اجذماعها املنعلذ ةذاسيخ 

 

 

20 
إلحذاز مىكف ًٌسياساخ وفضاء اخرض املصادكح عىل متٌغ اًذعىيض املحذد من طشف اًٌجنح االداسيح ًٌذلييم املذعٌم ةعمٌيح دخطيط اًطشق اًعامح 

 ةجىاس فضاء املىاطن ةاملحاميذ.
 

  . AVE PHONEاًتث يف وضعيح اسذغالي املٌى اًعاَ اًجماعي ًىضع اهضان من طشف رشهح  21

00 
 ملاةٍ كطعح أسضيح جماعيح.املىافلح عىل معاوضح علاسيح ةني جماعح مشاهط ورشهح عمشان مشاهط حىي كطع أسضيح داةعح ًرشهح اًعمشان 

 نلىح ممافح من وشف اًعيذ اًىايل عامٍ عماًح مشاهؾ()                                                                                                           
 

 
 
 
 
 

الجلسة 
 الثالثة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ٌوم الثالثاء

21/15/2119 
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الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 

 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 

  اًعاـمح االفشيليح ًٌثلافح". 8080املفادكح عىل ادفاكيح إواس "مشاهؾ  83

82 
حماعح مشاهؾ ومؤظعح محمذ اًعادط ًحمايح اًتيئح ًفيانح وظلي واحح  اًذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاهح ةني مخٌغ

 اًنخيٍ ةمشاهؾ.
 

80 
اًذساظح واملفادكح عىل املٌحم اًثاني املعذي اًخاؿ ةادفاكيح اًرشاهح ًذمىيٍ مرشوع ظلي واحح اًنخيٍ مشاهؾ ةاملياه اًعادمح 

 املعاًخح.
 

  ادفاكيح رشاهح ةني مخٌغ حماعح مشاهؾ واملوذث املذيشي ًنادي اًوىهث اًشيايض املشاهيش.اًذساظح واملفادكح عىل دخذيذ  81

  اًذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح اهذاف ةني حماعح مشاهؾ وحمعيح نادي مىًىديح مشاهؾ ًوشج اًلذَ.  82

83 
االوٌغ اًوتري يف إواس دعم مرشوع اًنلٍ املذسيس  اًذساظح واملفادكح عىل دعذيٍ ادفاكيح دخفيق منحح ظنىيح ًفائذج حمعيح

 ةملاوعح اًنخيٍ.
 

84 
 830وتلا ًٌمادج  8064اًتث يف ملرتحاخ دعم مؽاسيع حمعياخ املخذمع املذني اًناؼىح ةرتاب حماعح مشاهؾ ةشظم اًعنح املاًيح 

 من اًلانىن اًذنظيمي املذعٌم ةاًخماعاخ.
 

  .8064اًشياليح اًناؼىح ةمذينح مشاهؾ ةشظم اًعنح املاًيح  دعم اًخمعياخ واالنذيح 30
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36 
املحذد ًنعث وأظعاس اًشظَى واًحلىق  8064ماسط  6ةذاسيخ  08اًذساظح واملفادكح عىل دعذيٍ اًلشاس اًختائي املحيل سكم 

 املعذحلح ًفائذج ميضانيح حماعح مشاهؾ. واًىحيتاخ
 

38 
هناػ اًذحمالخ املحذد ًٌرشوه اإلداسيح واملاًيح واًذلنيح املذعٌلح ةعمٌيح دفىير اًلىعح األسليح اًخماعيح اًذساظح واملفادكح عىل 

 املذىاحذ فىكها ظىق اًخرض واًفىاهه اًياةعح ةاًخمٌح ةتاب دهاًح ظاةلا.
 

  اًىمش واًذثمني ملشاهؾ.ًعلذ اًذذةري املفىك ملشهض  2اًذساظح واملفادكح عىل مرشوع املٌحم اًذعذييل سكم  33

  اًذساظح واملفادكح عىل مرشوع ادفاكيح سةي املحىح اًتيىههشةائيح ةؽتوح املوذث اًىوني ًٌوهشةاء.  32

  .8064دحىيٍ اعذماداخ ةعن ففىي ميضانيح حماعح مشاهؾ ةشظم اًعنح املاًيح  30

  .8080ًٌملاوعاخ ةشظم اًعنح املاًيح دحذيذ ودىصيع املخفق االحمايل ًٌذعيري املشـىد  31

32 
من اًلانىن اًذنظيمي املذعٌم  834اوالع املخٌغ اًخماعي ملشاهؾ عىل مٌخق دلاسيش دذةري مخاًغ امللاوعاخ وتلا ًٌمادج 

 ةاًخماعاخ.
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

أوال، أود أن أهنبكم بحلول شهر رمضان المبارن، الشهر الذي أنزل فٌه المرآن هدى للناس وبٌنات من 

الهدى والمرفان، فلكم منً أطٌب التحٌة وأتمنى لكم بهذه المناسبة أن ٌمتعكم هللا بالصحة والعافٌة للصٌام والمٌام 

هللا أعمالنا بالتوفٌك والسداد ولسابر أبناء أمتنا وعلى رأسها جاللة الملن دمحم  على أحسن وجه وان ٌكلل إن شاء

 السادس نصره هللا وأٌده

ثانٌا، البد أن نمؾ لمراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح عدد ممن فمدناهم خالل هذه الفترة األخٌرة من 

 باإلخوةأو ألارب االخوات واالخوة أعضاء المجلس الجماعً وٌتعلك األمر  ألارب أخواتنا وإخواننا االدارٌٌن

وكذا عضو مجلس مماطعة النخٌل األخ موظفً جماعة مراكش جمال الدٌن عطارد، دمحم دٌم وعبد الؽنً السمري، 

خوٌن له السٌد حسن بباوي على وفاة االجماعً ، كذلن نتمدم بتعازٌنا الحارة لألخ عضو المجلس ادرٌس الهواري

والسٌد عبد الهادي لمصارؾ   فً ظرؾ وجٌز وكذلن لموظفة الجماعة السٌدة نادٌة الحرشان على وفاة اخٌها

 تؽمدهم هللا جمٌعا برحمته الواسعة.موظؾ بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً على وفاة زوجته 

 )لراءة سورة الفاتحة(

 جلسة االفتتاحٌة لهذه الدورة.أما اآلن، فسنبدأ تدارس النمط المدرجة فً جدول اعمال ال
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  األولىالنمطة 

اطالع جملظ مجاعة مساكش على التقسيس االخبازي لسئيظ اجمللظ يف شأى االعنال اليت مت القيام بها يف إطاز 

 مو القانوى التهظيني املتعلق باجلناعات. 116الضالحيات املدولة اليه طبقا ملقتغيات املادة 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

إذا سمحتم سؤتلو على مسامعكم التمرٌر االخباري لرباسة المجلس الجماعً فً الفترة الممتدة من 

 إلى ؼاٌة انعماد هذه الدورة. 2119الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  الثانٌةالنمطة 

مهاقشة املشاكل اليت تعسفها مقاطعة ضيدي يوضف بو علي يف جماالت اختضاظ املؤضطات املتدخلة: امللتب الوطين 

  الوكالة املطتقلة لتوشيع املاء واللهسباء مبساكش وجمنوعة العنساى مبساكشلللهسباء مبساكش، 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

هذه النمطة وردت علٌنا فً شكل ملتمس ممدم من طرؾ مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، ونظرا إلى 

 طعة طالب مجلسها بمنالشته على مستوى المجلس الجماعً.ان هذا الموضوع لم تتم منالشته على مستوى المما

للسٌد عضو المجلس الجماعً إسماعٌل امؽاري ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ  وبداٌة سؤعطً الكلمة

 بداٌة بعاللة المماطعة بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء. بن علً لتمدٌم حٌثٌات الموضوع

 

  )عضو المجلس الجماعً( ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً إسماعٌل امؽاريالسٌد 

والتً  سٌكون تدخلً موجزا وسؤتطرق مباشرة للمشاكل التً تعانً منها مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً،

والتدخالت سبك أن طرحناها مرارا على مستوى مجلس المماطعة لكن دون استجابة، ومن جملة هذه اإلشكاالت 

 :تلن المرتبطة بالوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباءالواجب المٌام بها 

 .باألشؽال لصد التتبع عدم إخبار المصلحة التمنٌة بالمماطعة -

 .عدم تواجد ممثل الوكالة أثناء األشؽال بصفة مستمرة -

 .عاٌٌر المتعارؾ علٌها تمنٌاعدم إرجاع الحالة إلى ما كانت علٌه بعد انتهاء األشؽال وفك الم -

 .الصرؾ الصحً وفك برنامج مسطر مع إخبار المصلحة التمنٌة للمماطعة للتتبع اتفوه تنمٌةضرورة  -

 .فوهات الصرؾ الصحً نظرا لتآكلها بشارع حمان الفطواكً، شارع امبارن، شارع البرادة ودرب السالٌةتموٌة جنبات  -

صٌانة تسربات شبكة الماء الصالح للشرب مما ٌإدي إلى هبوط مستوى األرض بعد إرجاع األتربة المبللة أثناء  -

 .انتهاء األشؽال

"الجعبة الفولانٌة"، شارع حمان الفطواكً، شارع المدارس، شارع الكولؾ، شارع  ضعؾ التٌار الكهربابً بدرب -

 مرسطان وحً الرٌاض.دٌور الشهداء، الجبٌالت، ال السور، درب الخشاب، درب الماسً، سوق الربٌع،

امتناع الوكالة المستملة عن إفراغ حفر استمطاب المٌاه العادمة بدواري البرادة والعرصة الجدٌدة، وبهذا  -

الخصوص كنا سابما لد طرحنا هذا االشكال فً اجتماع مع رباسة المجلس الجماعً بناء على طلب السٌد العضو 

ن هذا األمر لٌس فً مجال تدخلها مع أنها كانت تموم بهذه العملٌة عبد الكرٌم لمشوم حٌث ان الوكالة تتحجج بؤ

 الساكنة المعنٌة حالٌا تنتظر المحسنٌن فً كل مرة إلفراغ هذه الحفر.وسابما، 

 عدم تعمٌم االستفادة من الربط االجتماعً لمرحلً تجزبتً بن عمٌل وتراب المعدن.  -
 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

إذن ولالجابة على هذه اإلشكاالت المرتبطة بعمل الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش داخل 

 .مدٌر الهندسة واالستثمار بالوكالةتراب مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، أمنح الكلمة للسٌد 
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 الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشب مدٌر الهندسة واالستثمار عادل الداوديالسٌد 

بالنسبة لالشكاالت التً تعانً منها الوكالة فً تدخلها بتراب مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً هنان أوال 

مشكل عدم التنسٌك بٌن مصالح المماطعة ومصالح الوكالة لبل انطالق األشؽال وفً هذا السٌاق ٌتم إعداد برنامج 

تحدٌد منطمة  انطاللها ٌتم طلب الرخص وفً هذه المرحلة ٌتم االتصال بمصالح المماطعة من أجل األشؽال حٌث لبل

له ٌكونان مسإوالن عن مختلؾ األشؽال  ومرالب لألشؽالفكل مشروع تنجزه الوكالة تكلؾ ربٌسا عنه األشؽال، 

 ٌك فً مختلؾ مراحل إنجاز األشؽال.عامل التنسوسنعمل مستمبال على تموٌة والتتبع والمساطر المرتبطة بالمشروع، 

ففعال فً الفترة الممتدة من أواخر  وفٌما ٌتعلك بإشكال عدم إعادة الحالة لما كانت علٌه بعد انتهاء األشؽال،

ولع لدٌنا تؤخٌر نعتذر عنه فً إعادة الحالة لما كانت علٌه بدرب الخشاب وحمان  2119إلى بداٌة سنة  2118سنة 

 ى متواجدة بنفس المنطمة بسبب إكراهات توالً صفمتٌن ولد تم تدارن المولؾ.الفطواكً ودروب أخر

فً مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فالوكالة أعطت أهمٌة لصوى لهذا المجال  أما فٌما ٌخص تنمٌة الفوهات

مع فواهة بمجموعة من الدروب كدوار الجدٌد، درب المصلى، درب دٌور الشهداء...  211حٌث تمت تنمٌة حوالً 

كلم من الشبكة بحً الشهداء سنتً  6متر طولً من الشبكة، وكذلن المٌام بؤشؽال تهٌبة مساحة  1511 لرابة تنمٌة

، ومصالح الوكالة تظل دابما رهن إشارة المجلس الجماعً ومماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً التً 2119و 2118

 ٌتواجد بترابها ممر مصلحة التطهٌر التابعة للوكالة.

فهً تمتضً من صاحب الطلب أي ٌكون لدٌه ربط بشبكة  إفراغ الحفر الصحٌة عملٌة وصكذلن وبخص

الماء الصالح للشرب حٌث ٌدلً بوصل أداء فاتورة الماء حٌنها تموم الوكالة بالتدخل إلفراغ الحفر، وإذا كان هنان 

 أي خلل فً هذه العملٌة فالوكالة رهن إشارتكم.

الزبناء تظل رهن إشارة الساكنة حٌث أن الوكالة تدرس كل ملؾ على  وبالنسبة للربط االجتماعً فمصلحة

 وفك برمجة االشؽال وان ٌكون مدرجا ضمن عملٌات هذا الربط. حدة

بمناطك كحمان الفطواكً، الجبٌالت... فالوكالة لدٌها برنامج مسطر  أما فٌما ٌتعلك بضعؾ التٌار الكهربابً

لتطبٌع التٌار الكهربابً من الجهد المتوسط والعالً وهو لٌد اإلنجاز حٌث مإخرا تم إنجاز مولد للتٌار بحً الرٌاض 

األخرى سٌتم التدخل وسٌمكن من تموٌة التٌار الكهربابً بالمناطك المحٌطة به، والمناطك  2119تم تطبٌعه سنة 

 فٌها فً إطار عملٌة إعادة تشكٌل التٌار الكهربابً لموازنة التٌار بمختلؾ المولدات.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس مجلس مماطعة  ، أعطًبعد استماعكم لتدخل السٌد ممثل الوكالة المستملة

  علً الستكمال تدخله حول مشاكل المماطعة التً لها عاللة بمإسسة العمران.سٌدي ٌوسؾ بن 

 ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً )عضو المجلس الجماعً(  إسماعٌل امؽاريالسٌد 

 فٌما ٌخص مشاكل المماطعة المرتبطة بمإسسة العمران نجد ماٌلً:

 2117 والتً حددت لها موعد متم شهر أكتوبر 2لتسلطانت  العماريمإسسة العمران بتسوٌة وضعٌة الوعاء عدم التزام  -

، علما أن المإسسة التزمت بإنهاء األمر فً 2عدم تسوٌة الوضعٌة العمارٌة لمرحلً درلاوة وتجزبة الشهداء  -

 .2117أجل ألصاه أواخر سنة 
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 برارٌن متواجدة بمدخل الحً الجدٌد 5عدم إزالة  -

 العمارٌة للمنازل المتواجدة بعرصة بوملٌنعدم تسوٌة الوضعٌة  -

 عدم هدم دكاكٌن من أجل عملٌة التصفٌؾ -

 2للمنازل المتداخلة بمنطمة تاسلطانت عدم تسوٌة الوضعٌة المانونٌة  -

 عدم تسوٌة الوضعٌة العمارٌة للدواوٌر الملحمة: المرس، لدهم، العرصة الجدٌدة، البرادة، درع الذهب -

  1وعملٌة الواحة  2بٌن عملٌة تاسلطانت  ك الرابطعدم إتمام الطرٌ -

 عدم تسوٌة بعض عمارات المستفٌدٌن الراؼبٌن فً بناء منازلهم بشكل فردي  -
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 واآلن الكلمة للسٌد ممثل مإسسة العمران مراكش آسفً لإلجابة على هذه االستفسارات.

 شركة العمران مراكش آسفً ممثل دمحم سكاكديالسٌد 

لحل بعض  أوال شركة العمران ما فتبت تربط عاللة وطٌدة مع لسم التعمٌر بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً

هذه المشاكل، ونتوفر على عدة محاضر الجتماعات حول كافة هذه المواضٌع واولها تسوٌة الوضعٌة العمارٌة 

وتبمى العملٌة  2119"لكاداستر" منذ فبراٌر  مصالح مرحلة الفحص والدراسة لدىحٌث أنها فً  2لتاسلطانت 

 مرتبطة بوثٌمة تسلٌم إلصدار الصكون العمارٌة لهذه المنطمة.

وبالنسبة لمنطمة دٌور الشهداء ومنكوبٌها فهو ملؾ موروث من وزارة اإلسكان، وشركة العمران منكبة 

 ض األمور.على حل هذا المشكل الذي عالجنا فٌه بع

وفٌما ٌخص العمارات المتداخلة فهً مرتبطة بالمسح الطبوؼرافً األخٌر وحصلنا من الطبوؼراؾ على 

 التصمٌم وهو فً طور الدراسة من طرؾ المهندس المعماري فً انتظار المصادلة علٌه.

من حٌث تعوٌض  عاما فٌما ٌتعلك بالخمس برارٌن المتواجدة بمدخل الحً الجدٌد كنا لد نالشنا هذا الموضو

، نفس األمر بالنسبة المستفٌدٌن ومكان ترحٌلهم وفً كل األحوال فاألمر ثنابً بٌن شركة العمران والمماطعة

 للدكاكٌن فاصحابها ٌعترضون على هدمها وال نعرؾ أٌن سنرحلهم.

عاللة  والوبخصوص الدواوٌر الثالث: المرس، لدهم والعرصة الجدٌدة، فاألول إشكاله مرتبط بالعمار 

كان فً إطار برنامج جهوي بؽٌة تمكٌن الساكنة من الربط بالطرق وشبكتً  هذه األخٌرةوتدخل لشركة العمران به، 

العرصة ، لدهم ر، أما دوارٌوكذا إنجاز بعض التصامٌم إلعادة بناء منازلهم الماء الصالح للشرب والتطهٌر السابل

و بن عمٌل فما زالت لٌد الدراسة حٌث تحتاج للجنة التعمٌر على مستوى الوالٌة مع ممثلً وزارة االسكان  الجدٌدة

 لتدارس اإلشكاالت المرتبطة بها وشركة العمران أي لرار ستتخذه هذه اللجنة مستعدة لتنفٌذه.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

للسٌد ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً وهذه المرة لسرد إشكاالت  أمنح الكلمة مرة أخرى

 المماطعة المرتبطة بالمكتب الوطنً للكهرباء.

 ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً )عضو المجلس الجماعً(  إسماعٌل امؽاريالسٌد 

 الوطنً للكهرباء نجد اآلتً:لها عاللة بعمل المكتب فٌما ٌخص مشاكل مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً والتً 
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، دوار العٌن، دوار البامبً 2عدم إزالة االعمدة الكهربابٌة المعرللة للسٌر والمتواجدة داخل أزلة تاسلطانت  -

 والدوار الجدٌد.

 .2األسالن الكهربابٌة المارة فوق بعض المنازل والموالع المعدة للبناء بمنطمة تاسلطانت  عدم إزالة -

 المحوالت الكهربابٌة مع ضعؾ التٌار الكهربابً.عدم تشؽٌل  -

 ؼٌاب التتبع من طرؾ المكتب الوطنً للكهرباء لألشؽال. -

 عدم إشعار المصالح المختصة بالمماطعة باألشؽال المنجزة من طرؾ المكتب الوطنً للكهرباء. -
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

شكاالت المرتبطة بعمل المكتب الوطنً للكهرباء داخل تراب مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن لإلجابة على هذه اإل

 علً، أمنح الكلمة للسٌد ممثل المكتب المذكور.

 ممثل المكتب الوطنً للكهرباء بمراكش  فهد الزعامًالسٌد 

بمجهودات جبارة للتذكٌر بالنسبة لتدخل المكتب الوطنً للكهرباء فً مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فمد لام 

، من ضمنها إزالة األعمدة ملٌون درهم عدد كبٌر منها شارؾ على االنتهاء 433ٌفوق مبلؽها  واستثمارات كبٌرة

المعرللة للطرٌك التً تدخل ضمن اختصاص المكتب، حٌث لمنا بخرجة مٌدانٌة لمعاٌنة هذه األعمدة وادرجناها فً 

 برنامج المكتب الحالً.

كلم من األسالن على مستوى الواجهات  6الكهربابٌة المارة فوق المنازل فمد تم إنجاز وفٌما ٌخص األسالن 

، وفً هذا السٌاق أشركنا مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً فً هذا األمر ونطلب من مصالحها ولد حلت هذا االشكال

ر ربط منازلهم حتى أن أن تدعمنا الستكمال البرنامج الذي ٌعٌمه اعتراضات الساكنة فمجموعة منهم ٌرفضون تؽٌٌ

هنان من ٌهدد العاملٌن بالمكتب بالسالح األبٌض، فالمتبمً هو نسبة للٌلة من األشؽال وعند إنهابها سنتمكن من 

تشؽٌل محولٌن كهربابٌٌن والتً ال زالت تحتاج إلى الربط وتحوٌل الشبكة الذي نواجه فٌه اعتراض الساكنة، مع 

أشهر  3خالل فبداٌة األشؽال ستتم فً ظرؾ شهرٌن على أن تنتهً محوالت أخرى هً فً طور اإلنجاز  3برمجة 

، مٌؽاواط ستحل إشكال ضعؾ التٌار الكهربابً 133والؽاٌة منها الرفع لدرة الطالة الكهربابٌة للمماطعة بإضافة 

 إضافة إلى عملٌات تموٌة الشبكة وخلك مولدات للتٌار المنخفض.

ا ٌتعلك بؤعمدة التوتر المتوسط التً تخترق تراب المماطعة فهً بدورها مبرمجة وسٌتم إنجازها أما فٌم

وفك الصفمة الجدٌدة التً صودق علٌها وستبتدئ األشؽال كما للت سابما خالل شهرٌن على أساس االنتهاء فً 

 .أشهر 3أجل 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 وبعد استماعكم لكافة هذه التوضٌحات، أفتح باب المنالشة حول النمطة.إذن، 

  عضو المجلس الجماعً عبد الصمد الهنٌديالسٌد 

بالنسبة للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء لن أبخس عملها فهً تموم بعمل كبٌر، ولكن هنان مشاكل 

وبالنسبة للفوهات أرٌد ان احدد تلن المتواجدة بالطرٌك الكابنة ٌعانٌها المواطنون فهم ٌلجإون لنا بالدرجة األولى، 

لمنطمة أكدال فهذه الفوهات بها دوما مشاكل، لذلن أطلب من لبالة المركب الرٌاضً سٌدي ٌوسؾ بن علً المإدٌة 

 هذه اإلشكاالت. التً كانت فٌما لبل تحل العدٌد منبٌن مجلس المماطعة والوكالة ممثلً الوكالة تفعٌل اللجان المشتركة 
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وفٌما ٌخص الحفر فكما لال السٌد ممثل الوكالة هنان تؤخٌر فً إرجاعها على الحالة التً كانت علٌها 

تعددت لكن حسب نفس بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً خاصة درب الخشاب ودرب دمحم العساس وهذه الحاالت 

التدخل ٌبدو أن الصفمة لم نتطلك بعد، وفً هذا السٌاق أؼتنم الفرصة ألذكر السٌد ممثل الوكالة بوجود محضر حرر 

لذلن  المتواجدة بالحً الجدٌد حٌث التزمت الوكالة بممتضاه بتؽٌٌرها كلها بالمستودعات الصؽٌرةٌتعلك  2114سنة 

 بهذا األمر. حبذا لو أعدت الوكالة صفمة خاصة

اما إذا انتملنا لشركة العمران فمشكلها كبٌر ألن ال شًء أنجز، ونحتاج للماء خاص معها فٌما ٌتعلك 

بتدخلها بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، فرؼم تحرٌر العدٌد من المحاضر وتكوٌن لجان عدة فال شًء ملموس 

 على أرض الوالع.

ٌعه الحالٌة فً طور اإلنجاز وتسٌر فً وثٌرة جٌدة وأخٌرا بخصوص المكتب الوطنً للكهرباء فمشار

 ونشكر عمله الجبار على مستوى المماطعة.

 عضو المجلس الجماعً  الحسٌن نوارالسٌد 

من خالل ما ٌبدو لً فهذه النمطة بهذا الشكل هو استنساخ للنمطة كما عرضت من لبل على مستوى مجلس 

سنوات، فمن هذه المشاكل  11فمشاكل المماطعة المرتبطة بالمإسسات الثالث ٌصؽً لها هإالء ألكثر من  المماطعة،

، ورؼم ذلن سؤبدأ بالوكالة، فكما لال السٌد ربٌس مجلس المماطعة ضروري أن الحلما تم حله ومنها ما استعصى على 

 خطار مصالح المماطعة بموعد بداٌة األشؽال.تتوصل المماطعة بنسخة من الترخٌص الصادر عن الجماعة لكً ٌتم إ

فكل من الجماعة والمماطعة تعد صفمات للتبلٌط والحجر الالصك لكن  وبالنسبة إلعادة الحالة لما كانت علٌه

نجد ازلة مع مرور الملٌل من الولت بها حفر من جدٌد وال ٌتم إصالحها، فعندما نرى مثال حالة درب بوعالم فمرابة 

وعند استفسار مصالح الوكالة عن  والذي تصبح حالته أسوأ عند سموط االمطار، الزفت إلى مكانهسنة لم ٌرجع 

، لذلن ال بد من إٌجاد ذلن تخبرنا أن الولت كبٌر بٌن إعالن صفمة تمرٌر لنوات الصرؾ الصحً وصفمة التبلٌط

 حلول عملٌة فالنماش وحده ال ٌفٌد.

باألساس تلن المتواجدة بدوار البرادة حٌث أن الوكالة ال تموم اما فٌما ٌخص الحفر الصحٌة، فنحن نمصد 

 بإفراؼها، كما انها ال تموم بمحاربة الموارض والجرذان بدعوى أن ذلن من اختصاص الجماعة.

 وباالنتمال لشركة العمران، فمد لامت بترحٌل العدٌد من الساكنة دون حل إشكال إعادة هٌكلة الحً الجدٌد.

 عضو المجلس الجماعً  ت المحجوبالسعٌد اٌالسٌد 

أرٌد أن أتساءل لماذا دوار السراؼنة هو الوحٌد بمماطعة جلٌز الذي ال زال تابعا للمكتب الوطنً للكهرباء 

بٌنما البمٌة تابع للوكالة؟ فهذا الدوار والسوق المجاور ٌعانً من إشكال األسالن الكهربابٌة، ورؼم مراسلة السٌد 

لت الساكنة ٌنمطع عنها التٌار الكهربابً، لذلن أطلب المٌام بمعاٌنة للولوؾ على اإلشكاالت التً الوالً باألمر فال زا

 .ٌتخبط فٌها هذا الدوار

وفٌما ٌخص شركة العمران، فمد أثرت إشكالها فً عاللتها بنفس الدوار فً دورة سابمة فً شكل تساإالت 

درهم على المواطن؟ لماذا لم تدفع الشركة ما  311لم ٌجبنً عنها أحد، واعٌدها مرة أخرى الٌوم لماذا تمت إضافة 

لماذا نجد منازل فً ملن أشخاص سجلت فً فً ذمتها لمواطنٌن منهم من توفً ولم ٌحصل على مستحماته؟ أٌضا 

 ؟ فسكان هذا الدوار ٌحسون بنوع من االنتماص واالحتمار.اسم أشخاص آخرٌن
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 عضو المجلس الجماعً  دمحم اٌت الزاويالسٌد 

سإالً األول الموجه لممثل الوكالة المستملة: ما مآل الصرؾ الصحً بدوار تراب المعدن؟ فالفٌالت 

 رمون المخلفات بواد إٌسٌل.المتواجدة بجواره ٌ

ثانٌا نطلب أن تعمم االستفادة من الربط االجتماعً للحً الجدٌد بكامله دون استثناء خاصة دواري تراب 

 المعدن وبن عمٌل.

ثالثا فمن االكراهات التً ٌتخبط بها الحً الجدٌد بالنسبة للكهرباء والماء الصالح للشرب والصرؾ الصحً 

فالمكتب الوطنً للكهرباء ٌتدخل فً كل ما له عاللة بالكهرباء، والوكالة المستملة فً  هو عدم توحٌد التدخالت

 عدم جودة العمل، وبالتالً أطالب بتكلٌؾ مإسسة واحدة بكافة التدخالت.مما ٌإدي إلى  الماء والصرؾ الصحً

ً هذا المجلس فؤرجوها ولو لمرة واحدة ان تستمع لنا، فمنذ ان انتخبنا ف وفٌما ٌخص شركة العمران

 وحل العدٌد من اإلشكاالت وال واحدة تم حسمها. المحترم ونحن نطالب بتسوٌة الوضعٌة العمارٌة

 عضو المجلس الجماعً  خلٌل بولحسنالسٌد 

فً األوضاع التً وصفها  تتحمل جزءا من المسإولٌةالحاضرة معنا الٌوم فعال فالمإسسات الخارجٌة 

، لكن ٌجب أن نمارس نوعا من النمد الذاتً بكل دٌممراطٌة االخوة األعضاء أنها متردٌة على مستوى الخدمات

فالمجلس الجماعً ٌتحمل جزءا كبٌرا فً هذه المسإولٌة فً التنسٌك العمودي مع المماطعات، فالمجلس  وشفافٌة

ل أن ٌوافٌها فً أجل معمول، كذلن هو مطالب بالمرالبة، أٌضا ٌجب أن مطالب باعتباره من ٌمنح تراخٌص األشؽا

، ألنه بالفعل هنان الموة الماهرة المتمثلة فً األمطار الؽزٌرة ٌلجؤ المجلس إلى تفعٌل الؽرامات واللجوء إلى المضاء

استبالٌة لمواجهة والتً تسببت فً إشكاالت بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً لكن الوكالة مطالبة باتخاذ إجراءات 

 وكالة على مستوى الحفر الصحٌة بجلٌز نفسها ببالً المماطعات.، كما أتمنى أن تكون خدمات الهذا األمر

عابما امام إنجاز مجموعة من مشارٌع  الوعاء العمارينمص  ٌشكلوبالنسبة لشركة العمران، فبالفعل 

ة مواطنة وهً طرؾ وٌجب علٌها إٌجاد حل المإسسة خاصة إعادة هٌكلة الدواوٌر، فمإسسة العمران مإسس

ونعرؾ كٌؾ تستفٌد من  ،لالشكاالت المطروحة وعدم التحجج انها ؼٌر مسإولة عن ندرة العمار فهً مسإولة عنه

والتً بإمكانها أن تحل هذا الجانب، فال ٌجب أن تفكر فمط فً االستثمار فً  األوعٌة العمارٌة فً إطار المعاوضات

، أٌضا نالحظ على شركة العمران التماطل والبطء فً تنفٌذ لها العمار بٌنما الدواوٌر تعانًالتجهٌزات وتوفر 

 المساطر وسٌإدي ذلن إلى صدور تصامٌم تهٌبة مشوهة للمماطعات.

 عضو المجلس الجماعً  ي. احفٌظ لضاوي العباسًالسٌد 

دلابك لسرد كافة المشاكل المرتبطة بالمإسسات الثالث فً مماطعة سٌدي  3من الصعب أن نتدخل فً 

ٌوسؾ بن علً، واشكر األخ بولحسن الذي أشار إلى ما فٌه الكفاٌة فً الموضوع، لكن سؤضٌؾ بالنسبة للوكالة 

األمور  المستملة انها تستحك الشكر على حسن استمبال ممثلٌها وٌحلون معنا بعض اإلشكاالت، فبالفعل هنان بعض

المستعصٌة التً تحتاج إلى ولت لمعالجتها لكن على العموم المسطرة تؤخذ مجراها العادي، فبالرجوع لدرب بوعالم 

ودرب الجبص أو بعض األزلة األخرى فمد تم حل مشاكلها، لكن جنبات الواد مازالت تعانً ولد سبك لنا ان طلبنا 

مطار تتؤزم الوضعٌة حٌث ٌدخل الواد الحار إلى المنازل، شبكة الصرؾ الصحً بالمنطمة فعند هطول األتجدٌد 

 ونفس األمر بالنسبة لشارع البرادة أمام صٌدلٌة تٌشكا الذي كان موضوع شكاٌة سابمة للساكنة دون أي تدخل.
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وفٌما ٌتعلك بشركة العمران، اود ان أتساءل عن وضعٌة أصحاب الدكاكٌن أٌن سٌذهبون؟ ألن الشركة 

لٌة على المجلس الجماعً إلٌجاد حل لهم ونحن ال نملكه، فالشركة هً صاحبة االختصاص ومن ترمً بالمسإو

تعد فٌه الشركة بتسوٌة الوضعٌة العمارٌة لدوار  2113واجبها حل هذا االشكال، كما أشٌر إلى وجود محضر سنة 

" باتفاق مع بعض الجمعٌات ادالظالم لكن ال شًء أنجز لحد اللحظة، نفس األمر بالنسبة لمنطمة "تاسلطانت امتد

وال نعرؾ مآل هذا الملؾ، كذلن أرٌد توضٌح  2116بتسوٌة الوضعٌة العمارٌة للمستفٌدٌن من البمع األرضٌة سنة 

 أٌن ٌتجلى االنخراط االجتماعً لمإسسة العمران؟ ألن هنان حاالت تدفع عنهم الشركة وٌدفعون هم بدورهم.

 عضو المجلس الجماعً  دمحم نكٌلالسٌد  

هذا الموضوع لٌل فٌه الكثٌر سابما، حٌث اجتمعنا مع المإسسات الثالث فً دورات عدة، فبالنسبة للمكتب 

نحن فً فصل الصٌؾ  ففعال وكما جاء على لسان ممثله األشؽال جارٌة على لدم وساق، لكن الوطنً للكهرباء

االسمنتٌة تعجٌل حل هذا االشكال، أٌضا نطلب تؽٌٌر األعمدة  والحً الجدٌد به مولدات لم تشتؽل إلى اآلن ونطلب

 .المدٌمة بمدخل الحً الجدٌد فمن العٌب أن ٌظل هذا النوع من األعمدة متواجدا بالمدار الحضري

وبخصوص مإسسة العمران، فلدٌنا معها مشكل كبٌر فً كافة الجوانب، وال ٌختصر األمر على مماطعة 

أتساءل لماذا ال تموم الشركة بتسوٌة الوضعٌة العمارٌة للتجزبات التً تنجزها؟ ولٌس سٌدي ٌوسؾ بن علً، فانا 

فمط تلن موضوع إعادة الهٌكلة، فتخٌلوا معً مثال هنان من باع كل ما ٌملن لبناء منزل وال ٌملن وثابمه، هل 

تسلم النهابً فالحً ؟ دون الحدٌث عن عملٌة الالشركة ؼٌر لادرة على دفع مصارٌؾ تسجٌل وتحفٌظ تجزباتها

التً ستبمى على كاهل الجماعة، وعن نفسً فإن كنت مكانن السٌد  ألؾ متر مربع من األتربة 81الجدٌد به حالٌا 

، حتى تنجز ما علٌها الربٌس فلن أزٌلها وسؤكلؾ شركة العمران باألمر دون تسلٌمها أي وثٌمة تحتاجها مستمبال

هو اجتماعً، لذلن فالبد من حل جذري لكل هذه اإلشكاالت ولٌس الكالم  فهدؾ الشركة ال ٌجب أن ٌكون ربحٌا بل

 فمط.

اما فٌما ٌتعلك بالوكالة المستملة فالبد لها أن تبذل المزٌد من الجهود وتعزز التنسٌك مع المماطعات 

أن نالشنا  جلس المماطعة ال ٌكون له علم بموعد بدء أشؽال الوكالة، أٌضا فمد سبك لناوالمجلس الجماعً، ألن م

مع المدٌر العام للوكالة بعض اإلشكاالت التً تتطلب تدخال مستعجال خاصة تجدٌد لنوات الصرؾ الصحً ببعض 

الدواوٌر كدوار البامبً، وأخٌرا أإكد بالنسبة لألشؽال أن االشكال المطروح لدى الوكالة هً الشركات التً تتعالد 

 معها والتً ال تموم بعملها على أحسن وجه.

 النابب السادس لربٌس المجلس الجماعً  ة خدٌجة الفضًسٌدال

لدي سإال لممثل الوكالة المستملة: عند لٌامكم بتمدٌد شبكة الصرؾ الصحً تحولون لنواتكم فكٌؾ ٌعمل 

حفر كبٌرة بٌنهم متران خاصة بمنطمة المحامٌد وهذا مكلؾ للجماعة فإذا كان هنان مستودع ؼٌر  4أن تجد 

صرؾ الصحً وعند تدخل الوكالة ٌتم هنان تجزبات لها ربط بشبكة ال 3مستعمل فٌجب أن ٌؽلك، أٌضا فً المحامٌد 

إفراغ الحفر بشكل ال ٌرلى لتجزبة بالوسط الحضري، لذلن وجب على الوكالة إصالح الشبكة ولٌس اللجوء لحلول 

حٌث أن أطر الوكالة ال تتحكم فً هذه  ترلٌعٌة، كذلن أإكد أن الوكالة تعانً من إشكال مع شركات األشؽال والصٌانة

للمتر الطولً، وتبمى الساكنة تشتكً من  درهم 1111تصل إلى عادة كل حالة لما كانت علٌه ، ألن كلفة إالشركات

المجلس الجماعً كثرة الحفر، أٌضا ال زلنا نتحدث عن الحفر الصحٌة ونحن فً مدٌنة كمراكش فال ٌعمل أن نجد 

الصحً والتً ال ترلى منطمة تجزبات ال زال بها هذا النوع من الحفر، وأخٌرا مسالة صٌانة لنوات الصرؾ 

للتطلعات بحٌث تنتشر الجرذان فً األزلة ونتلمى عدة شكاٌات فً هذا الصدد، وأشٌر هنا أن المكتب الصحً 

 .الجماعً لٌس من اختصاصه هذا األمر ألنه ال ٌمكنه الولوج لمنوات الوكالة



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

54 
 

 

 عضو المجلس الجماعً  دمحم لكبارالسٌد 

دلابك  3اود بداٌة أن أتساءل عن إمكانٌة تعدٌل النظام الداخلً مستمبال بشكل ٌسمح بالتدخل دون التمٌد ب 

عند لراءتً لمنطوق النمطة كنت أظن أننا سننالش مشاكل مماطعة سٌدي ٌوسؾ فً مواضٌع ونمط من هذا النوع؟ 

ً أننا اثرنا مجموعة من األمور الخاصة بن علً لوحدها دون بالً المماطعات لكن من خالل التدخالت تبٌن ل

بدواوٌر المدٌنة ككل من صرؾ صحً، إعادة هٌكلة، تسوٌة وضعٌة، ترحٌل ... لذلن كان على صٌؽة النمطة أن 

تهم جمٌع المماطعات، وفً هذا السٌاق أثار انتباهً مصطلح السٌد نوار "استنساخ" وهو ٌمصد استنساخ ما 

بنفس  اكل، وانا ألول أننا نستنسخ هذه النمط ونتداولها لسنوات داخل هذه الماعةتداولته المماطعة عن هذه المش

الطرٌمة، لذلن كان لهذا الموضوع أن ٌمسم بٌن مشاكل بسٌطة بإمكان ربٌس مجلس المماطعة حلها بحكم صالحٌاته 

 التً تحتاج أطراؾ أخرى لحلها وعلى رأسها السٌد الوالً. وتلن المستعصٌة

فممثل الوكالة ٌسجل ؼٌاب التنسٌك  فٌما بٌنها، الت ممثلً المإسسات الثالث نالحظ تنالضتدخل وبالرجوع

ٌإكد وجود محاضر تعزز ، وممثل مإسسة العمران وكان ٌمكن حله مع السٌد ربٌس المماطعة مع مجلس المماطعة

بمماطعة سٌدي ل جٌد ، أما ممثل المكتب الوطنً للكهرباء ٌنفً وجود اإلشكاالت والمكتب ٌشتؽل بشكالتنسٌك

، ففً نظري هذه اإلشكاالت واطلب منه االشتؽال بنفس الطرٌمة بمماطعة جلٌز وبالً المماطعات ٌوسؾ بن علً،

ستحل بمبادرات من رباسة المجلس الجماعً ومجالس المماطعات من خالل اللماءات التً تعمدونها مع هذه 

 فمط المشاكل من جدٌد فً حٌن أننا نبحث عن حلول.المإسسات إلٌجاد حلول عملٌة، ألننا اآلن نستعرض 

 عضو المجلس الجماعً  دمحم بالةالسٌد 

انا متفك مع السٌد لكبار هل هذه النمطة ٌجب أن تدرج بهذه الصٌؽة فً جدول أعمال دورتنا؟ فهذه مشاكل 

وضوع على مستوى مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً، فهل المإسسات الخارجٌة المعنٌة ؼٌر لادرة على منالشة الم

مجلس المماطعة؟ فنوعٌة هذه اإلشكاالت فً نظري ممكن حلها على مستوى المجلس المعنً، وال نرٌد أن ٌصبح 

على األمر عادة فؽدا سٌؤتٌنا نفس الموضوع من مماطعة النخٌل وبعده مماطعة أخرى وسنترن مواضٌع أخرى فً 

سٌد ربٌس مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً أتفهم حاجة ماسة للمنالشة على مستوى المجلس الجماعً، فال

وضعه من عدم استجابة المإسسات الثالث لدعوته من أجل طرح هذه اإلشكاالت لكن لدٌه الصالحٌة لمراسلة السٌد 

الوالً من أجل حث هذه اإلدارات الخارجٌة على مواكبة دورة مجلس المماطعة دون الحاجة الدراج الموضوع فً 

 جماعً.دورة المجلس ال

 عضو المجلس الجماعً  حسن الهواريالسٌد 

بالنسبة لشركة العمران أتساءل لماذا لامت هذه األخٌرة بترحٌل ساكنة من جنبات سور الدوار الجدٌد منذ 

دون تسوٌة وضعٌتهم لحد الساعة؟ فمنهم من توفً وتركة ورثة لجإوا إلى الشركة وتطلب منهم شهادة  1991سنة 

العلم أنها هً من لامت بترحٌلهم وتعلم أٌن ٌمطنون، ولكً ٌفهم االخوة األعضاء سبب لجوء  إدارٌة بسكناهم مع

المماطعة للسٌد الربٌس من أجل إدراج هذه النمطة الٌوم هو أنه ٌملن "العصا" التً ال نمكلها نحن، ألن السٌد 

ض دورات المماطعة إلى ان كل ما الربٌس هو الذي ٌرخص للشركة الكثٌر من تدخالتها، فرؼم ان الشركة تواكب بع

، خاصة أن فبة الساكنة التً أتحدث عنها تعانً منذ سنوات عدم تسوٌة وضعٌتها وبالرؼم ننالشه تتركه وراءها

 من كل المحاوالت من توفٌر شهادة السكن وكافة المعطٌات إال أنها لم تجد من ٌصؽً لها.
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 عضو المجلس الجماعً  عبد الؽنً درٌوشالسٌد 

ٌبدو لً أن األدوار للبت، فالمصالح الخارجٌة أصبحت تمارس السٌاسة، فً حٌن المنتخبون ٌمارسون 

، فالمإسسات المعنٌة توصلت بمراسلة إلعداد عرض مفصل ٌلٌك بهذه المهام اإلدارٌة، وسؤبدأ بالنمط الشكلٌة

ث لكن لما لم ٌحضر المدٌرون الجلسة، اٌن هو؟ ثانٌا ال استهٌن بمن حضر الٌوم من ممثلً المإسسات الثال

العامون لهذه األخٌرة الذٌن بإمكانهم اتخاذ لرارات مشتركة مع المجلس الجماعً؟ ثالثا الطرٌمة التً ننالش بها 

لذلن ألترح فً منطوق ممرر المجلس ان ٌتم تشكٌل لجنة مشتركة للتتبع،  حالٌا لن توصلنا إلى النتٌجة المرجوة

وع سبك أن نولش على مستوى مجلس المماطعة لكن دون نتٌجة والٌوم نحن فً دورة رابعا األصل أن هذا الموض

 المجلس ونرٌد لهذا األمر أن ٌتؽٌر فحتى المحاضر لم تولعوا علٌها.

وال مشروع فً طور اإلنجاز ٌتوفر على هذه  2وللتطرق إلى المشاكل سؤبدأ بشبكة الصرؾ الصحً ففً تاسطانت 

 ثانٌا التٌار المرتفع للكهرباء األولوٌة لوضع شبكة الصرؾ الصحً لبل الشروع فً اإلنجاز؟ الشبكة لذلن أتساءل ألٌست
فولت ٌمر فوق المشارٌع السكنٌة التً فً طور اإلنجاز فهل هذا معمول؟ بل حتى من الناحٌة المانونٌة  61.111فوق 

نة بحجة انها لم تدفع فاتورة شهرٌن ، ثالثا أعاتب الوكالة المستملة على لطع التٌار الكهربابً عن ساكممنوع
مع دفع المواطن للضرٌبة على المٌمة المضافة  9وحالٌا تمطعه فً ألل من هذه المدة ودون إخبار خاصة بالمحامٌد 

 دون دراٌة. مرتٌن

أما بالنسبة لشركة العمران فمد سوت وضعٌة نصؾ الساكنة وخاصمتنا مع النصؾ اآلخر، ألن األشؽال بحً 

 تكتمل األشؽال.سنوات مضت لم  9من  مثال لسمت لجزبٌن وألكثرالشهداء 

أخٌرا هنان إشكال كبٌر فً معالجة انتشار الفبران بالمدٌنة، لذلن أتساءل عن طرٌمة توزٌع صٌانة لنوات 
 الصرؾ الصحً، فمن العٌب ان تتوفر الوكالة المستملة على تمنٌٌن اثنٌن فمط فً مدٌنة بحجم مراكش.

 عضو المجلس الجماعً  واحد الشافمًعبد الالسٌد 

أوال أشكر مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً على طلب إدراج هذه النمطة فً جدول أعمال هذه الدورة، 

، لبل أكثر من سنة وجهت مجموعة من االنتمادات لممثل شركة العمران فالموضوع ٌهم جمٌع مماطعات المدٌنة

رفٌا: "مهما سردتم لً من هذه المشاكل فهذا الوضع ألفته" ولم ٌعجبنً الحاضر معنا الٌوم، وهو بنفسه لال لً ح

آنذان هذا الكالم ألن فٌه نوع من التحامل، لكن الٌوم راق لً النماش ألنه ٌصب فً منحى واحد وهو أن مإسسة 

لس أن ٌحضر العمران ال تموم بواجبها اتجاه الساكنة، ألننا نعٌد نفس الكالم دون نتٌجة، ألٌس من حك هذا المج

جلسته المدٌر العام لهذه الشركة، الن ممثلها الحاضر اآلن ٌنصت لكالمنا وٌنمل نفس السٌنارٌو دون تحرن 

لذلن أسجل أن عدم حضور المدٌر العام  ملموس، فها هً اإلشكاالت طرحت عدة مرات إذن ما هً الخطوة التالٌة؟

 للمإسسة فٌه استخفاؾ للمجلس الجماعً باعتباره ٌمثل ساكنة المدٌنة.

أما بخصوص المكتب الوطنً للكهرباء والوكالة المستملة فاالخوة األعضاء سبك لهم أن استفاضوا فً 

 ط الخاصة بهما وال داعً لتكرارها.النم

 س الجماعً عضو المجل ٌوسؾ اٌت رٌاضالسٌد 

سبك لمجلس مماطعة النخٌل أن طلب لماء مع مإسسة العمران تحت إشرافكم السٌد الربٌس لكن ممثلً 

المإسسة لم ٌتمكنوا من الحضور لظرؾ طارئ، ونتٌجة لذلن انكببنا على معالجة مشاكل المماطعة بالطرق التً 

ولعنا معهم المحاضر ومنحناهم تراخٌص بؽٌة المٌام ٌمنحها لنا المانون وصالحٌاتنا المحدودة، وتحملنا مسإولٌتنا و

 .سنة 21الشركة بمهام كان من المفروض أن تكون لد أنهتها منذ 
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السٌد الربٌس أنتم تملكون الصالحٌات ولدٌكم جزء من المسإولٌة بحكم أنهم الجهة التً تسلم األشؽال 

وشركة العمران فً عملٌات التسلٌم خاصة بمنطمة عٌن للمإسسة، كما نجد إشكاالت مشتركة بٌن الوكالة المستملة 

فمصالح المماطعة ال زالت تفرغ الحفر الصحٌة عوض الوكالة التً لها  سلٌم المتواجدة بتراب مماطعة النخٌل

االختصاص وهذه الحفر تهدد الفرشة المابٌة فصحٌح أن المماطعة بها إلامات وأصحاب أراضً شاسعة ٌإدون 

  ٌتوفرون على التطهٌر السابل.الفواتٌر لكنهم ال

فهنان من اؼتنى منها وترن مشاكل لساكنة المدٌنة مع أننا ال نملن ما ٌثبت ذلن  وبالعودة لمإسسة العمران

رؼم أن المإشرات تسٌر فً هذا الجانب، واالشكال البارز الذي ال زلنا نعانً منه فً مماطعة النخٌل وكافة 

وعملٌة دٌور التونسً فعندما ال ٌتم فتح  2و 1بالنخٌل نجد مثال عملٌتً الزهور  المماطعات هو إعادة الهٌكلة حٌث

ألنه حسب  فال تستطٌع المماطعة أن تمنح ال رخصة إصالح وال رخصة بناء بهذه المناطك الطرلات لبعض الدواوٌر

، وفً لماء سابك مع سنة مع أن لدٌه بطالة الناخب وٌصوت 21ألكثر من  التصامٌم طالب هذه الوثابك ؼٌر موجود

ممثلً مإسسة العمران ٌحملون مسإولٌة هذا األمر للمجلس الجماعً بحكم أن هذا األخٌر هو من لام بعملٌة تسلٌم 

، ومن جهتها شركة العمران تموم فً إعادة ، والمماطعة ال علم لها بهذا ولم ٌتم استشارتهاهذه العملٌات مع الشركة

جزء ٌحصل على كافة الصكون العمارٌة والوثابك الالزمة وجزء آخر ال ٌحظى بهذا الهٌكلة بتجزيء العملٌات إلى 

االمتٌاز وهذه الفبة األخٌرة من الساكنة صراحة لم اعد لادرا على مواجهتهم، فحتى نحن كمجلس جماعً لدٌنا 

 ورلة ضؽط على الشركة وهً الرخص التً نمنحها لهم.

 جماعً عضو المجلس ال عبد الهادي بن عالالسٌد 

بالنسبة لشركة العمران أعطونا فمط تدخل واحد نموذجً لامت به حتى نمول أنها لم توفك فً مناطك 
أخرى، فاالشكال األول هو المنازل اآلٌلة للسموط وفك االتفالٌة فً أشطرها الثالث التً تعرؾ عدة اختالالت، فمد 

ا للمجلس ولحد الساعة نطرح نفس األسبلة ونتلمى نفس سبك أن طلبنا المٌام بتمٌٌم لهذه االتفالٌات، لكن منذ جبن
األجوبة، فعوض تكلٌؾ مماوالت فً المستوى المطلوب إلنجاز األشؽال ٌكلفون "العطاشة" الذٌن ٌهدمون المنازل 
بشكل عشوابً لدرجة ٌتم معها هدم المنازل المجاورة ؼٌر المعنٌة بالتدخل وهذه حاالت باألرلام نجدها بمماطعة 

، وعلى مستوى اجتماعات اللجان نطلب دابما من ممثلً العمران إطالعنا على كناش تحمالت ٌوسؾ بن علًسٌدي 
المماوالت التً عٌنتها لألشؽال لكن دون جدوى، أٌضا أسجل ؼٌاب تتبع األشؽال، ؼٌاب تدخلها فً دوار الظالم 

لذلن هنان  ...تسوٌة الوضعٌة العمارٌة الذي ال ٌجوز أن نسمٌه بالحً الجدٌد الذي فً مدخله نجد برارٌن، عدم
، كذلن إشكاالت عدٌدة وتحتاج ساعات طوٌلة لسردها بالتفصٌل، فالمإسسة فً واد وهموم المواطنٌن فً واد آخر

 .أسجل عدم حضور المدراء العامٌن لمإسسات الثالث فالمجلس الجماعً مإسسة دستورٌة لها لٌمتها

للكهرباء فالساكنة تعانً من كثرة انمطاع التٌار الكهربابً حتى أنه بدوار الظالم أثناء وفٌما ٌتعلك بالمكتب الوطنً 

 عٌد األضحى لم ٌجد المواطن اٌن ٌحتفظ باضحٌته، أٌضا نالحظ أعمدة وسط الطرٌك وأعمدة اسمنتٌة بمشارٌع مهٌكلة.

الشركات التً تعٌنها للمٌام بهذه ألن  اما فٌما ٌخص الوكالة المستملة أسجل عدم لٌامها بتتبع األشؽال

، لذلن أتمنى ودرب بوعالم األشؽال لٌست فً المستوى والذٌن ٌستؤجرون بدورهم "العطاشة" خاصة بدرب الجبص

تشكٌل لجنة مشتركة لمنالشة كافة هذه اإلشكاالت بمماربة مؽاٌرة وبروح المسإولٌة ألننا بحاجة لحلول حمٌمٌة 

 عٌة.وطرح ما ٌمكن عمله بكل موضو

 عضو المجلس الجماعً  عبد الكرٌم لمشومالسٌد 

خوة األعضاء لالوا بما فٌه الكفاٌة، ٌبمى فمط ان نتلمى أجوبة شافٌة، فالمصالح على مستوى صراحة فاإل

 .مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً تموم بكل ما فً وسعها لمعالجة مختلؾ اإلشكاالت المطروحة
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

شكرا لكم على سرد هذا الرصٌد الهام من المشاكل التً ٌعٌشها المواطنون المراكشٌون، فهً لٌست ولٌدة 

الٌوم ولكنها تراكمت لسنوات عدٌدة، وبالنسبة لإلخوة الذٌن ٌتساءلون عن الؽاٌة من إدراج هذه النمطة مع أنها 

امام إلحاح اإلخوة أعضاء مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن واطعة فإنً ألول سبك لها ان نولشت على مستوى المم

علً واحتراما لرؼبتهم ولرؼبة السٌد ربٌس مجلس المماطعة، وهذا النماش ٌعٌد التذكٌر بإشكاالت الموضوع مع 

 المإسسات الثالث وخاصة مإسسة العمران التً أخذت من تدخالتكم الحٌز األكبر.

اننا خلمنا آلٌات مع السٌد الوالً لمعالجة الكثٌر من هذه المضاٌا المتمثلة أساسا فً وفً نفس السٌاق أشٌر 

، فإذا أراد السادة رإساء مجالس المماطعات فبإمكاننا استدعاء هذه اللجان اللجان المحلٌة التً ٌترأسها الباشاوات

الجة هذه اإلشكاالت، كذلن ال ٌمكن مع كافة المتدخلٌن لتتبع عملها فعملٌا ال بد من البحث عن طرق ناجعة لمع

اختصار مإسسة العمران فً المشاكل التً طرحت لكنها تبمى شركة لها أهمٌتها المصوى بالمدٌنة باعتباره اول 

مستثمر تابع للدولة بها، فؤنا ال أنكر أهمٌة النماش السٌاسً لكن إذا تكرر ٌصبح ؼٌر ذي معنى، فالٌوم ٌجب أن 

لجة اإلشكاالت على األرض، وربما ما ٌجعل شركة العمران تتخبط فً هذا األمر هو تكلٌفها نخرج إلى المٌدان ومعا

، أما التً ٌحكمها عامل الولت "بمشارٌع عدة على مستوى المدٌنة وأهمها مشارٌع "مراكش... الحاضرة المتجددة

على مستوى  لجان المحلٌةإشكاالت تسوٌة الوضعٌة التً عمرها عشرات السنٌن فٌمكن معالجتها بتفعٌل دور ال

الملحمات اإلدارٌة مع إحصاء المعنٌٌن بمشاركة كافة المتدخلٌن مع التتبع، كذلن هنان إشكال مرتبط بالشركة وهو 

العدد المحدود لمهندسٌها وأطرها على مستوى مدٌنة فً حجم مراكش، فالمدٌنة ككل نلجؤ فٌها إلى عنصرٌن وهما 

؟ أي على األلل ان نجد لكل ل مإسسة بهذا الحجم ؼٌر لادرة على توظٌؾ أطر كفؤةالسٌدان السكاكً والزٌتونً، فه

 ، نفس األمر بالنسبة للوكالة المستملة والمكتب الوطنً للكهرباء.مماطعة مخاطب ممثل لشركة العمران

أٌضا أرٌد ان أتحفظ على من لال اننا نملن "العصا" فالمجلس الجماعً مإسسة تابعة للدولة ونراعً 

للمإسسات الثالث فهً بدورها مإسساتنا وما ٌسري علٌنا ٌسري علٌها، فكم من مشروع لشركة العمران أولفناه 

 لسنوات حتى ٌستوفً شروطه.

أخٌرا أشكركم مرة أخرى على نماشكم الجاد والمفٌد، لكن إذا أردنا ان نضع أرضٌة عملٌة له هنان اللجان 

ن خالل إعطاء أوامره للباشاوات بؽٌة المٌام بدورهم فً هذا الباب مع م المحلٌة المفعلة من طرؾ السٌد الوالً

أو المشارٌع  إعطاء حلول ناجعة لالشكاالت المطروحة سواء تعلك االمر بالدواوٌر او المنازل اآلٌلة للسموط

 المهٌكلة على مستوى المدٌنة، ومن جهتنا فنحن مستعدون ألي مواكبة او مساعدة.

 شركة العمران مراكش آسفً ممثل دمحم سكاكديالسٌد 

بالنسبة لالشكال المتعلك بدوار السراؼنة المتواجد بمماطعة جلٌز فهو مرتبط بالوعاء العماري، ومسالة دفع 

درهم،  131اما االصلٌون فٌدفعون فمط  2114تهم فبة التنت منازل بعد سنة عن التجهٌز درهم  311المواطنٌن ل 

ؼنة لوحده بل جمٌع التجمعات السكنٌة التً على شكل دواوٌر، وبخصوص الساكنة وهذا االمر ال ٌهم دوار السرا

التً دفعت هذه االتاوة فً الصن العماري المسمى "فمراء" التابع لألحباس بإمكانهم االلتحاق بمإسسة العمران 

ن هذه المنطمة حسب ، كذلن فتشكٌلة هذا الدوار كما تم ترخٌصها لٌست هً الكابنة حالٌا كما أالسترجاع أموالهم

المحافظة العمارٌة ثمنها مرتفع عن شبٌهاتها، أما فٌما ٌتعلك بالطرٌك التً كان من الممرر أن تمر بهذا الدوار 

 .وسط المسجد فمد تم إلؽاإها
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وبالرجوع للتصمٌم الطبوؼرافً الذي أنجز وفك لجٌنة بإشراؾ السٌد الربٌس أخذ بعٌن االعتبار عرصة 

، هذا واألراضً التً عرفت أخطاء فً المساحات والترلٌم وهو فً طور المصادلة الدور المتداخلة، موالي بوملٌن

 .الموضوع كان ٌعرؾ فمط مسالة عدم تنسٌك مع مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً

أما فٌما ٌخص الدكاكٌن، فمكننً المول أن اؼلب هذه التجمعات السكنٌة هً إرث عن الشركات المدٌمة التً 

والتً لألسؾ أخذت ولتا فً عملٌة تسلٌم المشارٌع والمهام مما جعل الشركة فً مثل  ضت عنها شركة العمرانتمخ

هذه المواضٌع تبحث عن صٌرورتها التارٌخٌة، لكن ورؼم ذلن فنحن جادون فً معالجة هذا االشكال والتسرٌع فً 

محلٌة ان تنخرط فً هذا الموضوع إضافة إلى ، فهذه الدكاكٌن ستنكب على دراستها لجنة ونرٌد من اللجان الذلن

 .وزارة اإلسكان ألن اتفالٌات السكن ؼٌر الالبك ال تؤخذ بعٌن االعتبار الدكاكٌن والمتاجر

 الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشب مدٌر الهندسة واالستثمار عادل الداوديالسٌد 

فبالفعل هنان إشكال التصمٌم السابك والتصمٌم المعدل الذي  ودٌور التونسً 2و 1بالنسبة لعمٌات الزهور 

ألؽً ونحن اآلن بصدد البحث عن حلول لفتح الطرلات لهذه العملٌات واتخاذ لرار مشترن إما بفتح الطرلات أو 

إلؽاء ترحٌل الساكنة، وبخصوص الصكون العمارٌة لدٌور التونسً فمد وصلنً انها جاهزة على أساس عمد اجتماع 

 تمبلً الطالعكم على هذا الملؾ.مس

تبٌن أنه ٌتعذر شمها ألن فٌها تجمع  2وفٌما ٌتعلك بالطرٌك الخاصة بدوار "رجا فاهلل" الكابن بالزهور 

 سكنً هابل وهً حالٌا تدخل ضمن توجه معالجة واجهة حً عٌن إٌطً.

 السٌد النابب الثانً للربٌس. الجلسةالماعة وترأس السٌد ربٌس المجلس الجماعً  ؼادرفً هذه األثناء  مالحظة:

 وفٌما ٌخص مسالة التنسٌك مع المماطعات فبؽض النظر عن تشكٌل اللجان المشتركة واللجان المحلٌة

 سنحاول تعزٌز هذا التنسٌك عند بداٌة األشؽال وأثناء تمدٌم الرخص.

ٌاضً سٌدي ٌوسؾ بن علً اما بخصوص معالجة الفوهات فمد تم تسجٌل الفوهة الكابنة لبالة المركب الر

وسٌتم التدخل بشؤنها فً ألرب ولت ممكن، مع العلم أن الوكالة على مستوى هذه المماطعة تموم بتنمٌة حوالً 

 .كلم من الشبكة سنوٌا 41وفواهة  2111

وبالنسبة لدروب بوعالم، الجبص وحمان فمد سببت للوكالة إحراجا كبٌرا السنة الماضٌة، وشخصٌا أتحمل 

مسإولٌة ألننً وضعت حٌنها أمام خٌارٌن حٌث كان علٌنا بعد األشؽال أن نعٌد الحالة لما كانت علٌه، فإما أن فٌه ال

 .ا إعادة الحالة ستكون نالصةهنترن هذه المنطمة إلى السنة الموالٌة أو ترمٌم المنوات وعند

للتدخل فً هذا المجال، وتبمى وفٌما ٌتعلك بمكافحة الجرذان فصراحة الوكالة سنوٌا تبرمج حصة ضبٌلة 

 الشبكة رهن إشارة المصالح الجماعٌة المختصة لمعالجة هذا األمر.

الربط االجتماعً بالحً الجدٌد وجمٌع األحٌاء األخرى خاضع للدورٌة المشتركة لوزارة  أما فٌما ٌخص

ر منها الدخل، وضعٌة الداخلٌة ووزارة الطالة والمعادن والتً تحدد االستفادة من هذا الربط وفك معاٌٌ

 التجهٌزات... وفً هذا االطار هنان لجنة محلٌة برباسة الوالٌة مكلفة بتحدٌد المناطك المعنٌة بهذا الربط.

 تًوبخصوص مسؤلة تمارب أحواض المعالجة وكثرتها فتحكمها مٌاه األمطار والماء الصالح للشرب ال

 كل منطمة.لعدد معٌن من األحواض حسب حتاج وفك معاٌٌر تمنٌة ت
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الذي خلفته األمطار األخٌرة بجنبات واد إٌسٌل، فهو مشكل موضعً تسبب فً فٌضان  لإلشكالوبالنسبة 

، مع العلم أن هذه األمطار تهاطلت 2121أو بداٌة سنة  2119ستموم الوكالة بدراسته وسٌتم التدخل فً متم سنة 

 سنة. 51ة كل ملم فً ظرؾ ربع ساعة وهو أمر ناذر الحدوث ٌمع مر 25بحجم 

، سٌتم تجدٌد شبكة الماء الصالح وفٌما ٌتعلك باألشؽال المبرمجة مستمبال بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً

 كلم من شبكة التطهٌر ستشمل دوار البامبً وحً الشهداء. 3كلم بحً الشهداء وحوالً  9للشرب على مساحة 

وأخٌرا فٌما ٌخص التتبع فالوكالة المستملة تعمل كل ما فً وسعها بتسخٌر مواردها البشرٌة المتوفرة لتتبع 

مختلؾ األشؽال، وصفمات الوكالة تخضع لمواعد الصفمات العمومٌة وال تتعالد مع "العطاشة" بل مع شركات 

 معاٌٌر معٌنة.وذات مإهلة 

 

 للكهرباء بمراكش  ممثل المكتب الوطنً فهد الزعامًالسٌد 

فؤجل انطالق العمل بالمحولٌن اللذان تم إنجازهما هو شهر واحد  ،بالنسبة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً

على ألصى تمدٌر، ونطلب من السلطة المحلٌة والمجلس الجماعً التنسٌك مع المكتب الوطنً بخصوص تعرضات 

محوالت األخرى التً فً طور اإلنجاز فالشركة المعنٌة ستشرع  3الساكنة التً تإخر هذا العمل، وفٌما ٌتعلك ب 

 أشهر. 3فً إنجازها فً أجل شهرٌن على أساس االنتهاء خالل 

مٌؽاواط باستثمار لدره ملٌون ونصؾ  1فمد استفاد من محولٌن جاهزٌن بمدرة  وبخصوص دوار السراؼنة،

ركة المعنٌة على أساس انطالق العمل بهما فً أجل الملٌون درهم، وهما اآلن فً مرحلة التسلٌم بتنسٌك مع الش

 كلم. 6شهرٌن، كما تم تموٌة شبكة التوتر المنخفض على مسافة 

ماي المنصرم بؽٌة التنسٌك مع  13أما فٌما ٌخص منطمة المحامٌد، فمد تم مراسلة الوكالة المستملة بتارٌخ 

  إلطالعهم على تمدم األشؽال بالمنطمة. 9ساكنة المحامٌد 

 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً عبد السالم سً كوريالسٌد 

الموضوع من خالل تدخالت السادة األعضاء أصبح ٌهم المدٌنة برمتها ولٌس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن 

ان نستدعً المدٌرٌن العامٌن للمإسسات الثالث فً إطار  عن طرٌك السٌد الوالً علً لوحدها، فإذا ارتؤٌتم ٌمكن

اجتماع مشترن للجان المجلس الجماعً وٌمكنكم حٌنها أخذ ولتكم الكافً فً النماش حول كافة المضاٌا المرتبطة 

، ألن األكٌد أن جلسات الدورات ال ٌمكن أن تحل كافة بالمدٌنة والتً لها عاللة بتدخالت المإسسات المعنٌة

 كاالت المطروحة.اإلش

وللتذكٌر هنان صٌؽتان لمعالجة هذه اإلشكاالت عن طرٌك تفعٌل اللجان المحلٌة التً ٌترأسها الباشاوات 

المجلس الجماعً من خالل اجتماع مشترن للجانه الدابمة ٌستدعى فٌه بواسطة على مستوى المماطعات، و

 .ًتحت إشراؾ السٌد الوال المدٌرون العامون للمإسسات الثالث

وأخٌرا اود أن أشكر إخوتً األعضاء على ؼٌرتهم على ساكنة المدٌنة، وممثلً المصالح الخارجٌة على 

 حضورهم واجوبتهم وتفاعلهم اإلٌجابً مع إشكاالت المواطنٌن.

 تولٌؾ أشؽال الجلسة مإلتا ألداء الصالة وعودة السٌد ربٌس المجلس الجماعً لترأس الجلسة. مالحظة:
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  الثالثةالنمطة 

 املضادقة على اتفاقية تعاوى وشساكة بني مجاعة مساكش وبلدية )اوديطا( األوكسانية

 
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

بالشإون المانونٌة وتنظٌم اإلدارة والتعاون الالمركزي اللجنة المكلفة نظرا لؽٌاب السٌد ربٌس اللجنة 

 وناببته، الكلمة للسٌد عبد الهادي بن عال لتالوة نص تمرٌر اللجنة المتعلك بهذه النمطة.

 

 السٌدة عبد الهادي بن عال
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

    3 ة رلم:النمط

 
 
 
 

  جتماعاتقرير 

 المجنة املكمفة بالشؤون القانونية 
 وتأهين اإلدارة والتعاون الالمركزي

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  3 النقطة رقمحول 
 2019 مــاي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
 املؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ تعاٌّ ّغسان٘ بني مجاع٘ مسانؼ ّبلدٓ٘ "اّدٓطا" األّنساىٔ٘.
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ة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة المانونٌااة والتنظٌمٌاا للممتضااٌات طبمااا

لمجلااس الموجهااة لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة وا 19/04/2119بتااارٌخ  7925، وتبعااا للاادعوة عاادد 2119 مااايالعادٌااة لشااهر 

انعمااد االجتماااع ، المانونٌاة وتؤهٌاال اإلدارة والتعاااون الالمركازيبالشااإون  المكلفااة اللجناةاجتماااع  للحضاور والمشاااركة فاً أشااؽال

بالمصار البلادي شاارع  الرسامٌةصباحا بماعة االجتماعاات  والنصؾعلى الساعة الحادٌة عشر  2119 ماي 16 االثنٌنٌوم  المذكور

 االتٌـة: سعٌدة ساللة ناببة ربٌس اللجنة لتدارس النمطة ةدمحم الخامس برباسة السٌد
 

 املؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ تعاٌّ ّغسان٘ بني مجاع٘ مسانؼ ّبلدٓ٘ "اّدٓطا" األّنساىٔ٘.
 
 السادة:  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -

 دمحم االدرٌسً. ثورٌة بوعباد، 

 
 :تماع من أعضاء مكتب المجلس السٌدوحضر االج -

 )عضو اللجنة( لربٌس المجلس الجماعً الخامسالنابب  :   أحمد المتصدق
 لربٌس المجلس الجماعًالنابب التاسع  :  عواطؾ البردعً

 
 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -

 ي. احفٌظ لصاوي العباسً، الحسٌن نوار، ي. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي بن عال

 
 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك

 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   الكرٌم الخطٌبعبد 
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
 

المتعلمة  بداٌة، وبعد ترحٌبها بالسادة الحضور شاكرة لهم تلبٌة الدعوة، وتمكٌن السادة األعضاء من الوثابك
بالنمطة المرفمة بالتمرٌر )مشروع االتفالٌة + بطالة تعرٌفٌة حول مدٌنة اودٌسا(، وفً إطار التعرٌؾ بهذه المدٌنة 
طرؾ فً اتفالٌة التعاون، اعطت السٌدة ربٌسة الجلسة الكلمة للسٌدة الناببة التاسعة لربٌس المجلس الجماعً 

 لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.
طار، اوضحت السٌدة الناببة انه تم عمد لماء سابك أجري بٌن السٌد ربٌس المجلس الجماعً وفً هذا اإل

والسٌد ربٌس بلدٌة أودٌسا األوكرانٌة أعرب خاللها الطرفان عن رؼبتهما فً إبرام اتفالٌة تعاون وتبادل الخبرات، 
وضوع، مضٌفة ان االتفالٌة وعلى إثرها توصلت مصالح الجماعة بإرسالٌة من عمدة مدٌنة أودٌسا فً الم

المعروضة تندرج فً إطار انفتاح مدٌنة مراكش على مدن أجنبٌة بؽٌة تبادل الخبرات فً مختلؾ المجاالت بشكل 
 ٌسمح بتوطٌد العاللات الخارجٌة والدٌبلوماسٌة الموازٌة للمملكة المؽربٌة التً تموم بها الجماعات الترابٌة.

 
ة للسٌد دمحم االدرٌسً الذي احاط السادة االعضاء بظروؾ عمد االتفالٌة و وفً السٌاق ذاته، اعطٌت الكلم

تداعٌاتها االٌجابٌة المرتمبة من لبٌل تمدٌم ممترح من طرؾ مسإولً مدٌنة اودٌسا بإطالق اسم مدٌنة مراكش على 
اس ان تولٌع المشروع احدى الشواطا المدٌنة االوكرانٌة مع ابداء استعدادهم لتبادل التجارب بٌن الطرفٌن على اس

 ال ٌصادر حك المجلسٌن التداولٌٌن بالمدٌنتٌن من االطالع والمصادلة على االتفالٌة.    
 

 
 مراكشجماعة مجلس 

 

 

 
  3: النمطة رلم 
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عمب ذلن وبعد فتح باب النماش وإبداء الرأي، حٌث أجمع السادة األعضاء على أهمٌة تفعٌل هذا النوع من 

ال مبدأي الحكامة والمساواة فً بعثات السادة االتفالٌات دون ان تنحصر فً إطار تملٌدي، مسجلٌن ضرورة إعم
األعضاء لهذه الدول وإعداد تمارٌر حولها بؽٌة عرضها على اللجنة الوظٌفٌة المختصة بهدؾ االطالع على مختلؾ 

 .اإلطاراألنشطة فً هذا 
ؽربٌة، وتؤسٌسا على ذلن، وبالنظر ألهمٌة االتفالٌة لتسوٌك صورة مدٌنة مراكش ومن خاللها المملكة الم 

 بٌن تعاون اتفالٌةعلى موافمتها اللجنة ورؼبة فً االستفادة من تجارب مدٌنة اودٌسا فً مختلؾ المجاالت، ابدت 
 كما هً مرفمة بالتمرٌر. األوكرانٌة" اودٌسا" وبلدٌة مراكش جماعة
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ناببة ربٌس اللجنة

 سعٌدة ساللة   
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، باب المنالشة مفتوح.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

بصفتً لنصال شرفٌا لدولة اوكرانٌا أنمل الٌكم شكر السٌد سفٌر اوكرانٌا على المجهودات التً لامت  

الجماعً من أجل ابرام هذه االتفالٌة وكذلن على الزٌارة التً تم المٌام بها الى مدٌنة  بها رباسة المجلس

 اودٌسا وهذه تعتبر أول اتفالٌة تعاومن بٌن مدٌنة اوكرانٌة ومدٌنة مؽربٌة.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 ان لم ٌكن هنا أي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  الرابعةالنمطة 

 الدزاضة واملضادقة على الهظام الداخلي ملطسح اهلواء الطلق بقطب املواطو باحملاميد.

 

 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  الخامسةالنمطة 

 الدزاضة واملضادقة على الهظام الداخلي لقاعة متعددة االختضاصات بقطب املواطو باحملاميد.
 

 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  السادسةالنمطة 

 لتطيري املطابح اجلناعية.الدزاضة واملضادقة على الهظام الداخلي 
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

نظرا لوحدة الشكل الذي ٌجمع النمط الثالثة أي أنظمة داخلٌة، وبعد اذنكم وموافمتكم سنتداول فً 

 شؤنها مجتمعة على ان نعتمد تصوٌتا خاصا بكل نمطة على حدة.

بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة االن الكلمة للسٌد عبد الهادي فاري نابب ربٌس اللجنة المكلفة 

 وإشران المجتمع المدنً لتالوة نص تمرٌر اللجنة المتعلك بهذه النمطة.والتنمٌة االجتماعٌة 
 

 وإشران المجتمع المدنًبالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة نابب ربٌس اللجنة المكلفة  السٌد عبد الهادي فاري
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 مراكش مجلس جماعة

 

 . 6 – 5 – 4 ذات االرلام رلم: النمط

 
 

 
 مشرتك ينب جتماعاتقرير 

  باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة المجنة 
والتنمية والمجنة املكمفة بالشؤون الثقافية والرياضية 
  االجتماعية وإشراك اجملتمع املدني

 

 
 

 
 

 

 
 

  . 6 -5 - 4النقط ذات االرقام حول 
  2019 العادية لشهر ماي جدول اعمال الدورةمن 

.الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ ملطسح اهلْاء الطلل بكطب املْاطً باحملامٔد 
 ٘متعددٗ االختؿاؾات بكطب املْاطً باحملامٔد.الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ لكاع 

.٘ٔالدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ لتطٔري املطابح اجلناع 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجاة فاً جادول اعماال الادورة العادٌاة  طبما

الموجهاة لكال مان الساادة أعضااء  19/14/2119بتاارٌخ  7924ماراكش، وتبعاا للادعوة عادد  لمجلس جماعاة 2119لشهر ماي 

بالمرافك العمومٌاة والخادمات واللجناة االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 

 25، انعمد االجتماع الماذكور ٌاوم الخماٌس ع المدنًوإشران المجتمبالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة المكلفة 

علااى الساااعة الحادٌااة عشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات الرساامٌة بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس  2119 ابرٌاال

 برباسة مشتركة لكل من السٌد خلٌفة الشحٌمً والسٌد ابراهٌم بوحنش ربٌسا اللجنتٌن لتدارس النمط االتٌـة:

 الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ ملطسح اهلْاء الطلل بكطب املْاطً باحملامٔد. :4النمطة رلم 
 الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ لكاع٘ متعددٗ االختؿاؾات بكطب املْاطً باحملامٔد. :5النمطة رلم 

 املطابح اجلناعٔ٘.الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ لتطٔري  :6النمطة رلم 

 
 السادة:  اللجنتٌناالجتماع من أعضاء فً حضر  -

 عبد الهادي بن عال، عادل المتصدق، دمحم اٌت الزاوي. إبراهٌم بوحنش، 

 
 كما حضر فً االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً :  ي. الحسن المنادي
 النابب التاسع لربٌس المجلس الجماعً :  عواطؾ البردعً

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 .وٌسالت الهادي عبدجوٌدة العوٌدي، ي. عبد الحفٌظ المؽراوي، 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   المحٌردمحم 

 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد العزٌز األمري
 مدٌر المسابح الجماعٌة :   هشام البودالً

 مدٌر المسرح الملكً :   احمد الؽوات
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  علمًعبد الرحٌم ال
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 
فً مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، ذكر السٌد ربٌس الجلسة بالنمط 
المطروحة للدراسة، منوها بؤهمٌة هذه المراجع التنظٌمٌة فً توحٌد طرٌمة تدبٌر بعض المرافك المنجزة فً اطار "مشروع 

 المواطن بالمحامٌد" وذلن من اجل تجوٌدها انطاللا من مساطر التسٌٌر االداري المعروضة. لطب 
 وعلٌه، تم االتفاق على تدارس هذه النمط على النحو التالً:

 
 

 
 جماعة مراكش مجلس

 

 

 
 .  6 – 5 – 4النمط ذات االرلام: 
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 :0279مً ددّل اعنال الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ماٖ  5ّ زقه   4اليكطتاٌ  زقه 
  اهلْاء الطلل بكطب املْاطً باحملامٔدالدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ ملطسح. 
 الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ لكاع٘ متعددٗ االختؿاؾات بكطب املْاطً باحملامٔد. 

 

بداٌة، ونظرا لوحدة الشكل، تم االتفاق على دراسة النمطتٌن معا فً ان واحد لتشابه منطوق المواد المكونة 

للنظامٌن الداخلٌٌن لكل من مسرح الهواء الطلك والماعة المتعددة االختصاصات المتواجدٌن بمطب المواطن 

 بالمحامٌد . 

نسخ من النظامٌن الداخلٌٌن موضوع النمطتٌن، والطالعهم  وفً مستهل المنالشة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من

على حٌثٌات ودواعً عرضهما، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي أكد أن 

إنجاز مشروع لطب المواطن بالمحامٌد ٌدخل ضمن برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" وأن كل من مسرح 

المرافك التابعة للمطب، وهما فضاءان للتنشٌط الثمافً  من ضمنطلك و الماعة المتعددة االختصاصات الهواء ال

والفنً واالجتماعً والتربوي، سٌرتكز تسٌٌرهما على منهجٌة تدبٌرٌة ؼٌر عادٌة بالنظر ألهمٌة المرفمٌن، اذ 

شتؽال والشك المالً بمٌزانٌة ملحمة سٌتطلب االمر تشكٌل منظومة ٌتماسمها المورد البشري المتخصص ونظام اال

 تضمن تدبٌرا شامال مستمال .

ومن جهته، تدخل السٌد مدٌر المسرح الملكً لٌوضح دواعً عرض النمطتٌن، اذ أكد على ان انطالق األنشطة 

مات هذا الثمافٌة والفنٌة بالفضاءٌن المذكورٌن بفعل كثرة الطلبات الواردة على المصالح الجماعٌة لالستفادة من خد

النوع من المرافك وتعدد األنشطة الثمافٌة والفنٌة اضافة الى ازدٌاد الضؽط على فضاء المسرح الملكً، كمثال، 

 الذي لم ٌعد كافٌا وحده الستٌعاب طلبات األنشطة االشعاعٌة ذات الصلة.
 

االعضاء على اهمٌة الوثٌمتٌن عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات وتالوة نص النظامٌن الداخلٌٌن، اجمع السادة 

كآلٌتٌن تنظٌمٌتٌن فً افك انطالق اشتؽال المرفمٌن بمواعد مضبوطة تتوخى النجاعة، الشفافٌة والمساواة فً 

االستفادة من الخدمات الممدمة، مسجلٌن مالحظات حول مجموعة من المواد المكونة للنظامٌن سواء من خالل 

 تولٌت االشتؽال وكذا بعض الشكلٌات االدارٌة، وتمحورت حول ما ٌلً: االسس المانونٌة لبعض الممترحات او
    

 :عدم تالإم عدد من الممتضٌات الواردة فً مشروعً النظامٌن الداخلٌٌن مع المانون من لبٌل 

 .طلب إٌداع شٌن لدى اإلدارة الجماعٌة كضمانة 

 المرتفمٌن. تخصٌص تعوٌضات لفابدة موظفً الجماعة العاملٌن بالمسرح تستخلص من 

 .المطالبة بتوحٌد نظام التولٌت بجمٌع المرافك الثمافٌة التابعة للجماعة وفك نظام داخلً موحد 

 .ضرورة احترام التخصص والكفاءة فً اختٌار المدٌر واألطر المشرفة 

 .التماس إلحاق لطب المواطن بمجلس مماطعة المنارة فً شمه التدبٌري 

 إلى تحصٌل منهجٌة تدبٌرٌة جٌدة وشاملة للمرافك الثمافٌة الجماعٌة. المطالبة بتنظٌم ٌوم دراسً ٌهدؾ 

 .المطالبة بمماربة شاملة ومعاٌٌر دلٌمة لمسؤلة المجانٌة 

 .تنظٌم زٌارة جماعٌة لهذا المرفك للولوؾ على أهمٌته واألدوار المنوطة به 

 خدماته ورفض أي تجاوزات فً هذا  تحكٌم معاٌٌر الشفافٌة والمساواة فً الولوج لهذا المرفك واالستفادة من

 )مثال جمعٌة أمٌان(. اإلطار

 وتبعا لذلن، لدم السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة سواء فً الشكل او المضمون جاءت كما ٌلً:
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 رقي املادة
 الٍط األصمي 

 
  التعديالت املكرتحة وَ طرف المجٍة

 والحظات

 الكاعة املتعددة االختضاصات وصرح اهلواء الطمل الكاعة املتعددة االختضاصات وصرح اهلواء الطمل

 
 

 
 

 6المادة  

 

 امؿغح الهىاء الُلم مغفلٌٗخبر 

في وجه  امفخىخ اٖمىمُ اجماُٖ

ُت الالتزام  اإلاغجفلحن بضون اؾخثىاء قٍغ

ت  الىَىُت واللُم باللىاهحن ؤلاصاٍع

 والتربىٍت.

 

 

 امغفلحٗخبر اللاٖت اإلاخٗضصة الازخهاناث 

في وجه اإلاغجفلحن  امفخىخ اٖمىمُ اجماُٖ

ُت الالتزام باللىاهحن  بضون اؾخثىاء قٍغ

ت   الىَىُت والتربىٍت.واللُم ؤلاصاٍع
  

 

 اجماُٖ امؿغح الهىاء الُلم مغفلٌٗخبر 

في وجه اإلاغجفلحن بضون  امفخىخ اٖمىمُ

ُت الالتزام باللىاهحن  اؾخثىاء قٍغ

ت   وألاهٓمت الجاعي بها الٗملؤلاصاٍع

 

حٗخبر اللاٖت اإلاخٗضصة الازخهاناث 

في وجه  امفخىخ اٖمىمُ اجماُٖ امغفل

ُت الالتزام  اإلاغجفلحن بضون اؾخثىاء قٍغ

ت وألاهٓمت الجاعي بها  باللىاهحن ؤلاصاٍع

 الٗمل
 

 

واللُم "حٗضًل ٖباعة 

ت"  ىُت والتربٍى الَى

وألاهٓمت  بٗباعة "

" الجاعي بها الٗمل

 إلاالءمت الهُاغت.

 
 

 7المادة  

 الُلم الٗغوىٌؿخلبل مؿغح الهىاء 

 طاث الاؾخٗغايُتوألاوكُت اإلاؿغخُت 

 والىَني والضولي. والجهىي البٗض املحلي 

 

 
 

 بدون تغّّر

ٌؿخلبل مؿغح الهىاء الُلم  الٗغوى 

  الثلافُت والفىُت وألاوكُت اإلاؿغخُت

طاث البٗض املحلي والجهىي والىَني 

 والضولي .

 

    
 دون تغّّر

 

 
 
 10المادة 

من ن.د 
للمسرح 

 11والمادة 
من ن. د 

 للماعة

 

 10اإلااصة 

ًبرمج املجلـ الجماعي في محزاهِخه 

الؿىىٍت اٖخماصا زانا بالخيكُِ 

الثلافي والفني لهظا اإلاغفم وطلً بىاء 

البرهامج الخيكُُي اإلاغفٕى ٖلى 

 للمجلـ مً َغف إصاعة اإلاغفم.

 

 11اإلااصة 

محزاهِخه الؿىىٍت  الجماعي فيًبرمج املجلـ 

اٖخماصا زانا بالخيكُِ الثلافي والفني 

لهظا اإلاغفم وطلً بىاء ٖلى البرهامج 

الخيكُُي اإلاغفٕى للمجلـ مً كبل إصاعة 

 اإلاغفم.

 

 

 

 خظف اإلااصة

 

 

 

 خظف اإلااصة

اإلااصجحن لٗضم خظف 

وجىص اٖخماص زام 

لهظا اإلاغفم بمحزاهُت 

جماٖت مغاهل م٘ 

عف٘ جىنُت باٖخماص 

محزاهُت ملحلت او 

خؿاب زام بلُب 

 اإلاىاًَ هيل
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 13المادة 

من ن.د 
للمسرح 

 17والمادة 
من ن. د 

 للماعة

 13اإلااصة 

 ...................... 

 ...................... 

 ...................... 

  ًخم وي٘ إزباع لضي الؿلُاث

وإن اكخًذ الًغوعة املحلُت 

الاصالء بترزُو مً لضنها ٌؿمذ 

 بدىُٓم اليكاٍ.

  ًخم إًضإ قًُ لضي ؤلاصاعة في

اؾم الجماٖت هًماهت في خالت 

إخضار ؤيغاع ماصًت بخجهحزاث 

افم  اإلاغ

 17اإلااصة 

 

 ...................... 

 ...................... 

 ...................... 

  ًخم وي٘ إزباع لضي الؿلُاث املحلُت

وإن اكخًذ الًغوعة الاصالء بترزُو 

 مً لضنها ٌؿمذ بدىُٓم اليكاٍ.

  ًخم إًضإ قًُ لضي ؤلاصاعة في اؾم

الجماٖت هًماهت في خالت إخضار 

افم  ؤيغاع ماصًت بخجهحزاث اإلاغ

 13اإلااصة 

 

 ...................... 

 ...................... 

 ...................... 

  ًخم وي٘ إزباع لضي الؿلُاث

لللىاهحن الجاعي بها  وفلا املحلُت

 الٗمل.

 

 17اإلااصة 

 

 ...................... 

 ...................... 

 ...................... 

  ًخم وي٘ إزباع لضي الؿلُاث

لللىاهحن الجاعي بها  وفلا املحلُت

 الٗمل.

 

 

جم خظف ٖباعة وإن 

اكخًذ الًغوعة 

الاصالء بترزُو مً 

لضنها ٌؿمذ بدىُٓم 

 اليكاٍ.

 

هما جم خظف الفلغة 

الخامؿت لٗضم 

 كاهىهُتها.

 

 15المادة 

من ن.د 

للمسرح 

 19والمادة 

من ن. د 

 للماعة

 15اإلااصة 

 الكغٍو الخىُٓمُت:

 .................... 

 ...................... 

  مً كبل الجهت  ملخضع وي٘ َاكم

ألازالق اإلاىٓمت للحفاّ ٖلى 

ؤزىاء جلضًم  والىٓام وألامً

 .اليكاٍ

 ......................... 

 ......................... 

 ........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 ......................... 

  19اإلااصة 

 الكغٍو الخىُٓمُت:

 .................... 

 ...................... 

  مً كبل الجهت  ملخضع وي٘ َاكم

ٖلى ألازالق والىٓام اإلاىٓمت للحفاّ 

 ؤزىاء جلضًم اليكاٍ. وألامً

 ......................... 

 ......................... 

 ........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 ......................... 

 

 15اإلااصة 

 الكغٍو الخىُٓمُت:

 .................... 

 ...................... 

  وي٘ َاكم مً كبل الجهت

ٖلى خؿً جىُٓم للحفاّ اإلاىٓمت 

 ت.وؾحر الاوكُ

 ......................... 

 ......................... 

 ........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 ......................... 

  19اإلااصة 

 الكغٍو الخىُٓمُت:

 .................... 

 ...................... 

  وي٘ َاكم مً كبل الجهت اإلاىٓمت 

ٖلى خؿً جىُٓم وؾحر للحفاّ 

 .الاوكُت

 ......................... 

 ......................... 

 ........................ 

 ........................ 

 ........................ 

 ......................... 

 

 

 

 لٗضم الازخهام
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الباب 

الخامس من 

 النظامٌن

الخىكُذ اإلاٌٗى به الباب الخامـ :

 بمؿغح الهىاء الُلم

..... 

 ... :السادسة عصرةاملادة 

 

 تًخم بغمج ::السابعة عصرةاملادة 

مً  ألاوكُت الثلافُت والفىُت والتربىٍت

 ًىم ألاعبٗاء إلى ًىم ألاخض  .

ًىم الازىحن  ٌٗخبر  :الثامهة عصرةاملادة 

ىم الثالزاء   ألاؾبىُٖت إلاىْفيالُٗلت ٍو

 . اإلاؿغح

ًخم حُُٗل  :التاسعة عصرةاملادة 

لضًيُت اإلاغفم زالٌ ؤًام الُٗل ا

 والىَىُت .

جخم بغمجت الُٗلت  :العصروىاملادة 

الؿىىٍت للمغفم زالٌ قهغ غكذ  

وطلً إلفؿاح املجاٌ ألقغاٌ الهُاهت 

 الؿىىٍت .

هٓغا  :الواحذة والعصروىاملادة 

لُبُٗت الٗمل التي غالبا ما جىىن زاعج 

ت، فئن اإلاىٓم ملؼم  ؤوكاث الٗمل ؤلاصاٍع

حٗىًٍاث للمىْفحن الٗاملحن  بضف٘

زالٌ هظا الخىكُذ، وطلً َبلا 

 لللىاهحن اإلاٗمىٌ بها .

 

الباب الخامـ :الخىكُذ اإلاٌٗى به باللاٖت 

 اإلاخٗضصة ؤلازخهاناث

... 

الخىكُذ ؤلاصاعي  ٌٗخمض :العصروىاملادة 

 الٗاصي بمهلحت الىخابت والاؾخلباٌ.

ألاوكُت  تًخم بغمج :العصروى الواحذة املادة

ًىم ألاعبٗاء  الثلافُت والفىُت والتربىٍت مً

 إلى ًىم ألاخض  .

ىم ٌٗخبر ًىم الازىحن  :الثانية العصروىاملادة  ٍو

اللاٖت  ألاؾبىُٖت إلاىْفيالثالزاء الُٗلت 

 الازخهاناث .اإلاخٗضصة 

ًخم حُُٗل اإلاغفم  :العصروى الثالثة املادة

 زالٌ ؤًام الُٗل الضًيُت والىَىُت .

جخم بغمجت الُٗلت  :العصروى الرابعة املادة

الؿىىٍت للمغفم زالٌ قهغ غكذ  وطلً 

 إلفؿاح املجاٌ ألقغاٌ الهُاهت الؿىىٍت .

هٓغا لُبُٗت الٗمل  :العصروى اخلامسة املادة

التي غالبا ما جىىن زاعج ؤوكاث الٗمل 

ت، فئن اإلاىٓم ملؼم  حٗىًٍاث  بضف٘ؤلاصاٍع

للمىْفحن الٗاملحن زالٌ هظا الخىكُذ، 

 وطلً َبلا لللىاهحن اإلاٗمىٌ بها .

 

الباب الخامـ :الخىكُذ اإلاٌٗى به 

 بمؿغح الهىاء الُلم

..... 

 ... :السادسة عصرةاملادة 

 

 تًخم بغمج ::السابعة عصرةاملادة 

مً  ألاوكُت الثلافُت والفىُت والتربىٍت

 إلى ًىم ألاخض  . الثالزاءًىم 

ٌٗخبر ًىم الازىحن  :الثامهة عصرةاملادة 

 . اإلاؿغح ألاؾبىُٖت إلاىْفيالُٗلت 

ًخم حُُٗل  :التاسعة عصرةاملادة 

  .اإلاغفم زالٌ ؤًام الُٗل الضًيُت

املجاٌ  ًمىً افؿاح :العصروىاملادة 

ولما صٖذ الًغوعة الى ألقغاٌ الهُاهت 

 . طلً

 جدظف :الواحذة والعصروىاملادة 

الباب الخامـ :الخىكُذ اإلاٌٗى به 

 باللاٖت اإلاخٗضصة ؤلازخهاناث

... 

 .. :العصروىاملادة 

 تًخم بغمج :العصروى الواحذة املادة

مً  ألاوكُت الثلافُت والفىُت والتربىٍت

 ألاخض  .إلى ًىم  الثالزاءًىم 

ٌٗخبر ًىم الازىحن  :الثانية العصروىاملادة 

اللاٖت  ألاؾبىُٖت إلاىْفيالُٗلت 

 اإلاخٗضصة الازخهاناث .

ًخم حُُٗل اإلاغفم  :العصروى الثالثة املادة

 زالٌ ؤًام الُٗل الضًيُت .

املجاٌ  ًمىً افؿاح :العصروى الرابعة املادة

ولما صٖذ الًغوعة الى ألقغاٌ الهُاهت 

 . طلً

 

 جدظف :العصروى اخلامسة املادة

 

 

ت  جم خظف مجمٖى

مً الاجغاءاث، يماها 

ت الخضماث  الؾخمغاٍع

اإلالضمت، ٖلى الىدى 

 الاحي:

* اكخهاع الُٗلت 

ُت ٖلى ًىم  الاؾبٖى

 الازىحن فلِ

* حُُٗل اإلاغفم ازىاء 

ُاص الضًيُت فلِ  الٖا

* خظف قهغ غكذ 

ت  هُٗلت ؾىٍى

للمغفم بضاعي اللُام 

الهُاهت بإقغاٌ 

اكخهاع الامغ ٖلى  و

 خالت الًغوعة.

 ٌ * الغاء حٍٗى

فحن  الٗاملحن واإلاْى

مً َغف اإلاىٓم 

 لٗضم كاهىهِخه.

 

- -  
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الباب 

السادس من 

 النظامٌن

 ملخًُاث ٖامتالباب الؿاصؽ: 

 خضورفي خالت  :العصروى الثانية املادة

افم  ؤيغاع جؿُمت ببىاًت اإلاغ

ًخم الخدفٔ ٖلى البُاكت  ،وججهحزاث

اإلاىيٕى  والكًُالىَىُت للمىٓم، 

لضي ؤلاصاعة لغاًت خًىع لجىت جلىُت 

وجثمحن الخؿابغ  ومالُت لخلُُم ألايغاع

 ًإمغ بدكىُلها اإلاضًغ الٗام للمهالح.

 ملخًُاث ٖامتالباب الؿاصؽ: 

 خضورفي خالت  :العصروى السادسة املادة

افم وججهحزاث  ،ؤيغاع جؿُمت ببىاًت اإلاغ

ًخم الخدفٔ ٖلى البُاكت الىَىُت للمىٓم، 

اإلاىيٕى لضي ؤلاصاعة لغاًت خًىع  والكًُ

وجثمحن  لجىت جلىُت ومالُت لخلُُم ألايغاع

الخؿابغ ًإمغ بدكىُلها اإلاضًغ الٗام 

 للمهالح.

 ملخًُاث ٖامتالباب الؿاصؽ: 

 خضورفي خالت  :العصروى الثانية املادة

افم  ؤيغاع جؿُمت ببىاًت اإلاغ

ًخم الخدفٔ ٖلى البُاكت  ،وججهحزاث

 الى غاًت الىَىُت للمىٓم لضي ؤلاصاعة 

خًىع لجىت جلىُت ومالُت لخلُُم 

وجثمحن الخؿابغ ًإمغ بدكىُلها  ألايغاع

 اإلاضًغ الٗام للمهالح.

 ملخًُاث ٖامتالباب الؿاصؽ: 

 خضورفي خالت  :العصروى السادسة املادة

افم وججهحزاث  ،ؤيغاع جؿُمت ببىاًت اإلاغ

ًخم الخدفٔ ٖلى البُاكت الىَىُت 

غاًت خًىع لجىت الى لضي ؤلاصاعة  للمىٓم

وجثمحن  جلىُت ومالُت لخلُُم ألايغاع

الخؿابغ ًإمغ بدكىُلها اإلاضًغ الٗام 

 للمهالح.

 

 

إػالت ٖباعة "الكًُ 

" لٗضم  اإلاىيٕى

 مالءمتها لللاهىن.
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التعدٌالت الالزمة فً الشكل والمضمون، ونظرا  وإدخال، وبعد التوضٌحات الممدمة وتبعا لذلن

للحاجة الملحة إلدراج الماعة المتعددة االختصاصات ومسرح الهواء الطلك بمطب المواطن المحامٌد ضمن 

النظام الداخلً فمد وافمت اللجنة على الحركة الثمافٌة والفنٌة للمدٌنة وفك رإٌة تدبٌرٌة جٌدة ومعملنة، 

فنً والثمافً للمرفمٌن المذكورٌن وفك التعدٌالت المدخلة علٌه والموضحة فً لتوظٌؾ واالستؽالل ال

  ، رافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة:الجدول اعاله

 .احترام معاٌٌر التخصص والكفاءة فً اختٌار مدٌري المرفمٌن 

  المنوطة بهما.تنظٌم زٌارة جماعٌة لهاذٌن المرفمٌن للولوؾ على أهمٌتهما واألدوار 

 .تنظٌم ٌوم دراسً ٌهدؾ إلى وضع منهجٌة تدبٌرٌة موحدة وشاملة للمرافك الثمافٌة الجماعٌة 

  التماس تدخل رباسة المجلس لوضع حد لتجاوزات ممثل "جمعٌة أمٌان" الناشطة فً مجال الجالٌة

 المؽربٌة بالخارج فً حك العاملٌن بالمسرح الملكً.
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 املمَىة املغربيـــة

 وزارة ادلاخـَـية
 واليـة هجة مرانــش اسفـــي

 ؾٌلةل مراوش

 مجـاؿة مرانــــش
 

 

 

 

 مصروع

الهظام الذاخلي لتوظيف واالستغالل الفين 

 والثقايف

 ملسرح اهلواء الطلق

 مهطقة احملاميذ
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 ديبـاجـــة
  مراكش ... الحاضرة المتجددة" والتُ تم  2017 – 2014بواء علَ مكتضّات االتفالّة اإلطار المتعلكة بمصروع تومّة وتطٍِر مدِوة مراكش "

س مراسّمي بتارِخ 
 
 بمدِوة مراكش. 2014ِواِر  06تٍلّعٌا فُ الحفل الذي تفضل صاحب الجاللة الملم دمحم السادس هصرى هللا واِدى بترا

  المتعلكة بالمساًمة فُ احداث لطب المٍاطن بحُ المحامّد. 2014/م ح م/13علَ االتفالّة رلم  و بواء 
 المتعلق 113.14 رلم التوظّمُ الكاهٍن لتوفّذ( 2015 ٍِلٍّز  07 ) 1436 رمضان 20 فُ الصادر 1.15.85 رلم الصرِف الظٌّر علَ وبواء 

 .بالجماعات
  جلسة بتارِخ ..... 2019دورتي العادِة لصٌر ماي تبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش دالل( 

وبهدف ضنان مستوى الئق وفعال للتسيري اإلداري والفين واملالي ملسرح اهلواء الطلق املتواجد مبنطقة احملاميد، 

 متت صياغة مشروع النظام الداخلي اآلتي:

 الباب األول: اإلطار اإلداري ملصرح اهلواء الطلق

وطسح اهلٕاٞ الطمل املتٕاجد مبٍطكٛ احملاوٗد وسفكا عىٕوٗا مجاعٗا ِٕٔ عبازٚ عَ فطاٞ لمتٍػٗط  ٖعترب املادة االوىل:

 الجكايف ٔالفين ٔاالجتىاع٘ ٔالرتبٕٙ.

ٖعترب ِرا الفطاٞ إذدٝ املصاحل التابعٛ لمكطي املدتص بالػؤُٔ الجكافٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ ٔالرتبٕٖٛ املستب  املادة الثانية:

  ادتىاع٘.زٙ ضىَ املٍعاً االدا

ٖتي تدبري ِرا املسفل وَ طسف ودٖس وعني وَ طسف زٟٗظ زتمظ مجاعٛ وساكؼ ٖطاعدٓ يف أداٞ وّاوْ  املادة الثالثة:

 طاقي وَ املٕظفني ذٔٔ االختصاص يف اجملاالت اإلدازٖٛ ٔالجكافٗٛ ٔالتكٍٗٛ.

ٖعترب املدٖس السٟٗظ املباغس دتىٗع املٕظفني املمركني بّرا املسفل، ٖٔطّس عمٜ تٕشٖع وّاوّي ٔبسٌاوخ  املادة الرابعة:

 عىمّي.  

ادتىاعٗٛ التطمطمٗٛ ٔاملٍطل لمرباوخ الجكافٗٛ ٔالفٍٗٛ اليت تربزتّا  ٚكىا ٖعترب املدٖس املطؤٔه ٔاملداطب أواً األجّص

 ا الػري.تمك اليت ٖربزتّ باملسفل أٔضٕاٞ ادتىاعٛ 

الطٗد زٟٗظ اجملمظ ادتىاع٘ أ وَ ٍٖٕب عٍْ أ  لرلك بسٟاضٛتعكد اجتىاعات كمىا دعت الطسٔزٚ  املادة اخلامسة:

وَ ٖعٍْٗ لرلك ٔعطٕز الفعالٗات ٔاألطس اليت ٖكتط٘ جدٔه األعىاه وػازكتّا يف ِرا اإلجتىاع لتدازع ضري 

 .ٔتٍػٗط ٔصٗاٌٛ ِرا املسفل

 ملصرح اهلواء الطلق الوظائف واخلدمات الثاىي:الباب 

يف ٔجْ املستفكني بدُٔ اضتجٍاٞ غسٖطٛ االلتصاً  اوفتٕذ امجاعٗعىٕوٗا  اوسفك ٖعترب وطسح اهلٕاٞ الطمل: السادسةاملادة 

 .ٔاالٌعىٛ ادتازٙ بّا العىنبالكٕاٌني اإلدازٖٛ 
 

 ،ادتّٕٙ ،احملم٘ البعد ذات الجكافٗٛ ٔالفٍٗٛالعسٔض املطسذٗٛ ٔاالٌػطٛ  وطسح اهلٕاٞ الطملطتكبن ٖ :السابعةاملادة 

 .ٛالٕطين ٔالدٔلٗ

 يف األٌػطٛ نيَ ٔاملٍدسطٖٔاملدعٕ نياملػازكبتٍعٗي ٔتأطري ادتّٛ املٍعىٛ لمربٌاوخ أٔ الٍػاط تتكفن  :الثامهةاملادة 

 املطؤٔلٛ عَ أٙ جتأش لمكٕاٌني املٍعىٛ هلرا املسفل.املٍعىٛ  تعترب ادتّٛكىا  االختصاصات.املٍعىٛ بالكاعٛ املتعددٚ 

ثكايف ٔفين ٔتسبٕٙ ضٍٕٙ ٖتي  وػسٔع بسٌاوخ ،ضٍٛكن بداٖٛ غّس غتٍرب وَ  يف ،ٖسفع ودٖس املسفل :التاسعةاملادة 

 تٍعٗىْ ضٕاٞ وَ طسف اجملمظ أٔ الػري بالكاعٛ املتعددٚ اإلختصاصات.
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 ملصرح اهلواء الطلقاملرافق والفطاءات امللوىة  الثالث:الباب 

 التالٗٛ: املسافل وطسح اهلٕاٞ الطملتتطىَ بٍاٖٛ 

 :العاشرةاملادة 

  كسض٘ بالضتٗك٘ وتبتٛ عمٜ املدزجات 0101زتّص ب فطاٞ  :الطملوطسح اهلٕاٞ 

 :احلادية عصرةاملادة 

 . اٌنيٍعات لمتحّٗصات ٔلمفدوكاتب املٕظفني، وطتٕ
 

 مصرح اهلواء الطلق الباب الرابع: طريقة وظروط اشتغالل 

 إال ٔفل الػسٔط التالٗٛ: املطسحال ميكَ الرتخٗص باضتػاله 

 الشروط اإلدارية:

   :الثانية عصرةاملادة 

  ٔبٍاٞ عمْٗ ٖطحن طمبْ مبكتب الطبط املطسحإدازٚ  الٍػاط لدٖٝتكدً املٍعي عحص وباغس لتازٖذ تٍعٗي ،

 ملساكؼ.باجملمظ ادتىاع٘ 

  ٚوسفٕقا بٍطدٛ وَ البطاقٛ التعسٖف الٕطٍٗٛ لمىٍعي، ٔإذا  املطسحٖٕضع املمف اإلدازٙ لمحّٛ املٍعىٛ لدٝ إداز

 لمىؤضطٛ.كاٌت ٔكالٛ أٔ غسكٛ تطع ٌطدٛ وَ الطحن التحازٙ 

 تعب٠ٛ اضتىازٚ فٍٗٛ ذٕه فكسات ٔبسٌاوخ الٍػاط وع اإلغازٚ إىل تٕقٗت بداٖٛ ٌّٔاٖٛ الربٌاوخ، ٖٕقع عمْٗ ٔ  ٖتي

 خيتي بطابع ادتّٛ املٍعىٛ لمٍػاط.

 ٛٗٔفكا لمكٕاٌني ادتازٙ بّا العىن ٖتي ٔضع إخباز لدٝ الطمطات احملم. 
 

  :الثالثة عصرةاملادة 

ٔفكا لمكساز ادتباٟ٘  إال بعد أداٞ ٔجبات االضتػاله وطسح اهلٕاٞ الطملال ٖتي اذتصٕه عمٜ الرتخٗص باضتػاله  

 اإلطاز.املعىٕه بْ يف ِرا 

 الشروط التنظيمية:

   :الرابعة عصرةاملادة 

  ٖٕوا وَ تازٖذ إقاوٛ الٍػاط. 01اذرتاً آجاه ٔضع الطمبات قبن 

  ضاعٛ وَ وٕعد الٍػاط لٕضع اإلجساٞات التكٍٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛ لمربٌاوخ. 84اذتطٕز لدٝ اإلدازٚ قبن 

  ٛعمٜ ذطَ تٍعٗي ٔضري االٌػطٛلمرفاظ ٔضع طاقي وَ قبن ادتّٛ املٍعى. 

  ٛٗوع ختصٗص عدد وَ املكاعد املتفل عمّٗا لفاٟدٚ املدعَٕٖ وَ طسف اجملمظ لمىطسحاذرتاً الطاقٛ االضتٗعاب ،

 تعددٚ االختصاصات. أٔ وَ طسف إدازٚ الكاعٛ امل

  َالالفتات ٔاملمصكات إال بعد وٕافكٛ اإلدازٚ، ٔباألواكَ املدصصٛ لرلك. تجبٗتال ميك 

  األزغٗف.األٌػطٛ وَ اجن  ٔتطحٗنالطىاح لإلدازٚ بتصٕٖس  

  العسٔض.بعد ضاعٛ وَ ٌّاٖٛ  املطسحجيب إخالٞ وسافل 

  َاملساقبٛ.ال ميكَ إدخاه أٔ إخساد أٖٛ جتّٗصات أٔ وعدات إال بعد وساقبتّا وَ طسف املٕظف املطؤٔه ع 

 .ٛميٍع التدخني ٔتٍأه املددزات ٔاملػسٔبات الكرٕلٗٛ ظىٗع فطاٞات ٔوسافل الكاع 

  ٔاألٌػطٛ.ميٍع تٍأه املأكٕالت بكاعات العسٔض 
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اهلواء الطلق مبصرحاملعول بُ  اخلامض: التوقيتالباب 

ٌعسا لطبٗعٛ ارتدوٛ العىٕوٗٛ املكدوٛ لمىرتفكني ٔاليت غالبا وا تتي خازد أٔقات العىن اإلدازٖٛ املتعازف عمّٗا، 

 فإُ التٕقٗت املعتىد ِٕ عمٜ الػكن التال٘: 

 التٕقٗت اإلدازٙ العادٙ مبصمرٛ الكتابٛ ٔاالضتكباه. ٖعتىد :اخلامسة عصرةاملادة 
 

 .األذدإىل ًٖٕ  الجالثاٞوَ ًٖٕ األٌػطٛ الجكافٗٛ ٔالفٍٗٛ ٔالرتبٕٖٛ  ٖٛتي بسزت عصرة:السادسة املادة 

 املطسح. ملٕظف٘ األضبٕعًٖٕٗٛ االثٍني العطمٛ ٖعترب  :السابعة عصرةاملادة 

 .الٕطٍٗٛأٖاً العطن ٖتي تعطٗن املسفل خاله  :الثامهة عصرةاملادة 

 كمىا دعت الطسٔزٚ اىل ذلك.اجملاه ألغػاه الصٗاٌٛ  ميكَ افطاح :التاسعة عصراملادة 

مقتطيات عامةالباب الصادط: 

ٖتي الترفغ عمٜ البطاقٛ الٕطٍٗٛ  ،تحّٗصاتالأضساز جطٗىٛ ببٍاٖٛ املسافل ٔ ذدٔثيف ذالٛ  :العصروى املادة

ٖأوس بتػكٗمّا املدٖس ٔتجىني ارتطاٟس  غاٖٛ ذطٕز دتٍٛ تكٍٗٛ ٔوالٗٛ لتكٗٗي األضسازاإلدازٚ اىل لدٝ  لمىٍعي

 العاً لمىصاحل.

 تعدٖن وكتطٗات ِرا الٍعاً الداخم٘ كمىا دعت الطسٔزٚ لرلك. ميكَ :العصروى الواحذة املادة

 الطٗد ، ٖعّد بتٍفٗرٓ إىلوَ طسف اجملمظ ادتىاع٘ صادقٛ عمٜ الٍعاً الداخم٘بعد امل :العصروى الثانية املادة

 .املصاحل ادتىاعٗٛ املدتصٛبتٍطٗل وع  وطسح اهلٕاٞ الطمل العاً لمىصاحل ٔالطٗد ودٖس دٖسامل

 
 مراكش فً : ...............................

 
 ربٌس مجلس جماعة مراكش
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 املمَىة املغربيـــة

 وزارة ادلاخـَـية
 واليـة هجة مرانــش اسفـــي

 ؾٌلةل مراوش

 مجـاؿة مرانــــش
 

 

 

 

 مصروع

 الهظام الذاخلي

 لتوظيف واالستغالل الفين والثقايف والرتبوي 

 للقاعة املتعذدة االختضاصات  

 بقطب املواطو

 مهطقة احملاميذ
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 ديبـاجـــة
  مراكش ... الحاضرة  2017 – 2014المتعلكة بمصروع تومّة وتطٍِر مدِوة مراكش  اإلطاربواء علَ مكتضّات االتفالّة "

س مراسّمي بتارِخ 
 
المتجددة" والتُ تم تٍلّعٌا فُ الحفل الذي تفضل صاحب الجاللة الملم دمحم السادس هصرى هللا واِدى بترا

 بمدِوة مراكش. 2014ِواِر  06
  مّد.المتعلكة بالمساًمة فُ احداث لطب المٍاطن بحُ المحا 2014/م ح م/13علَ االتفالّة رلم  وبواء 
 113.14 رلم التوظّمُ الكاهٍن لتوفّذ( 2015 ٍِلٍّز  07 ) 1436 رمضان 20 فُ الصادر 1.15.85 رلم الصرِف الظٌّر علَ وبواء 

 .بالجماعات المتعلق
  جلسة بتارِخ ..... 2019تبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش دالل دورتي العادِة لصٌر ماي( 

اإلداري والفين واملالي للقاعة املتعددة االختصاصات املتواجدة وبهدف ضنان مستوى الئق وفعال للتسيري 

 مبنطقة احملاميد، متت صياغة  مشروع النظام الداخلي اآلتي :

 الباب األول: اإلطار اإلداري للقاعة املتعددة االختضاصات

عىٕوٗا مجاعٗا ِٔ٘ عبازٚ تعترب الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات املتٕاجدٚ مبٍطكٛ احملاوٗد وسفكا  املادة االوىل:

 عَ فطاٞ لمتٍػٗط الجكايف ٔالفين ٔاالجتىاع٘ ٔالرتبٕٙ.

ٖعترب ِرا الفطاٞ إذدٝ املصاحل التابعٛ لمكطي املدتص بالػؤُٔ الجكافٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ ٔالرتبٕٖٛ  املادة الثانية:

 املستب ضىَ املٍعاً االدازٙ ادتىاع٘ . 

وَ طسف ودٖس وعني وَ طسف زٟٗظ زتمظ مجاعٛ وساكؼ ٖطاعدٓ يف  ٖتي تدبري ِرا املسفل املادة الثالثة:

 أداٞ وّاوْ طاقي وَ املٕظفني ذٔٔ االختصاص يف اجملاالت اإلدازٖٛ ٔالجكافٗٛ ٔالتكٍٗٛ.

ٖعترب املدٖس السٟٗظ املباغس دتىٗع املٕظفني املمركني بّرا املسفل، ٖٔطّس عمٜ تٕشٖع وّاوّي  املادة الرابعة:

 .  ٔبسٌاوخ عىمّي

ادتىاعٗٛ التطمطمٗٛ ٔاملٍطل لمرباوخ الجكافٗٛ ٔالفٍٗٛ اليت  ٚكىا ٖعترب املدٖس املطؤٔه ٔاملداطب أواً األجّص

 تربزتّا ضٕاٞ ادتىاعٛ باملسفل  أٔ تمك اليت ٖربزتّا الػري.

ٖتي عكد إجتىاع دٔزٙ بسٟاضٛ بسٟاضٛ الطٗد زٟٗظ اجملمظ ادتىاع٘ أ وَ ٍٖٕب عٍْ أ وَ  املادة اخلامسة:

األعىاه وػازكتّا يف ِرا اإلجتىاع لتدازع ضري ٖعٍْٗ لرلك، ٔعطٕز الفعالٗات ٔاألطس اليت ٖكتط٘ جدٔه 

 .ٔتٍػٗط ٔصٗاٌٛ ِرا املسفل

 الباب الثاىي : الوظائف واخلدمات

يف ٔجْ املستفكني بدُٔ  اوفتٕذ امجاعٗعىٕوٗا  االكاعٛ املتعددٚ اإلختصاصات وسفكتعترب : السادسةاملادة 

 .ٔاالٌعىٛ ادتازٙ بّا العىناضتجٍاٞ غسٖطٛ االلتصاً بالكٕاٌني اإلدازٖٛ 
 

ذات الطابع الجكايف ٔالرتبٕٙ ٔالفين  االٌػطٛتطتكبن ٔتربوخ الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات  :السابعةاملادة 

 .ٛٔالدٔلٗ ٛالٕطٍٗ ٛ،ادتّٕٖ ٛ،احملمٗ بأبعادِأاالجتىاع٘ 
 

ٌػطٛ تتي بسزتٛ ٔزغات يف املطسح ٔالػعس ٔالكتابٛ بكاعات اال اضافٛ اىل وا ٔزد اعالٓ، :الثامهةاملادة 

 املتعددٚ االختصاصات.املتٕاجدٚ باملسفل، كىا ٖكىَ بسزتٛ وعازض ٔوٍتٕجات فٍٗٛ ببّٕ الكاعٛ 
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 يف نيَ ٔاملٍدسطٖٔاملدعٕ نياملػازكبتٍعٗي ٔتأطري ادتّٛ املٍعىٛ لمربٌاوخ أٔ الٍػاط تتكفن  :التاسعةاملادة 

املطؤٔلٛ عَ أٙ جتأش لمكٕاٌني كىا تعترب ادتّٛ املٍعىٛ  االختصاصات.األٌػطٛ املٍعىٛ بالكاعٛ املتعددٚ 

 املٍعىٛ هلرا املسفل.

ثكايف ٔفين ٔتسبٕٙ ضٍٕٙ  وػسٔع بسٌاوخ ،ضٍٛكن بداٖٛ غّس غتٍرب وَ  يف ،ٖسفع ودٖس املسفل :شرةالعااملادة 

 ٖتي تٍعٗىْ ضٕاٞ وَ طسف اجملمظ أٔ الػري بالكاعٛ املتعددٚ اإلختصاصات.
 

 املرافق والفطاءات امللوىة للقاعة املتعددة اإلختضاصات الثالث:الباب 

 التالٗٛ:تتطىَ بٍاٖٛ الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات الفطاٞات 

 :احلادية عصرةاملادة 

ٔميكَ اضتػاله ِرا الفطاٞ ككاعٛ لمىعسٔضات  فطاٞ الضتكباه الصٔاز ٔاملدعَٕٖ لألٌػطٛ :البّٕ السٟٗط٘

 التػكٗمٗٛ ٔاإلبداعات الفٍٗٛ األخسٝ.
 

 :الثانية عصرةاملادة 

زتّصٚ بالكساض٘ ٔبتكٍٗات الصٕت ٔاإلٌازٚ،  وػازك، 011فطاٞ ٖطع ه  :قاعٛ الكربٝ لمعسٔض 

 .ٔميكٍْ أُ ٖطتكبن وؤمتسات ٌٔدٔات تكٍٕٖٗٛ ٔكٕالٗظ،
 

 

  :الثالثة عصرةاملادة 

وطتفٗد ٔوػازك لكن  11ٖتٕاجد بالكاعٛ املتعددٚ اإلختصاصات قاعتٗني تتطع ه  :قاعات الصػسٝ لمتكَٕٖ

 العسض. وٍّىا ٔ زتّصٚ بكساض٘ ٔغاغات
 

  :الرابعة عصرةاملادة 

وكاتب املٕظفني، وكاتب األزغٗف، قاعٛ اإلجتىاعات، طابل حتت  قاعات أخسٝ لمعىن اإلدازٙ الٕٗو٘ :

 أزض٘ وتعدد اإلضتعىاالت .
 

  :اخلامسة عصرةاملادة 

ٖتي ٔضعّا زَِ إغازٚ زجاه اإلعالً أثٍاٞ وٕاكبٛ ٔتػطٗٛ األٌػطٛ اليت جتسٙ  :قاعٛ اإلعالً ٔالصرافٛ 

 االختصاصات.بالكاعٛ املتعددٚ 
 

 الباب الرابع: طريقة وظروط اشتغالل املرافق املتواجدة بالقاعة املتعددة االختضاصات

 تالٗٛ:ال ميكَ الرتخٗص باضتػاله وسافل الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات إال ٔفل الػسٔط ال

 الشروط اإلدارية:

   :السادسة عصرةاملادة 

  ٖتكدً املٍعي عحص وباغس لتازٖذ تٍعٗي الٍػاط لدٝ إدازٚ الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات، ٔبٍاٞ عمْٗ ٖطحن

 ملساكؼ.طمبْ مبكتب الطبط باجملمظ ادتىاع٘ 

  ٖٕضع املمف اإلدازٙ لمحّٛ املٍعىٛ لدٝ إدازٚ الكاعٛ وسفٕقا بٍطدٛ وَ البطاقٛ التعسٖف الٕطٍٗٛ لمىٍعي، ٔإذا

 لمىؤضطٛ.كاٌت ٔكالٛ أٔ غسكٛ تطع ٌطدٛ وَ الطحن التحازٙ 

 ٖتي تعب٠ٛ اضتىازٚ فٍٗٛ ذٕه فكسات ٔبسٌاوخ الٍػاط وع اإلغازٚ إىل تٕقٗت بداٖٛ ٌّٔاٖٛ الربٌاوخ، ٖٕقع عم ْٗ

 ٔخيتي بطابع ادتّٛ املٍعىٛ لمٍػاط.

 ٛٗٔفكا لمكٕاٌني ادتازٙ بّا العىن. ٖتي ٔضع إخباز لدٝ الطمطات احملم 
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  :السابعة عصرةاملادة 

ٔفكا لمكساز  ال ٖتي اذتصٕه عمٜ الرتخٗص باضتػاله فطاٞات الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات إال بعد أداٞ ٔجبات االضتػاله 

 اإلطاز.ادتباٟ٘ املعىٕه بْ يف ِرا 

 الشروط التنظيمية:

   :الثامهة عصرةاملادة 

  ٖٕوا وَ تازٖذ إقاوٛ الٍػاط. 01اذرتاً آجاه ٔضع الطمبات قبن 

  ضاعٛ وَ وٕعد الٍػاط لٕضع اإلجساٞات التكٍٗٛ ٔالتٍعٗىٗٛ لمربٌاوخ. 84اذتطٕز لدٝ اإلدازٚ قبن 

  ٛعمٜ ذطَ تٍعٗي ٔضري االٌػطٛلمرفاظ ٔضع طاقي وكتدز وَ قبن ادتّٛ املٍعى. 

  اذرتاً الطاقٛ االضتٗعابٗٛ لمكاعات، وع ختصٗص عدد وَ املكاعد املتفل عمّٗا لفاٟدٚ املدعَٕٖ وَ طسف اجملمظ أٔ وَ طسف

 إدازٚ الكاعٛ املتعددٚ االختصاصات. 

  َعد وٕافكٛ اإلدازٚ، ٔباألواكَ املدصصٛ لرلك.الالفتات ٔاملمصكات إال ب تجبٗتال ميك 

  األزغٗف.األٌػطٛ وَ اجن  ٔتطحٗنالطىاح لإلدازٚ بتصٕٖس  

  ٖٛالعسٔض.جيب إخالٞ وسافل الكاعٛ بعد ضاعٛ وَ ٌّا 

  َاملساقبٛ.ال ميكَ إدخاه أٔ إخساد أٖٛ جتّٗصات أٔ وعدات إال بعد وساقبتّا وَ طسف املٕظف املطؤٔه ع 

 ٔ تٍأه املددزات ٔاملػسٔبات الكرٕلٗٛ ظىٗع فطاٞات ٔوسافل الكاعٛ.ميٍع التدخني 

  ٔاألٌػطٛ.ميٍع تٍأه املأكٕالت بكاعات العسٔض 

 خيطع فطاٞ ٌػاط املكّٜ الجكايف بدٔزٓ ملكتطٗات الٍعاً الداخم٘ لمكاعٛ.

املعول بُ بالقاعة املتعددة اإلختضاصات اخلامض: التوقيتالباب 

ٌعسا لطبٗعٛ ارتدوٛ العىٕوٗٛ املكدوٛ لمىرتفكني ٔاليت غالبا وا تتي خازد أٔقات العىن اإلدازٖٛ املتعازف عمّٗا، فإُ التٕقٗت 

 املعتىد ِٕ عمٜ الػكن التال٘: 

 التٕقٗت اإلدازٙ العادٙ مبصمرٛ الكتابٛ ٔاالضتكباه. ٖعتىد :التاسعة عصرةاملادة 
 

 .األذدإىل ًٖٕ  الجالثاًٖٕٞ األٌػطٛ الجكافٗٛ ٔالفٍٗٛ ٔالرتبٕٖٛ وَ  ٖٛتي بسزت :العصروى املادة

 االختصاصات.الكاعٛ املتعددٚ  ملٕظف٘ األضبٕعٗٛاالثٍني العطمٛ ٖعترب ًٖٕ  :الواحذة العصروىاملادة 

 .الٕطٍٗٛخاله أٖاً العطن ٖتي تعطٗن املسفل  :العصروى الثانية املادة

 كمىا دعت الطسٔزٚ اىل ذلك.اجملاه ألغػاه الصٗاٌٛ  افطاحميكَ  :العصروى الثالثة املادة
 

مقتطيات عامةالباب الصادط: 

ٖتي الترفغ عمٜ البطاقٛ الٕطٍٗٛ لمىٍعي لدٝ  ،تحّٗصاتالأضساز جطٗىٛ ببٍاٖٛ املسافل ٔ ذدٔثيف ذالٛ  :العصروى الرابعة املادة

 ارتطاٟس ٖأوس بتػكٗمّا املدٖس العاً لمىصاحل. ٔتجىني ذطٕز دتٍٛ تكٍٗٛ ٔوالٗٛ لتكٗٗي األضساز اىلاإلدازٚ 

 تعدٖن وكتطٗات ِرا الٍعاً الداخم٘ كمىا دعت الطسٔزٚ لرلك. ميكَ :العصروى اخلامسة املادة

العاً  دٖسامل الطٗد ، ٖعّد بتٍفٗرٓ إىلوَ طسف اجملمظ ادتىاع٘ صادقٛ عمٜ الٍعاً الداخم٘بعد امل :العصروى السادسة املادة

 .املصاحل ادتىاعٗٛ املدتصٛالكاعٛ املتعددٚ االختصاصات بتٍطٗل وع  لمىصاحل ٔالطٗد ودٖس

 مراكش فً : ...............................
 

   ربٌس مجلس جماعة مراكش
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 :0279مً ددّل اعنال الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ماٖ  6اليكط٘ زقه 
 لتطٔري املطابح اجلناعٔ٘الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اليعاو الداخلٕ 

 

لتسٌٌر المسابح الجماعٌة والمرفك  النظام الداخلًفً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من مشروع 
بالتمرٌر، ولتمدٌم أسباب نزول ودواعً إدراج هذا الموضوع، أعطٌت الكلمة للسٌد مدٌر المسابح الجماعٌة الذي أوضح أن وضع نظام 

ي سبك من كناش التحمالت الخاص بتدبٌر هذا النوع من المرافك والذ 16داخلً لتسٌٌر المسابح جاء تطبٌما لممتضٌات الفصل 
وحضً بتؤشٌرة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش، مإكدا  2117للمجلس الجماعً أن صادق علٌه خالل الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

أن جماعة مراكش ألول مرة أصبحت تتوفر على نظام داخلً موحد لتسٌٌر المسابح سواء منها المكتراة أو التً تدبر بشكل مباشر 
ختلؾ المتدخلٌن، مشٌرا الى انه رؼم وضع المسابح رهن إشارة مجالس المماطعات، فان مصالح المجلس بشكل ٌضبط التدخالت لم

 الجماعً هً من توفر اؼلب الشروط الضرورٌة فً تمدٌم الخدمات فً الولت المحدد لها.
فً إعداد مشروع النظام موضحا فً نفس السٌاق، أنه تم اعتماد منهجٌة تشاركٌة تنسٌمٌة مع المصالح المختصة بالمماطعات 

الداخلً، وتوصلت المصالح الجماعٌة بؤجوبة ثالث مجالس مماطعات هً جلٌز، سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل، وعلى إثرها تمرر 
كراء مسابح الكتبٌة، النخٌل وسٌدي ٌوسؾ بن علً بشكل ٌنسجم مع ما جاء فً كناش التحمالت المذكور سلفا، مضٌفا أن المشروع 

نماش جاء لٌنظم باألساس العاللة بٌن المجلس الجماعً ومجالس المماطعات فً تدبٌرها للمسابح، كما نص على المعروض لل
مجموعة من الضوابط التً لم ٌتضمنها كناش التحمالت كتحدٌد منتصؾ اللٌل موعدا النتهاء األنشطة داخل هذه المرافك حفاظا على 

 المسابح الجماعٌة لخدمات فً مستوى تطلعات ساكنة مراكش.السكٌنة، وكذا كل ما من شؤنه أن ٌضمن تمدٌم 
عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على ممتضٌات مشروع النظام الداخلً، فتح باب المنالشة العامة للموضوع، حٌث 

 تمحورت تدخالت السادة األعضاء حول ما ٌلً:  
  ًتمرر كراإها فً وجه العموم فً الولت المناسب خاصة وأن فصل الصٌؾ مدى امكانٌة ولدرة الجماعة فً فتح المسابح الت

 على األبواب.
 .التراح إمكانٌة وضع نظامٌن داخلٌٌن األول ٌنظم العاللة مع مكتري المسابح والثانً ٌضبط التسٌٌر اإلداري لهذا المرفك 
  ًألرب اآلجال حول حالة التجهٌزات التمنٌة لهذه مطالبة المصالح الجماعٌة المختصة بزٌارة مسابح المدٌنة وإعداد تمرٌر ف

 المسابح لبل شروعها فً تمدٌم خدماتها.
  االستفسار حول الؽاٌة من تضمٌن التزامات المجلس الجماعً ومجالس المماطعات لهذا النظام الداخلً الذي من المفروض

 أن ٌنظم العاللة مع المكترٌن.
بعض استفسارات السادة األعضاء، تدخل من جدٌد السٌد مدٌر المسابح الجماعٌة الذي ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات واالجابة على 

اشار الى أن كناش التحمالت هو الفٌصل بٌن الجماعة والمكتري، مإكدا أن النظام الداخلً جاء لٌضع وٌوضح، بشكل مفصل، 
ابط وااللتزامات فً تدبٌرها للمسابح الجماعٌة، مجموعة من االلتزامات بؽٌة حث الشركات المكترٌة على احترام منظومة من الضو

مشٌرا أن مسؤلة صٌانة أصبحت تفرض فصل االلتزامات بٌن مجلس الجماعة ومجالس المماطعات تماشٌا مع ممتضٌات المانون 
 ، مضٌفا بخصوص عملٌة مرالبة المسابح انه تم التنصٌص على تكوٌن لجنة تتبع ومرالبة مختلطة.113314التنظٌمً رلم 

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة وضع نظام داخلً ٌحدد بدلة اختصاصات مختلؾ المتدخلٌن فً تدبٌر المسابح 
الجماعٌة وكذا التزامات الشركات المكترٌة للمسابح التً لرر أن ٌسلن فٌها المجلس الجماعً مسطرة الكراء، وبؽٌة تحسٌن الخدمات 

 على وافمت اللجنةوع من المرافك للمواطنٌن وجعلها فضاء ترفٌهٌا فً مستوى ٌلٌك بمدٌنة مراكش، الممدمة من طرؾ هذا الن
 كما هو مرفك بالتمرٌر، رافعة لرباسة المجلس الجماعً التوصٌات اآلتٌة: النظام الداخلً لتسٌٌر المسابح الجماعٌة مشروع
 ى مستمبال بشكل تستفٌد من خدماتها الطبمة المتوسطة من التفكٌر تهٌبة مسبح "صهرٌج البمر" كتجربة أولى ومسابح أخر

الساكنة والتً تضطر للتوجه لمسابح بعٌدة أو خاصة تمدم خدمات بؤثمنة مرتفعة ال تكون فً الؽالب فً متناول هذه الشرٌحة 
 العرٌضة من سكان المدٌنة وزوارها.

  اء "النجمة" حفاظا على أرواح المرتفمٌن.أمتار إلى مترٌن مع إلؽ 5تملٌص عمك مسبح سٌدي ٌوسؾ بن علً من 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 
 ربٌس اللجنة

 بوحنش إبراهٌم
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 ةـاعيـر املسابح اجلمـاخلــاص بتدبي الداخلي مشـــروع النظـام

 
 ديباجـة

 مىه والظي  31الضؾخىع وال ؾُما الفهل ( بدىفُظ هو 2011ًىلُى  29) 1432قٗبان  27ناصع في  1.11.91جبٗا للٓهحر الكٍغف عكم

 هو ٖلى خم" الاؾخفاصة مً التربُت البضهُت والفىُت "

  وجماقُا م٘ الخٗلُماث اإلالىُت الؿامُت الىاعصة في الخُاب اإلاليي الؿامي لهاخب الجاللت اإلالً دمحم الؿاصؽ ههغه هللا، اإلااؾـ

ش  ت بخاٍع ىُت للخىمُت البكٍغ  ، 2005ماي  18للمباصعة الَى

  ايت ًىمي ىُت للٍغ  . 2008هىهبر  25و24وجفُٗال إلاًامحن الغؾالت اإلالىُت اإلاىحهت للمكاعهحن في اإلاىاْغة الَى

  اإلاخٗلم  113.14( بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم 2015ًىلُىػ 7) 1436عمًان  20ناصع في  1.15.85وبىاء الٓهحر الكٍغف عكم

 بالجماٖاث

  اإلاخٗلم بالتربُت  06.87( بدىفُظ اللاهىن عكم 1989ماي  19) 1409مً قىاٌ  13الهاصع في  1.88.172وبىاء ٖلى الٓهحر الكٍغف عكم

ايت.  البضهُت والٍغ

  ًًبِ بمىحبه خم جإؾِـ  1958هىهبر  15اإلاىافم  1378حماصي ألاولى  03الهاصع في  1.58.376وبىاء ٖلى الٓهحر الكٍغف ٖضص

ش  1.02.206الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغف عكم  75.00ٖضص الجمُٗاث هما جم حٗضًله بمىحب اللاهىن  ، 2002ًىلُىػ  05بخاٍع

 .07.09بدىفُظ اللاهىن  2009فبراًغ  18الهاصع في 1.09.39والٓهحر الكٍغف عكم :

   غ ألاٌو ٖضص ت الىٍػ ش اإلاخٗللت بالكغاهت بحن الضولت واملجالـ اإلاىخسبت والجمُٗاث، الهاصعة  7.2003وبىاء ٖلى صوٍع عبُ٘  26بخاٍع

 . اإلاخٗللت بالكغاهت بحن الضولت واملجالـ اإلاىخسبت والجمُٗاث 2003ًىهُى  27اإلاىافم  1422الثاوي 

  ش  52بىاء ٖلى اللغاع الجباجي املخلي ٖضص املخضص ليؿب وؤؾٗاع الغؾىم والخلىق والىحباث اإلاؿخدلت لفاثضة  2019ماعؽ  01بخاٍع

 .محزاهُت حماٖت مغاهل

  ايُت وحٗلها في ؼ البيُاث الخدخُت الٍغ ت وحٍٗؼ ايت الغامُت بلى جلٍى ىُت للٍغ م اإلاخٗللت باالؾتراجُجُت الَى ت الٍُغ وجُبُلا لخاَع

 مؿخىي جُلٗاث الكباب. 

 ايُت والاحخماُٖت  وعغبت مً مجلـ حماٖت مغاهل في بعؾاء زلافت حضًضة جلىم ٖلى اإلاغصوصًت والىجاٖت في حؿُحر اإلاغافم الٍغ

 والثلافُت.

رحذَذ شزوط وكُفُبد اطزغالل  ثىضغ آنُبد رُظًُُخ وإدارَخ ورمُُخ رهىانُظبو انذاخهٍ انخبص رًذ صُبغخ يشزوع 

 انًظبثح انجًبػُخ.

 : اهلدف العاول األّلـالفؿ
ضًٍ إطار    استغالل انًساتح انجًاػٍح تًزاكشإنى تحذٌذ شزوط ولىاػذ يشزوع انُظاو انذاخهً هذا هذف ٌ

 .فً انثزيجح واإلَجاس وانتتثغ واالنتمائٍحتُظًًٍ ولاَىًَ وإداري ٌتىخى انشزاكح وانتُسٍك 

 وٌضًٍ فً َفس انىلت انشفافٍح واالستؼًال انزشٍذ نهاته انًزافك وانحفاظ ػهى يشًىالتها.
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 الجـاىٕ: األٍداف اإلدسائٔ٘ل ــالفؿ
 حكايح.ترسٌخ ثمافة جدٌدة لدى المرتفمٌن فً استغالل المسابح عن طرٌك تدبٌر وتسٌٌر أكثر  .7

 تعزٌز سٌاسة المرب فً تدبٌر المسابح وخلك دٌنامٌكٌة وحركٌة بكل مرافمه. .0

 خلك فضاءات التنشٌط الثمافً والترفٌه بالمسابح. .3
 

 الجـالــح: اهلٔهل التيعٔنٕل ــالفؿ
 :ًالمجلس الجماع 

 المسابح الجماعٌة وتعمل على: إدارة

 التنسٌك مع مدٌري مصالح المماطعات 

  التنسٌك مع الشركاء والمصالح الخارجٌة 

 التنسٌك مع المصالح واأللسام الجماعٌة 

 مرالبة احترام تسعٌرة الولوج 

 مرالبة احترام مضامٌن المانون الداخلً وعمد الكراء 

 ٌةمرالبة الطالة االستٌعاب 

 وٌناالشراف على التك 
 

 :المماطعات 
 ٌعٌن رئٌس المماطعة فرٌك عمل بالمسبح مكون من:

 مسؤول على تسٌر المسبح ٌموم بالتنسٌك مع رئٌس المماطعة واإلدارة العامة للمسابح مدٌر:
 : مسؤول على تدبٌر األمور التمنٌة ٌموم بالتنسٌك مع رئٌس المماطعة واالدارة العامة للمسابحتمنً

 بإعداد برنامج تنشٌطً بالتنسٌك مع رئٌس المماطعة.ن: ٌمومون المنشطو
 

 السابـع: التصامات دللظ مجاع٘ مسانؼل ــالفؿ
 :بالنسبة للمسابح الؽٌر المكترات 

 ٌلتزم المجلس الجماعً بما ٌلً:
 توفٌر مواد وأدوات معالجة مٌاه صهارٌج المسابح ومواكبة عملٌة التطهٌر 
  والنظافة بالتنسٌك مع مجالس المماطعات.توفٌر معلمً السباحة وشركة الحراسة 

 .تأمٌن المسابح والمرافك التابعة لها 

 المٌام بكل أشغال التجهٌز الخاصة بماعة معالجة وتصفٌة مٌاه الصهارٌج 

  .الترخٌص للجامعة الملكٌة المغربٌة للسباحة لتنظٌم تظاهرات الوطنٌة والمحلٌة 

  ترخٌص السلطة المحلٌةالترخٌص بالمٌام باألنشطة بعد االطالع على 

 اخلامظ: التصامات املكاطعاتل ـالفؿ
 :بالنسبة للمسابح الؽٌر المكترات 

 تلتزم المماطعات بتسٌٌر وتدبٌر المسابح التابعة لها 

  ،كما تعمل على المٌام بكل أعمال الصٌانة الخاصة بالمرافك التابعة للمسبح )مستودع المالبس، المراحٌض

 رٌة والتمنٌة ...(الرشاشات، المكاتب االدا

  تموم المماطعة بتنظٌم عملٌة ولوج المرتفمٌن إلى المسبح وتمسٌم الحصص حسب االعمار والفئات والحمولة لكل

 مسبح وإخبار المجلس الجماعً 

 وضع برنامج تنشٌطً بمرافك المسبح 

 .تراخٌص أندٌة السباحة المنخرطة فً الجامعة الملكٌة للسباحة 

  وسنوٌة حول عملٌة التدبٌر والتسٌٌر وإخبار المجلس الجماعً بهاإعداد تمارٌر شهرٌة 

 )... توفٌر شروط اشتغال األطر المكلفة بالتنشٌط واإلنماذ )الزي الموحد، شمسٌات 

 .ًالمرالبة فً إطار لجنة ٌترأسها المجلس الجماع 
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 الطادع: أّقات اضتغالل املطابح الفؿــل  

 :بالنسبة للمسابح الؽٌر المكترات 

 من شهر غشت عن كل سنة. 37ٌونٌو إلى غاٌة  75تفتح المسابح الجماعٌة فً 

 تنطلك أولات العمل بالمسابح على الشكل التالً:

 .من الساعة التاسعة صباحا إلى ؼاٌة الساعة الحادٌة عشر والنصؾ صباحا 
 .من الساعة الثانٌة بعد الزوال إلى ؼاٌة الساعة الخامسة والنصؾ مساءا  

من الساعة الحادٌة عشر صباحا إلى ؼاٌة الساعة  أولات العمل بالمسبح خالل شهر رمضان ابتداءوتنطلك 
 الخامسة مساءا.

 :بالنسبة للمسابح المكترات 
 .وفك كناش التحمالت المتعالد علٌه، وٌتوجب على المكتري اشهار البرنامج السنوي لألنشطة المزمع تنظٌمها 
  للمسبح وعدم إزعاج  ةإلى ما بعد منتصف اللٌل مع احترام راحة الساكنة المجاوروال ٌمكن أن تمتد هذه االنشطة

 راحتها.
 .إلامة فضاءات مغطات أثناء تنظٌم الحفالت بالمسبح 

وتخضع المسابح إلى ٌوم راحة فً كل أسبوع وذلن وفك برنامج تعده إدارة المسابح الجماعٌة وتموم بنشره 
 وتعمٌمه على المصالح المعنٌة.

 الطابع: غسّط االضتشناو ّالْلْز للنطابحل ـؿالف
 استعمال لباس خاص بالسباحة 
 وضع المالبس والحاجٌات المرفمة بمستودع المالبس ماعدا ضرورٌات السباحة 
 خضوع المستحمٌن لفحوصات فً حالة ظهور عالمات اإلصابة بأمراض جلدٌة 
 عدم إدخال الحٌوانات والدراجات إلى المسبح 
 تروٌج المخدرات والكحول وكل المواد المحظورة لانونٌا. عدم استهالن أو 
  سنوات من طرف أولٌاء أمورهم 72مرافمة األطفال الل من 

 الجامً: تساخٔـ االىدٓ٘ الطباس٘ ل ـالفؿ  
تموم مجالس المماطعات بالتراخٌص فمط ألندٌة السباحة المنضوٌة تحت لواء الجامعة الملكٌة للسباحة باستغالل   

فً األولات المخصصة لها شرٌطة احترام كل الموانٌن المتعارف علٌهما مع التنسٌك مع المجالس  المسابح
 الجماعٌة.

 التاضع: أمثي٘ الدخْلل ـالفؿ
ن إدارة المسبح المكتري ملزمة بتطبٌك ممتضٌات المرار الجبائً المعمول به الذي ٌحدد واجبات الدخول إ

للمسابح، وٌتعٌن علٌها اعالن الئحة التعرٌفة والواجبات المذكورة بالمداخل الرئٌسٌة للمسبح الطالع العموم 
 علٌها.  

 العاغس: التتبع ّاملساقب٘ل ـالفؿ
وتمٌٌم ومرالبة مستوى الخدمات واألنشطة الممدمة والولوف على المشاكل التً تعترض  ٌتم إحداث لجنة لتتبع

 تٌسٌر هذه المسابح ٌترأس هذه اللجنة رئٌس مجلس جماعة مراكش أو من ٌنوب عنه، وتضم فً عضوٌتها أٌضا:
 .رؤساء مجالس المماطعات أو من ٌنوب عنهم 

 .المدٌر العام للمصالح او من ٌنوب عنه 

  المسم التمنً الجماعً.رئٌس 

 ًرئٌس المكتب الصحً الجماع 

  رئٌس لسم المنازعات والشؤون المانونٌة 
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 .رئٌسة لسم الموارد البشرٌة 

 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة 

 .مدٌر المسابح الجماعٌة 

 وٌمكن لرئٌس اللجنة استدعاء مختلف المصالح الجماعٌة أو الخارجٌة متى دعت الضرورة لذلن.

 احلادٖ عػس: املسادع٘ل ــالفؿ

 تكون مراجعة الممتضٌات المانونٌة لمشروع النظام الداخلً موضوع ملحك.

 الجاىٕ عػس: تطبٔل اليعاو الداخلٕ لـالفؿ

  :بالنسبة للمسابح الؽٌر المكترات 

ٌعهد بتطبٌك النظام الداخلً إلى مدراء المسابح بالتنسٌك مع رؤساء المصالح المعنٌة بالمماطعات وإدارة المسابح 

 الجماعٌة تحت إشراف لسم الشباب الثمافة والرٌاضة. 

 :بالنسبة للمسابح المكترات 

 ٌلتزم تطبٌك النظام الداخلً حسب كناش التحمالت المتعالد علٌه.

 

 يزاكش رئٍس يجهس جًاػح
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 بعد تالوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة بخصوص النمط الثالث، بــــاب المنالشـــة مفتـــــوح.

 
 عضو المجلس الجماعً السٌد ي الحفٌظ المؽرواي

 

بمدٌري المسابح والمإهالت التً ٌتوجب توفرها فٌهم للمٌام بهذه بالنسبة للنمطة السادسة وخاصة ما ٌتعلك 
 المهمة، لذلن اشدد على ضرورة احترامها عند اختٌار مدٌري المسابح أو أي مرفك من مرافك الجماعٌة.

كما ٌجب كذلن تحدٌد المإهالت التً ٌجب أن تتوفر فً العمال الموسمٌٌن بالمسابح الجماعٌة وان ٌتم  

ء على مباراة مفتوحة، الن المالحظ هو أن هإالء العمال الموسمٌٌن ٌتم اختٌارهم من بٌن عناصر توظفٌهم بنا

 الحمالت االنتخابٌة وبالتالً تحدث هنان تجاوزات وفوضى عارمة فً المسابح وسٌتبع ذلن تدنً كبٌر فً المداخٌل.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

الداخلٌة لبعض المرافك الجماعٌة، انما هنان مالحظة بسٌطة وتتعلك بالتولٌت، بدوري أثمن هذه االنظمة  
فبالنسبة لمسرح الهواء الطلك اتساءل هل التولٌت االداري هو المعمول به بالنسبة لمزاولة االنشطة علما أن هذه 

 ٌت االنشطة.االنشطة بدأ أؼلبها بعد الساعة الرابعة، بحٌث ٌتم التفرٌك بٌن التولٌت االداري وتول

ونفس الشًء بالنسبة للماعة المتعددة االختصاصات، أما بالنسبة للمسابح فٌجب اما تخفٌض عممها نظرا  

 لحوادث الؽرق التً تعرفها سنوٌا هذه المسابح أو وضع حواجز ولاٌة لالماكن العمٌمة.

مٌاه الصهارٌج ومواكبة عملٌات  أما بالنسبة لاللتزامات المماطعات والمتمثلة فً توفٌر مواد وادوات معالجة 

التطهٌر، فانه ٌجب وضع الٌة تمنٌة معمولة لهذه العملٌة وان ٌتكلؾ بها موظفون مختصون ولٌس العمال 

الموسمٌٌن، وذلن بالنظر الى ما حصل من تلوث بالطفٌلٌات خالل السنة الماضٌة بسبب عدم انجاز عملٌات 

 الزمة.المعالجة بالشكل المطلوب وفً الموالٌت ال

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

سنؤخذ كل هذه المالحظات بعٌن االعتبار، أما عن الٌد العاملة فانه ٌتم توظٌفها من طرؾ رإساء المماطعات  
 وفك المعاٌٌر التً ٌفرضها المانون.

 للتصوٌت على هذه النمط كل على حدة.واالن إذا سمحتم، وان لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، سوؾ ننتمل   
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  السابعةالنمطة 

مجاعة مساكش حول احداث الدزاضة واملضادقة على اتفاقية إطاز للشساكة بني جملظ جهة مساكش اضفي وجملظ 
 املسكص اجلهوي للتلويو والتشػيل وتطويس اللفاءات مو اجل االدماج يف ضوق الشػل.

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

لتالوة تمرٌر  بداٌة، أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 االجتماع المشترن حول هذه النمطة.

 

 اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس  الحسٌن نوارالسٌد 
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 مراكش مجلس جماعة

 

 

 

 7 ة رلم:النمط

 
 

 

 مشرتك ينب جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكمفة المجنة 

والمجنة املكمفة بامليزانية والشؤون املالية 
  والربجمة

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  7 النقطة رقمحول 
  2019 العادية لشهر ماي جدول اعمال الدورةمن 

 الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ إطاز للػسان٘ بني دللظ دَ٘ مسانؼ اضفٕ ّدللظ مجاع٘ مسانؼ سْل اسداخ
 الهفاءات مً ادل االدماز يف ضْم الػغل. املسنص اجلَْٖ للتهًْٓ ّالتػغٔل ّتطْٓس
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجاة فاً جادول اعماال الادورة  طبما

الموجهاة لكال مان الساادة  19/14/2119بتاارٌخ  7923لمجلاس جماعاة ماراكش، وتبعاا للادعوة عادد  2119العادٌة لشاهر مااي 

االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة باالمرافك العمومٌاة والخادمات أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 

المالٌة والمٌزانٌة والبرمجة، وبعد ان تم تؤجٌل عمد االجتماع فاً جلساته االولاى بتاارٌخ الشإون المٌزانٌة وبواللجنة المكلفة 

علاى السااعة الحادٌاة  2119 مااي 13لعدم جاهزٌة النمط، انعمدت الجلسة الثانٌاة كام هاو محادد لهاا ٌاوم الجمعاة  12/15/2119

عشاارة والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات الرساامٌة بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس برباسااة مشااتركة لكاال ماان السااٌد 

 ن لتدارس النمطة الجاهزة من جدول اعمال اللجنة وهً كاالتً: الحسٌن نوار والسٌد ابراهٌم بوحنش ربٌسا اللجنتٌ

الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ إطاز للػسان٘ بني دللظ دَ٘ مسانؼ اضفٕ ّدللظ مجاع٘ مسانؼ سْل اسداخ املسنص اجلَْٖ  :7النمطة رلم 
 للتهًْٓ ّالتػغٔل ّتطْٓس الهفاءات مً ادل االدماز يف ضْم الػغل.

 

 السٌد:  اللجنتٌناالجتماع من أعضاء فً حضر  -
 ي. عبد الحفٌظ المؽراوي 

 
 

 :السٌد اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -
 ي احفٌظ لضاوي العباسً

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر
 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةربٌس لسم  :   عبد العزٌز األمري

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن لسم أعمال المجلس :   عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً

 
فً مستهل االجتماع، وبعد كلمته الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وبعد أن ذكر بالنمطة الجاهزة 
المطروحة للدراسة، ممكنا اٌاهم من نسخة من االتفالٌة اإلطار للشراكة بٌن مجلس جهة مراكش اسفً ومجلس جماعة 
مراكش حول احداث المركز الجهوي للتكوٌن والتشؽٌل وتطوٌر الكفاءات من اجل االدماج فً سوق الشؽل كما هً مرفمة 

لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة لتمدٌم التوضٌحات فً  بالتمرٌر، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد ربٌس
 موضوع النمطة.

وفً هذا اإلطار، أوضح السٌد ربٌس المسم انه تم موافاة المجلس الجماعً بمشروع االتفالٌة من طرؾ ربٌس 
(، والتً 2119مجلس جهة مراكش اسفً بعد ان صادق علٌه مجلسها التداولً فً دورة سابمة )الدورة العادٌة لشهر مارس 

ٌل وتطوٌر الكفاءات من اجل االدماج فً سوق الشؽل بمهام تهدؾ الى بناء وتجهٌز وتسٌٌر مركز الجهوي للتكوٌن والتشؽ
 كما هً مضمنة فً المادة الثانٌة ووفك التزامات تمع على عاتك الجماعة وتتمثل فً ما ٌلً:

  توفٌر جزء من المطعة االرضٌة المتواجدة بمماطعة النخٌل بدون ممابل، المسماة "النخٌل واحد" ذات الرسم العماري

 سنتٌار و المتكونة من أرض عارٌة باسم جماعة مراكش من اجل بناء المركز. 91ار و 87ها مساحت 25217/43

  تسهٌل االجراءات االدارٌة من اجل ربطه بالشبة الكهربابٌة والماء الصالح للشرب والصرؾ الصحً والمواصالت

 السلكٌة والالسلكٌة.

 

 
 مجلس جماعة مراكش

 

 

 

 . 7النمطة رلم: 
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 على ان مجلس الجهة سٌلتزم بما ٌلً:
  

  المالٌة الكافٌة إلجراء الدراسات والوثابك التمنٌة للمشروع.توفٌر االعتمادات 

 .توفٌر االعتمادات المالٌة لبناء وتجهٌز وتسٌٌر المركز 

 .االشراؾ االداري والتمنً والوظٌفً على المركز وتوفٌر االمكانٌات المادٌة والبشرٌة للسهر على تدبٌره 

 

متضٌات مشروع االتفالٌة، فتح باب المنالشة وابداء عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على م

الرأي، اذ اجمع السادة االعضاء على تثمٌن محتوى المشروع بالنظر إلٌجابٌاته المرتمبة من احداث مركز الجهوي 

ً للتكوٌن والتشؽٌل وتطوٌر الكفاءات من اجل االدماج فً سوق الشؽل اعتبارا ألهمٌة التكوٌن والتشؽٌل، و الذي ٌمع ف

صلب النموذج التنموي وٌستدعً تظافرا للجهود من لدن كل الفاعلٌن والمتدخلٌن فً المطاع، مطالبٌن بخصوص بعض 

 تفاصٌل مشروع االتفالٌة بما ٌلً:

  ضبط مساحة الوعاء العماري موضوع انجاز المركز نظرا لشساعته على أساس التدخل لدى المصالح المختصة بجهة

 توافك حول المساحة الحمٌمٌة.مراكش اسفً الستبٌان وال

  توفٌر جزء من المطعة األرضٌة من طرؾ الجماعة مشروط بإنجاز المشروع على أساس االخذ بعٌن االعتبار المستجدات

 . فً كل جهة” مدن المهن والكفاءات“المتعلمة بتطوٌر التكوٌن المهنً وإحداث الخاصة بتنزٌل وتفعٌل خارطة الطرٌك 

أبدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة إطار للشراكة بٌن مجلس جهة مراكش اسفً ومجلس وتؤسٌسا على ذلن، 

جماعة مراكش حول احداث المركز الجهوي للتكوٌن والتشؽٌل وتطوٌر الكفاءات من اجل االدماج فً سوق الشؽل كما 

 هً مرفمة بالتمرٌر على أساس االخذ بعٌن االعتبار المالحظتٌن أعاله.

 

 المولر واسع النظرولمجلسكم 

 
 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 ابراهٌم بوحنش

 

ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة 
 والبرمجة

 الحسٌن نوار

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

109 
 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

110 
 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

111 
 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

112 
 

 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

113 
 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

بعد ان تال السٌد ربٌس اللجنة نص التمرٌر، ارٌد ان انوه الى ان موضوع التكوٌن المهنً لد أصبح من 
صالحٌات الجهات، وفً إطار استراتٌجٌة التكوٌن المهنً التً أطلمها صاحب الجاللة نصره هللا فان مجلس جهة 

ب من الجماعة توفٌر العمار الالزم مراكش اسفً سٌموم بإحداث مجموعة من مإسسات التكوٌن المهنً لكنه ٌطل
 متر مربع. 8111فً حدود مساحة 

ؼٌر انه فً إطار ضبط مساحة الوعاء العماري موضوع انجاز المركز نظرا لشساعته على أساس التدخل 

لدى المصالح المختصة بجهة مراكش اسفً الستبٌان والتوافك حول المساحة الحمٌمٌة، فمد تم التوصل بإرسالٌة 

حول مساحة المطعة االرضٌة  12755تحت عدد  16/15/2119ربٌس مجلس الجهة تفٌد متوصل بها بتارٌخ للسٌد 

الممترح تخصٌصها إلنجاز مشروع المركز الجهوي للتكوٌن والتشؽٌل وتطوٌر الكفاءات من اجل االدماج فً سوق 

 متر مربع. 4111الشؽل والمحددة فً 

 إلنجاز المركز. متر مربع 4111وتبعا لذلن سنعتمد مساحة 

 بــاب المنالشـــة مفتــــوح.

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

 أعتمد أن من ٌجب أن ٌتم االتفاق معه هو المكتب الوطنً للتكوٌن وانعـاش الشؽــل ولٌس الجهة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

اشارة الجهة ستكون هبة هً مساهمة المجلس أتساءل هل هذه المطعة االرضٌة التً سنضعها رهن 
 الجماعً فً المشروع.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

ان هذه المطعة ستوضع رهن اشارة الجهة بموجب هذه االتفالٌة كجزء من مساهمة الجماعة فً المشروع، 
 اختصاص مكتب التكوٌن المهنً.أما عن التسٌٌر فهو لٌس من اختصاص الجهة وانما من 

واذا سمحتــــم، وان لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، نمـــر للتصوٌـــت علـى االتفالٌة حسب المساحة الحمٌمٌة 

 متر مربع. 4111
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 :  (17/15/2119الجلسة األولى بتارٌخ ) 2119النمطة الثامنة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

الدزاضة واملضادقة على تعديل كهاش التخنالت اخلاظ بالتدبري املفوض لطوق اجلنلة للدغس والفواكه ملساكش موعوع 
 وذلم مبالئنته مع مالحظات وشازة الداخلية. 2118فربايس  21بتازيذ  238/12/2118مقسز جملظ مجاعة مساكش عدد 

 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

لتالوة نص التمرٌر بالمرافك العمومٌة والخدمات اللجنة المكلفة االن الكلمة للسٌد إبراهٌم بوحنش ربٌس 

 المتعلك بهذه النمطة.
 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتاللجنة المكلفة ربٌس  السٌد إبراهٌم بوحنش
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 مراكش ةمجلس جماع

 

 

 

    8 ة رلم:النمط

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
 المجنة املكمفة باملرافق العمومية واخلدمات

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  8 النقطة رقمحول 
 2019العادية لشهر ماي  جدول اعمال الدورةمن 

ّالفْانُ ملسانؼ مْقْع  الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ تعدٓل نياؽ التشنالت اخلاف بالتدبري املفْض لطْم اجلنل٘ للدكس
ّذلو مبالئنتُ مع مالسعات ّشازٗ  2018فربآس  20بتازٓذ  238/02/2018مكسز دللظ مجاع٘ مسانؼ عدد 

 الداخلٔ٘.
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً إطار تحضٌر النمط المدرجاة فاً جادول اعماال الادورة  طبما

الموجهاة لكال مان الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس  19/14/2119بتاارٌخ  7922، وتبعا للادعوة عادد 2119العادٌة لشهر ماي 
علاى  2119 ابرٌال 29، انعماد اجتمااع ٌاوم االثناٌن بالمرافك العمومٌة والخدماتالمكلفة اللجنة للحضور والمشاركة فً أشؽال 

 الساااعة الحادٌااة عشاار والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات الصااؽرى بالطااابك العلااوي بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس
 برباسة السٌدة حفٌظة مجدار ناببة ربٌس اللجنة لتدارس النمطة االتٌة:

الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ تعدٓل نياؽ التشنالت اخلاف بالتدبري املفْض لطْم اجلنل٘ للدكس ّالفْانُ ملسانؼ مْقْع مكسز دللظ مجاع٘ 
 ّذلو مبالئنتُ مع مالسعات ّشازٗ الداخلٔ٘. 2018فربآس  20بتازٓذ  238/02/2018مسانؼ عدد 

 

 السادة:  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عادل المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم اٌت الزاوي.

 نواب ربٌس المجلس الجماعً السٌد: حضر االجتماع من كما 
 النابب السابع للربٌس المجلس الجماعً : عبد الرزاق جبور

 :السٌد اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن -

 دمحم لكبار، الحسٌن نوار، عبد الهادي وٌسالت، عبد الهادي بن عـال، المصطفى الوجدانً. 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  دمحم ارفا

 للمصالحعن المدٌرٌة العامة  :  عباس شتوان
 عن لسم اعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً

 
 
 

 

فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من مجموع التعدٌالت المدخلة على كناش 

التحمالت المتعلك بالتدبٌر المفوض لسوق الخضر والفواكه للجملة كما هً مرفمة بالتمرٌر، اعطت السٌدة ربٌسة الجلسة 

الكلمة للسٌد النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً المفوض الٌه فً لطاع االسواق الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات فً 

 الموضوع.

وفً هذا االطار، ذكر السٌد النابب بالمحطات التً لطعها ملؾ التدبٌر المفوض لسوق الخضر والفواكه للجملة ابتداء 

و موافاة السلطة  2118عً لمراكش خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر من المصادلة علٌه من طرؾ المجلس الجما

الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة بالملؾ المانونً للنمطة، مشٌرا الى ان بعد مرور اآلجل المانونً لمسطرة التؤشٌر على الممرر 

البدء فً سلن المسطرة عشرون ٌوما، تم  21من طرؾ سلطة المرالبة االدارٌة المختصة من تارٌخ التوصل بها أي 

 المانونٌة المضمنة فً لانون التدبٌر المفوض )نظام االستشارة ...( .

ؼٌر انه، ٌضٌؾ السٌد النابب تم التوصل بكتاب للسٌد وزٌر الداخلٌة ٌتضمن مجموعة من المالحظات جلها ذو طابع 

 شكلً واخرى فً الجوهر تتطلب التداول بشؤنها من طرؾ المجلس الجماعً.

ذات السٌاق، تدخل السٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي لدم لمحة عن مالحظات وزارة الداخلٌة فً  وفً

 الموضوع.

 

 
 مجلس جماعة مراكش

 

 

 
  8النمطة رلم: 
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عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على تعدٌالت وزارة الداخلٌة الممترح ادخالها على كناش التحمالت 

تها ومنطمٌتها وتوافمها مع الممتضٌات المانونٌة واالنظمة الجاري بها موضوع النمطة، اجمع السادة االعضاء على اهمٌ

 العمل على انها تتوخى تجوٌد نص ومنطوق هذه الوثٌمة المرجعٌة.

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان السلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة اخذت الولت الكافً فً 

همٌته والسبك الوطنً له، واعتبارا لوجاهة المالحظات الممدمة سواء فً الشكل او دراستها لكناش التحمالت بالنظر أل

الجوهر والتً ستهدؾ ال محالة تجوٌد النص المانونً التنظٌمً، فمد ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌل كناش التحمالت 

 238/02/2018ماعة مراكش عدد الخاص بالتدبٌر المفوض لسوق الجملة للخضر والفواكه لمراكش موضوع ممرر مجلس ج

 وذلن بمالبمته مع مالحظات وزارة الداخلٌة المضمنة فً الجدول المرفك.         2118فبراٌر  21بتارٌخ 

 

  

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ناببة ربٌس اللجنة
 حفٌظة مجدار   
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 والفواكهتضنيهها يف كهاش التحنالت املتعلق بالتذبري املفوض لسوق اخلضر  واملقررجذول التعذيالت املتبهاة مو طرف اللجهة املللفة باملرافق العنومية واخلذمات 

 على التوالي 2018 اكتوبر 10 و 2018 مارس 7 بتاريخ 5793 و 1631 للجنلة على ضوء مالحظات وزير الذاخلية موضوع االرساليتني عذد

 

 
 ز.ت

 الفؿل االؾلٕ
مجاع٘ مسانؼ  مكسز دللظللذنل٘ مْقْع  ّالفْانُيف نياؽ التشنالت املتعلل بالتدبري املفْض لطْم اخلكس  

 2018فربآس  20بتازٓذ  238/02/2018عدد 

 الفؿل ؾٔغتُ اجلدٓدٗ
املتبياٗ مً طسف جلي٘ املسافل العنْمٔ٘ ّاخلدمات املكني٘ يف نياؽ التشنالت املتعلل  

 للذنل٘ ّالفْانُبالتدبري املفْض لطْم اخلكس 
 
 
 
 
 
 
 

 املادٗ
 االّىل

 صفتر الخدمالث ٕمىيى 
ٌ حماٖت مغاهل، اإلاؿماة بمىحب هظا الٗلض "اإلافىى"، بلى شخو مٗىىي زاي٘ لللاهىن الٗام ؤو الخام  ،ًخم بمىحب ٖلض الخضبحر اإلافىى جفٍى

 اإلاغفم.وجىمُت الغواج الخجاعي والاكخهاصي بهظا ؾىق الخًغ والفىاهه بالجملت بخإهُل وججهحز واؾخغالٌ وحؿُحر، ٌؿمى "اإلافىى بلُه"

ت واإلاالُت والخلىُت  خًمً ٖلض الخضبحر اإلافىى البىىص ؤلاصاٍع  اإلاخٗللت:ٍو

اإلالخلت بىىاف الخدمالث واللُام  في الخهامُمجمُ٘ اإلاغافم اإلابِىت ؾىق الجملت للخًغ والفىاهه ب واؾخغالٌبلُام اإلافىى الُه بخإهُل وجضبحر  - 

 .ٍتع بالضعاؾاث الًغو 

ل اإلافىى بلُه البرهامج الاؾدثماعي  -  هغهتجمٍى  الؿىق  لخإهُل ٖو

 اؾخسالم واحباث الاؾخغالٌ مً اإلاغجفلحن  - 

 . الؿىىي للجماٖتؤصاء واحب الاؾخغالٌ  - 

 اإلاغاج٘ اللاهىهُت
 انًزاجغ انؼبيخ

  ف عكم  الٓهحرٖلى بىاء  اإلاخٗلم بالجماٖاث 113.14( بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم2015ًىلُى  7) 1436عمًان  20ناصع في  1.15.85الكٍغ

  ف عكم  اإلاخٗلم بالجباًاث املخلُت ، 47.06( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007هىهبر  30) 1428طي اللٗضة  19الهاصع في  1.07.195بىاء ٖلى الٓهحر الكٍغ

  ف بؿً ؤخيام اهخلالُت فُما ًخٗلم ببٌٗ الغؾىم  39.07( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007صٌؿمبر  27) 1428مً طي الدجت  16ناصع في  1.07.209عكم الٓهحر الكٍغ

 والخلىق واإلاؿاهماث وألاجاوي اإلاؿخدلت لفاثضة الجماٖاث املخلُت.

  ش  1-06-15الٓهحر الكٍغف عكم  اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم الٗامت. 54-05اللاهىن عكم  ( بدىفُظ2006فبراًغ  14) 1427مدغم  15بخاٍع

  ف عكم الىاحب ٖلى الخجاع  اإلاخٗلم باللىاٖض املخاؾبُت 9.88 بدىفُظ اللاهىن عكم (1992صٌؿمبر 25)1413مً حماصي آلازغة  30ناصع في  1.92.138الٓهحر الكٍغ

 .جخمُمهو الٗمل بها هما جم حٗضًله 

  ش  1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم ت  1962فبراًغ  19627بخاٍع ل مهام وهالء اؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ  في جسٍى

  ش  1-03-194الٓهحر الكٍغف عكم  اإلاخٗلم بلاهىن الكغل. 65-99بدىفُظ اللاهىن عكم  (2003قدىبر  11) 1424عحب  14بخاٍع

  هما جم حٗضًله  اإلاخٗلم بكغواث اإلاؿاهمت  17.95 ( بدىفُظ اللاهىن عكم1996ؤغؿُـ  30) 1417عبُ٘ آلازغمً  14ناصع في  1.96.124الٓهحر الكٍغف عكم

 .وجخمُمه

  خىاصر الكغل. 18.12( بدىفُظ اللاهىن عكم 2014ؿمبرصٌ 29) 1436عبُ٘ ألاٌو  6ناصع في  1.14.190الٓهحر الكٍغف عكم ًٖ ٌ   اإلاخٗلم بالخٍٗى

  ش  1.72.184الٓهحر الكٍغف بمثابت كاهىن عكم  ( ًخٗلم بىٓام الًمان الاحخماعي.1972ًىلُىػ  27) 1392حماصي الثاهُت  15بخاٍع

  اإلاخٗلم بمضوهت الخجاعة. 15.95( بدىفُظ اللاهىن عكم 1996)فاجذ ؤغؿُـ  1417مً عبُ٘ ألاٌو  15ناصع في  1.96.83الٓهحر الكٍغف عكم 

 

 :بلُذ اإلااصة الاولى بضون حغُحر باؾخثىاء

  )ًخٗلم بما ًلي:ايافت بىض في الحُثُاث اللاهىهُت )اإلاغاج٘ الٗامت 

  غ الضازلُت اإلاؤعر في وي٘ كاهىن ؤؾاس ي لىهالء ؤؾىاق الجملت  بكإن 1962ماي  22كغاع الؿُض وٍػ

 للخًغ والفىاهه وؤؾىاق الؿمً 

  فلِ ٖلى ما ًلي: والاكخهاع خظف الفلغاث الازحرة مً اإلااصة 
جب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن يهخم بالخهٌى ٖلى مجمٕى الىهىم التي جم ؾغصها  لى ؤي هو طي نلت بهظا الٗلض. ٍو  والؤٖاله ٖو

 ًمىً له، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بإن ًبرع ججاهل هظه الىهىم مً ؤحل الخىهل مً الالتزاماث اإلاترجبت ٖىه.

 الهُاغت الجضًضة للماصة الاولى:

 صفتر الخدمالث ٕمىيى 
ٌ حماٖت مغاهل، اإلاؿماة بمىحب هظا الٗلض "اإلافىى"، بلى شخو مٗىىي زاي٘  ،ًخم بمىحب ٖلض الخضبحر اإلافىى جفٍى

وجىمُت الغواج ؾىق الخًغ والفىاهه بالجملت بخإهُل وججهحز واؾخغالٌ وحؿُحر، لللاهىن الٗام ؤو الخام ٌؿمى "اإلافىى بلُه"

 اإلاغفم.الخجاعي والاكخهاصي بهظا 

ت واإلاالُت والخلىُت  خًمً ٖلض الخضبحر اإلافىى البىىص ؤلاصاٍع  اإلاخٗللت:ٍو

اإلالخلت بىىاف  في الخهامُمجمُ٘ اإلاغافم اإلابِىت ؾىق الجملت للخًغ والفىاهه ب واؾخغالٌبلُام اإلافىى الُه بخإهُل وجضبحر  - 

 .ٍتع الخدمالث واللُام بالضعاؾاث الًغو 

ل اإلافىى بلُه البرهامج الاؾدثماعي  -  هغهتجمٍى  الؿىق  لخإهُل ٖو

 اؾخسالم واحباث الاؾخغالٌ مً اإلاغجفلحن  - 

 الؿىىي للجماٖت.ؤصاء واحب الاؾخغالٌ  - 

 اإلاغاج٘ اللاهىهُت
 انًزاجغ انؼبيخ

  ف عكم  الٓهحرٖلى بىاء اإلاخٗلم  113.14( بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم2015ًىلُى  7) 1436عمًان  20ناصع في  1.15.85الكٍغ

 بالجماٖاث
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  اإلاخٗلم بمضوهت الخإمُىاث. 17.99( بدىفُظ اللاهىن عكم 2002ؤهخىبغ 3) 1423مً عحب  25ناصع في  1.02.238الٓهحر الكٍغف عكم 

  ت. 1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم ل مهام وهالء ؤؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ  في جسٍى

 ش  1.58.008الكٍغف عكم  الٓهحر ُفت الٗمىمُت.1958فبراًغ  24) 1377قٗبان  4بخاٍع  ( بكإن الىٓام ألاؾاس ي الٗام للْى

  ( بؿً هٓام للمداؾبت الٗمىمُت للجماٖاث وماؾؿاث. الخٗاون بحن الجماٖاث،2017هىفمبر  23) 1439عبُ٘ ألاٌو  4ناصع في  2.17.451اإلاغؾىم عكم 

  اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم الٗامت، 54.05مً اللاهىن عكم  12و 5( بخُبُم اإلااصجحن 2006ؤغؿُـ  9) 1427مً عحب  14صع في نا 2.06.362اإلاغؾىم عكم 

  ،ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗللت بالكغل وؤحىع الُض الٗاملت  ول الىهىم الدكَغ

  ش  6بىاء ٖلى اللغاع الجباجي املخلي ٖضص ت  املخضص ليؿب و 2008ماي  19بخاٍع ؤؾٗاع الغؾىم و الخلىق والىحباث اإلاؿخدلت لفاثضة محزاهُت الجماٖت الخًٍغ

 مغاهل،

  (20/02/2018)حلؿت ًىم  2018فبراًغ وبىاء ٖلى مضاوالث املجلـ الجماعي إلاضًىت مغاهل في صوعجه الٗاصًت لكهغ 

جب ٖلى اإلافىى إلُه ؤن يهخم بالحهىٌ ٖلى مجمٕى الىهىم التي جم ؾغصها ؤٖاله و  ال ًمىً له، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بإن  ٖلى ؤي هو طي نلت بهظا الٗلض. وٍو

 ًبرع ججاهل هظه الىهىم مً ؤجل الخىهل مً الالتزاماث اإلاترجبت ٖىه.

خم إُٖاء ألاولىٍت إلاا جىو ٖلُه ال  ىزُلت ألاخضر وفي خالت وكٕى جىاكٌ بحن الىزابم، فئهه ًخم إُٖاء ألاؾبلُت للىهىم الخانت ٖلى الىهىم الٗامت، ٍو

ُلت مضة ٖلض الخضبحر اإلافىى، ؾِخٗحن ؤًًا ٖلى اإلافىى إلُه  ؤن ًلتزم بالًىابِ واإلالخًُاث الجضًضة التي كض ًخم ؾنها.   َو

افم، م٘ هظه الًىابِ واإلالخًُاث الجضًضة، في اخترام إلابضؤ  هظا الغغى، ًلؼم اإلافىى إلُهول افم اإلافىيت، وألامىاٌ اإلاُٗىت لهظه اإلاغ ؤن ًىُف اؾخغالٌ اإلاغ

 اللضعة ٖلى الخىُف.

  اإلاخٗلم  47.06( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007هىهبر  30) 1428طي اللٗضة  19الهاصع في  1.07.195بىاء ٖلى الٓهحر الكٍغف عكم

 بالجباًاث املخلُت ،

  ف بؿً ؤخيام  39.07( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007صٌؿمبر  27) 1428مً طي الدجت  16ناصع في  1.07.209عكم الٓهحر الكٍغ

 اهخلالُت فُما ًخٗلم ببٌٗ الغؾىم والخلىق واإلاؿاهماث وألاجاوي اإلاؿخدلت لفاثضة الجماٖاث املخلُت.

  ش  1-06-15الٓهحر الكٍغف عكم اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى  54-05اللاهىن عكم  ( بدىفُظ2006فبراًغ  14) 1427مدغم  15بخاٍع

 للمغافم الٗامت.

  ف عكم اإلاخٗلم باللىاٖض  9.88 (بدىفُظ اللاهىن عكم1992صٌؿمبر 25)1413مً حماصي آلازغة  30ناصع في  1.92.138الٓهحر الكٍغ

 جخمُمه. الىاحب ٖلى الخجاع الٗمل بها هما جم حٗضًله و املخاؾبُت

  ش  1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم ت  1962فبراًغ  19627بخاٍع ل مهام وهالء اؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ  في جسٍى

  ش  1-03-194الٓهحر الكٍغف عكم  اإلاخٗلم بلاهىن الكغل. 65-99(بدىفُظ اللاهىن عكم 2003قدىبر  11) 1424عحب  14بخاٍع

  اإلاخٗلم بكغواث   17.95 ( بدىفُظ اللاهىن عكم1996ؤغؿُـ  30) 1417٘ آلازغمً عبُ 14ناصع في  1.96.124الٓهحر الكٍغف عكم

 .هما جم حٗضًله و جخمُمه اإلاؿاهمت

  18.12( بدىفُظ اللاهىن عكم 2014برصٌؿم 29) 1436عبُ٘ ألاٌو  6ناصع في  1.14.190الٓهحر الكٍغف عكم  ًٖ ٌ اإلاخٗلم بالخٍٗى

  خىاصر الكغل.

  ش  1.72.184الٓهحر الكٍغف بمثابت كاهىن عكم  ( ًخٗلم بىٓام الًمان الاحخماعي.1972ًىلُىػ  27) 1392حماصي الثاهُت  15بخاٍع

  اإلاخٗلم بمضوهت الخجاعة. 15.95بدىفُظ اللاهىن عكم  (1996)فاجذ ؤغؿُـ  1417مً عبُ٘ ألاٌو  15ناصع في  1.96.83الٓهحر الكٍغف عكم 

  اإلاخٗلم بمضوهت الخإمُىاث. 17.99( بدىفُظ اللاهىن عكم 2002ؤهخىبغ 3) 1423مً عحب  25ناصع في  1.02.238الٓهحر الكٍغف عكم 

  ت. 1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم ل مهام وهالء ؤؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ  في جسٍى

  غ الضازلُت اإلاؤعر في بكان وي٘ كاهىن ؤؾاس ي لىهالء ؤؾىاق الجملت  1962ماي  22كغاع الؿُض وٍػ

 للخًغ والفىاهه وؤؾىاق الؿمً 

  ش  1.58.008الٓهحر الكٍغف عكم ُفت الٗمىمُت.1958فبراًغ  24) 1377قٗبان  4بخاٍع  ( بكإن الىٓام ألاؾاس ي الٗام للْى

  ( بؿً هٓام للمداؾبت الٗمىمُت للجماٖاث وماؾؿاث. 2017هىفمبر  23) 1439عبُ٘ ألاٌو  4ناصع في  2.17.451اإلاغؾىم عكم

 الخٗاون بحن الجماٖاث،

  اإلاخٗلم  54.05مً اللاهىن عكم  12و 5( بخُبُم اإلااصجحن 2006ؤغؿُـ  9) 1427مً عحب  14ناصع في  2.06.362اإلاغؾىم عكم

 بالخضبحر اإلافىى للمغافم الٗامت،

 ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗللت بالكغل وؤحىع الُض الٗاملت، ول الىهىم الدك  َغ

  ش  52بىاء ٖلى اللغاع الجباةي املحلي ٖضص املحضص ليؿب و ؤؾٗاع الغؾىم و الحلىق  2008 ماعؽ 01بخاٍع

 والىجباث اإلاؿخدلت لفابضة محزاهُت جماٖت مغاهل،

  (05/2019../)حلؿت ًىم  2019ماي  وبىاء ٖلى مضاوالث املجلـ الجماعي إلاضًىت مغاهل في صوعجه الٗاصًت لكهغ 

لى ؤي هو طي نلت بهظا الٗلض. و جب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن يهخم بالخهٌى ٖلى مجمٕى الىهىم التي جم ؾغصها ؤٖاله ٖو ال  ٍو

 الىهىم مً ؤحل الخىهل مً الالتزاماث اإلاترجبت ٖىه. ًمىً له، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بإن ًبرع ججاهل هظه

 بضون حغُحر بضون حغُحر 2

 بضون حغُحر بضون حغُحر 3

 بضون حغُحر بضون حغُحر 4
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 مهُلحاث ٖامت حٍٗغف 

 واجب ألاصاء الؿىىي : اإلابلغ الؿىىي الظي ًؤصًه اإلافىى إلُه للجماٖت  -

 . هٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لحؿاب او  ًبُٗه او مدهىال جخًيالظي  صخو ال:  ؤي  ة٘البا -

 ًبُ٘ املحهىٌ ؤو ٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لحؿاب َغف آزغ ملابل ٖمىلت  الظي  صخوالل :  ؤي ُالىه -

 بالجملت  بلهض بُٗه ٌكتري مدهىال  شخوت:  ؤي لجاجغ الجم -

 مً الؿىق . اإلاكتري :  ؤي شخو ٌكتري مدهىال  -

 شخو بلهض إٖاصة البُ٘ . الىالبُ٘ بالجملت :  البُ٘ في الؿىق  -

 

 خظف ٖباعة : او ًبُٗه 

 لخهبذ اإلااصة ٖلى الىدى الاحي: 

 مهُلحاث ٖامت حٍٗغف

 واجب ألاصاء الؿىىي : اإلابلغ الؿىىي الظي ًؤصًه اإلافىى إلُه للجماٖت  -

 . هٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لحؿاب او  مدهىال جخًيالظي  صخو ال:  ؤي  ة٘البا -

 ًبُ٘ املحهٌى ؤو ٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لحؿاب َغف آزغ ملابل ٖمىلت  الظي  صخوالل :  ؤي ُالىه -

 بالجملت  بلهض بُٗه ٌكتري مدهىال  شخوت:  ؤي لجاجغ الجم -

 مً الؿىق . اإلاكتري :  ؤي شخو ٌكتري مدهىال  -

 شخو بلهض إٖاصة البُ٘ . الىالبُ٘ بالجملت :  البُ٘ في الؿىق  -
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 قغٍو الخمضًض –مضة الخفىٌٍ 

 ( ؾىت15مضة الٗلض هي زمؿت ٖكغة )

مـاٌ اإلاُلىبت مً اإلافىى بلُه والاؾدثما خباع في اإلاضة َبُٗت ألٖا جب ؤن ًازظ بٗحن الٖا ع الظي ًجب ًجب ؤن جيىن مضة ول ٖلض جضبحر مفىى مدضصة. ٍو

 جخجاوػ اإلاضة الٗاصًت الؾتهالن ؤلاوكاءاث ٖىضما جيىن اإلايكأث ممىلت مً كبل اإلافىى بلُه.ؤن ًىجؼه وال ًمىنها ؤن 

اإلافىى،  ال ًمىً جمضًض مضة الٗلض بال ٖىضما ًيىن اإلافىى بلُه ملؼما، مً ؤحل خؿً جىفُظ زضمت اإلاغفم الٗام ؤو جىؾُ٘ هُاكه الجغغافي وبُلب مً

ألاولي، مً قإنها ؤن حغحر الاكخهاص الٗام للخضبحر اإلافىى وال ًمىً اؾتهالهها زالٌ مضة الٗلض اإلاخبلُت بال ملابل عف٘ بةهجاػ ؤقغاٌ غحر واعصة في الٗلض 

  مفٍغ في الثمً بكيل حلي.

ت اإلاغفم ؤو الخىاػن اإلاالي للٗلض. اصة جىفحر قغٍو اؾخمغاٍع ت إٖل   ًجب ؤن جىدهغ كهغا مضة الخمضًض ٖلى آلاحاٌ الًغوٍع

غ ٌٗضه اإلافىى وؤن ًيىن مىيٕى ٖلض ملخم بٗلض الخضبحر اإلافىى.ال ًمىً  غه في جلٍغ جـب جبًر  ؤن ًخم هظا الخمضًض بال مغة واخضة ٍو

 ال ًمىً ؤن ًخم جمضًض ٖلىص الخضبحر اإلافىى اإلابرم مً كبل الجماٖاث املخلُت ؤو هُأتها بال بٗض مضاولت زانت للجهاػ املخخو.

 حي:اٖاص ة الهُاغت ٖلى الىدى الا

 الخمضًض قغٍو – الخفىٌٍ مضة

 .ؾىت( 15) ٖكغة زمؿت هي الٗلض مضة

 ؤو الٗام اإلاغفم زضمت جىفُظ خؿً ؤجل مً ملؼما، إلُه اإلافىى ًىىن  ٖىضما إال الٗلض مضة جمضًض ًمىً ال

 الاكخهاص حغحر ؤن قإنها مً ألاولي، الٗلض في واعصة غحر ؤقغاٌ بئهجاػ اإلافىى، مً وبُلب الجغغافي هُاكه جىؾُ٘

  .جلي بكيل الثمً في مفٍغ عف٘ ملابل إال اإلاخبلُت الٗلض مضة زالٌ اؾتهالهها ًمىً وال اإلافىى للخضبحر الٗام

ت آلاجاٌ ٖلى الخمضًض مضة كهغا جىدهغ ؤن ًجب اصة الًغوٍع ت قغٍو جىفحر إٖل  اإلاالي الخىاػن  ؤو اإلاغفم اؾخمغاٍع

  .للٗلض

جـب واخضة مغة إال الخمضًض هظا ًخم ؤن ًمىً ال غه ٍو غ في جبًر  ملحم ٖلض مىيٕى ًىىن  وؤن اإلافىى ٌٗضه جلٍغ

 ٖلُه مً َغف الؿلُت الحىىمُت اإلايلفت  خإقحر ال و الجماعي املجلـ َغف مً جضاوله ًخم اإلافىى الخضبحر بٗلض

 . الضازلُتب
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ش صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ و اؾخغالٌ اإلاغفم  جاٍع

ت املخخهت واؾدُفاء الخإقحراث ال ت الالػمت.    ٌٗخبر الٗلض هافظا بال بٗض اإلاىافلت ٖلُه مً َغف الؿلُت ؤلاصاٍع  واإلاؿاَغ ؤلاصاٍع

 

 اٖاص ة الهُاغت ٖلى الىدى الاحي:

ش صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ و اؾخغالٌ اإلاغفم  جاٍع

الجماعي   والخإقحر ٖلُه مً َغف الؿلُت  ال ٌٗخبر الٗلض هافظا إال بٗض اإلاهاصكت ٖلُه مً َغف املجلـ

 الحىىمُت اإلايلفت بالضازلُت ونضوع الامغ بالبضء بالخضمت مً َغف عبِـ الجماٖت.

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

125 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 الفاٖلىن الاؾاؾُىن صازل الؿىق :
 خؿب ملخًُاث الىٓام الضازلي اإلالحم بىىاف الخدمالث  ًخىاجض بالؿىق ٖضة فاٖلىن ؤهمهم :

ت عهً  المفوض الٌه: -7 بمىجب هىاف الخدمالث والاجفاكُت فان اإلافىى إلُه هى اإلاضبغ الىخُض والحهغي للؿىق َُلت مضة الٗلض واإلاىيٖى

افم الؿىق .  اقاعجه جمُ٘ ججهحزاث ومغ

م اإلاؼاً: الوكالء  -0 ضة ؤو التراض ي جىدهغ مهمت الىهالء بئجغاء ٖملُت البُ٘ للخًغ و الفىاهه وججغي ٖلى ًضهم ٖملُاث البُ٘ بالجملت ًٖ ٍَغ

لت البُ٘ التي ًدضصها هظا الىٓام الضازلي وجدذ ؤلاقغاف اإلاباقغ للمفىى إلُه. إ ن باألمىىت املخههت لظلً في ألاًام والؿاٖاث  وخؿب ٍَغ

خلايىن ؤجىعهم مً هؤالء الىهالء  .  اإلاؿخسضمحن الحالُحن ًبلىن جابٗحن للىهالء ٍو

 –الىالًت  - مً الؿُض عبِـ مجلـ جماٖت مغاهل ؤو مً ًىىب ٖىه هغبِـ و مً ممثلحن ًٖ : جخىىن : الهٌبة العامة لإلشراؾ والمرالبة -3

ممثل  –ممثل ًٖ وػاعة الفالخت  –ممثل ًٖ غغفت الخجاعة والهىاٖت   –الكغهت اإلافىى إليها  –اإلاىخب الىَني للؿالمت الصحُت   –جماٖت مغاهل 

 مً مهامها : –الٗماٌ ألاهثر جمثُال ممثل ًٖ هلابت  –ممثل ًٖ الخجاع  –ًٖ الىهالء 

 الؿهغ ٖلى اإلاؿاواة في الخٗامل م٘ الخجاع، الكفافُت و هؼاهت الؿىق؛  -1

ُٗت و الخىُٓمُت؛ ٖلىالؿهغ  -2  خؿً ؾحر الؿىق و الؿهغ ٖلى جُبُم ألاخيام الدكَغ

 الؿهغ ٖلى مغاكبت وكاٍ مسخلف الهُئاث و ألاشخام الخايٗحن إلاغاكبتها ؛ -3

ُٗت و الخىُٓمُت  -4 اإلاخٗللت بدماًت اإلاؿتهلً  ال ؾُماالخإهض مً اخترام ألاشخام و الهُئاث الخايٗحن إلاغاكبتها لألخيام الدكَغ

 ومداعبت الاخخياع؛

 مااػعة الجماٖت والكغهت اإلافىى بليها  في جىُٓم الؿىق. -5

 جلضًم اإلالترخاث  -6

 .اإلاغاكبت الضازلُت والخاعحُت  -7
 

 لجنة األثمنة : -4
 امها جدضًض الثمً اإلاغجعي للخًغ والفىاهه بؿىق الجملت. مً مه

 المنتجون :  -5
ض الؿىق بالخًغ والفىاهه كهض ٖغيها للبُ٘ بالجملت. ىن الظًً ًلىمىن بتزٍو خباٍع  هم ألاشخام الُبُُٗىن ؤو الٖا

لت اقخغاٌ الؿىق والٗالكت بحن مسخلف الفاٖلحن .ًدضص الىٓام الضازلي اإلاغفم بىىاف الخدمالث ؤو ملترخاث اإلافىى إلُه في الٗغى الخلني   واإلاالي ٍَغ

 

 ايافت اًٖاء لجىت الازمىت

 خؿب ملخًُاث الىٓام الضازلي اإلالخم بىىاف الخدمالث  ًخىاحض بالؿىق ٖضة فاٖلىن ؤهمهم :

 بمىحب هىاف الخدمالث والاجفاكُت فان اإلافىى بلُه هى اإلاضبغ الىخُض والخهغي للؿىق  المفوض الٌه: .7

ت عهً اقاعجه حمُ٘ ججهحزاث ومغافم الؿىق .  َُلت مضة الٗلض واإلاىيٖى

جىدهغ مهمت الىهالء بةحغاء ٖملُت البُ٘ للخًغ و الفىاهه وججغي ٖلى ًضهم ٖملُاث البُ٘ بالجملت : الوكالء .0

لت البُ٘ التي  م اإلاؼاًضة ؤو التراض ي باألمىىت املخههت لظلً في ألاًام والؿاٖاث  وخؿب ٍَغ ًدضصها ًٖ ٍَغ

هظا الىٓام الضازلي وجدذ ؤلاقغاف اإلاباقغ للمفىى بلُه. بن اإلاؿخسضمحن الخالُحن ًبلىن جابٗحن للىهالء 

خلايىن ؤحىعهم مً هاالء الىهالء  .  ٍو

جخيىن مً الؿُض عثِـ مجلـ حماٖت مغاهل ؤو مً ًىىب ٖىه هغثِـ : الهٌبة العامة لإلشراؾ والمرالبة .3

ني للؿالمت الصخُت   –حماٖت مغاهل  –ت الىالً - و مً ممثلحن ًٖ :   –الكغهت اإلافىى بليها  –اإلاىخب الَى

ممثل  –ممثل ًٖ الخجاع  –ممثل ًٖ الىهالء  –ممثل ًٖ وػاعة الفالخت  –ممثل ًٖ غغفت الخجاعة والهىاٖت 

 مً مهامها : –ًٖ هلابت الٗماٌ ألاهثر جمثُال 

 كفافُت و هؼاهت الؿىق؛ الؿهغ ٖلى اإلاؿاواة في الخٗامل م٘ الخجاع، ال .1

ُٗت و الخىُٓمُت؛ .2  الؿهغ ٖلى خؿً ؾحر الؿىق و الؿهغ ٖلى جُبُم ألاخيام الدكَغ

 الؿهغ ٖلى مغاكبت وكاٍ مسخلف الهُئاث و ألاشخام الخايٗحن إلاغاكبتها ؛ .3

ُٗت و الخىُٓمُت ال ؾُما  .4 اإلاخٗللت الخإهض مً اخترام ألاشخام و الهُئاث الخايٗحن إلاغاكبتها لألخيام الدكَغ

 بدماًت اإلاؿتهلً ومداعبت الاخخياع؛

 مااػعة الجماٖت والكغهت اإلافىى بليها  في جىُٓم الؿىق. .5

 جلضًم اإلالترخاث  .6

 .اإلاغاكبت الضازلُت والخاعحُت  .7

 لجنة األثمنة : .4
ممثل ًٖ  –مً مهامها جدضًض الثمً اإلاغجعي للخًغ والفىاهه بؿىق الجملت. جخىىن مً مضًغ الؿىق 

اكبي لألزمىت الخابٗحن لإلصاعة الجماُٖت والىالًت  –وهُل الجباًاث –ممثل ًٖ الىهالء –اإلاىخجحن    -مغ

 -وممثل ًٖ الخجاع 

 المنتجون :  .5
ض الؿىق بالخًغ والفىاهه كهض ٖغيها للبُ٘ بالجملت. ىن الظًً ًلىمىن بتزٍو خباٍع  هم ألاشخام الُبُُٗىن ؤو الٖا

لت اقخغاٌ ًدضص الىٓام الضازلي اإلاغفم بىىاف  الخدمالث ؤو ملترخاث اإلافىى بلُه في الٗغى الخلني واإلاالي ٍَغ

 الؿىق والٗالكت بحن مسخلف الفاٖلحن .

9 
 بضون حغُحر بضون حغُحر
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 بضون حغُحر بضون حغُحر

 
 
 
 
 

11 

 مٗغفت ؤماهً اإلاغفم ونٗىباجه

، جدذ  مؿاولُخه، ٖلى حمُ٘ اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث التي ؾمدذ له ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كض اجسظ ؤلاحغاءاث الالػمت للخهٌى

فاث والخضماث اإلالترخت في ٖغيه.  بخدضًض الخٍٗغ

ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كام بفدو مغفم ؾىق الجملت، وهظا حمُ٘ مغافله، هما ًهغح بإهه كام بخدضًض كُمت الخجهحزاث، 

 .  وحٗغف ٖلى املجاٌ الترابي بإهمله

 ًهغح اإلافىى بلُه بإهه اَل٘ ٖلى مجمٕى الخضماث التي ًُلبها اإلافىى. 

 ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كضع الهٗىباث و ؤلاهغاهاث بمسخلف ؤقيالها، والتي جيخج ًٖ جضبحر مغفم ؾىق الجملت .

ٌ في خالت جلضًغه بإهه حٗغى لخؿاعة بؿ  بب هلو اإلاٗلىماث.ال ًمىً للمفىى بلُه ؤن ًغف٘ قيىي وال ؤن ًُالب بالخٍٗى

 ًهغح اإلافىى بلُه بإهه لم ًترن قِئا للهضفت مً ؤحل جلضًم ٖغيه اإلاالي والخلني .

ت ت الًغوٍع  .ًهغح اإلافىى بلُه بإهه ًخدمل وامل اإلاؿاولُت فُما ًسو آلالُاث و اإلاىاعص البكٍغ

 
  
 

  بؤكمله الترابً المجال على وتعرؾحذف عبارة.   

 المتنافسٌن للمرفك اضافة ممتضى ٌتعلك بزٌارة 

 ونٗىباجه اإلاغفم ؤماهً مٗغفت
، جدذ مؿؤولُخه، ٖلى جمُ٘ اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث  ًهغح اإلافىى إلُه بإهه كض اجسظ ؤلاجغاءاث الالػمت للحهٌى

فاث والخضماث اإلالترخت في ٖغيه.  التي ؾمدذ له بخدضًض الخٍٗغ

افله، هما ًهغح بإهه كام بخدضًض كُمت  ًهغح اإلافىى إلُه بإهه كام بفدو مغفم ؾىق الجملت، وهظا جمُ٘ مغ

 الخجهحزاث، 

اعة اإلاخىافؿحن ول وألجل مهاخبت لدؿهُل مهمتهم ,ؾدىٓم الجماٖت للمخىافؿحن الغاغبحن في جضبحر  اإلاغفم لٍؼ

اعة إلاىىهاث اإلاغفم ؾِخم جدضًض اإلايان وال الن ًٖ َلب الٗغوى  اإلاغفم ٍػ ش والؿاٖت في ؤلٖا  خاٍع

 ًهغح اإلافىى إلُه بإهه اَل٘ ٖلى مجمٕى الخضماث التي ًُلبها اإلافىى. 

 ًهغح اإلافىى إلُه بإهه كضع الهٗىباث و ؤلاهغاهاث بمسخلف ؤقيالها، والتي جيخج ًٖ جضبحر مغفم  ؾىق الجملت .

ٌ في خالت جلضًغه بإهه حٗغى لخؿاعة بؿبب هلو ال ًمىً للمفىى إلُه ؤن ًغف٘ قىىي وال ؤن ًُالب  بالخٍٗى

 اإلاٗلىماث.

 ًهغح اإلافىى إلُه بإهه لم ًترن قِئا للهضفت مً ؤجل جلضًم ٖغيه اإلاالي والخلني .

ت. ت الًغوٍع  ًهغح اإلافىى إلُه بإهه ًخدمل وامل اإلاؿؤولُت فُما ًسو آلالُاث و اإلاىاعص البكٍغ
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13 

 اإلاؿؤولُاث اإلاهىُت

ىُا في حمُ٘ الخضماث  ًلتزم اإلافىى بلُه ؤهه كاصع ٖلى ؤن ًىجؼ بمهىُت واٖخماص هٓام حىصة مٗخمضة خؿب اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة َو

هغح بإهه غحر زاي٘ ألي جلُُض كاهىوي وألي التزام ججاه ألاغُاع مً قإنهما  املخضصة في ٖغيه والتي ًىو ٖليها هظا الٗلض. ٍو

 كت جىفُظ التزاماجه ولُا ؤو حؼثُا.بٖا

غ )ألاؾماء الٗاثلُت والصخهُت والكهاصاث املخهل ٖليها  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه هكفا مفهال ًٖ ألَا

واإلااهالث وألاكضمُت في اإلاُضان(، بلى حاهب هكف مفهل ًٖ الخجهحزاث اإلالضمت مً ؤحل جىفُظ هظا الٗلض، م٘ طهغ حمُ٘ 

 الخلىُت. البُاهاث

ت واإلااصًت إلاؼاولت مهام ؤزغي غحر  ًمى٘ ٖلى اإلافىى بلُه مىٗا باجا ؤن ًسهو ألامىىت اإلاىيىٖت جدذ جهغفه والىؾاثل البكٍغ

 الخضماث التي حكيل مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى.   

 تصحٌح المرجع المانونً )االحالة(
 اإلاؿؤولُاث اإلاهىُت

ىُا ًلتزم اإلافىى بلُه ؤهه كاصع ٖلى ؤن ًىجؼ بمهىُت واٖخماص هٓام حىصة مٗخمضة خؿب  اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة َو

هغح بإهه غحر زاي٘ ألي جلُُض كاهىوي  في حمُ٘ الخضماث املخضصة في ٖغيه والتي ًىو ٖليها هظا الٗلض. ٍو

 وألي التزام ججاه ألاغُاع مً قإنهما بٖاكت جىفُظ التزاماجه ولُا ؤو حؼثُا.

غ )ألاؾماء الٗاثلُت والصخهُت والكهاصاث املخهل  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه هكفا مفهال ًٖ ألَا

ٖليها واإلااهالث وألاكضمُت في اإلاُضان(، بلى حاهب هكف مفهل ًٖ الخجهحزاث اإلالضمت مً ؤحل جىفُظ هظا الٗلض، م٘ 

 طهغ حمُ٘ البُاهاث الخلىُت.

ت واإلاا ت جدذ جهغفه والىؾاثل البكٍغ صًت إلاؼاولت مهام ًمى٘ ٖلى اإلافىى بلُه مىٗا باجا ؤن ًسهو ألامىىت اإلاىيٖى

 ؤزغي غحر الخضماث التي حكيل مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى.   
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ت إلاغجفلي اإلاغافم الٗامت ؤو مً قإنها ؤن حؿاهم في جلضًم ٌغحر ؤهه ًمىىه ؤن  ت ؤو نىاُٖت، يغوٍع ؿخغل ؤوكُت جىمُلُت، ججاٍع

هما هى الكإن باليؿبت ؤو مً ًسىله اللاهىن طلً الترزُو بهظه ألاوكُت ومغاكبتها مً لضن اإلافىى مؿبلا زضمت ؤفًل. ًخم 

 اإلاكاع بلُه ؤٖاله. 54.05مً اللاهىن  25َبلا للماصة  ألوكُت اإلاغفم الٗام

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب لألوامغ بالخضمت الهاصعة ًٖ اإلافىى. وإطا اٖخبر اإلافىى بلُه ؤن ألامغ بالخضمت ًخًمً 

ا جخجاوػ التزاماجه اإلاىهىم ٖليها في هظا الٗلض، فةهه ًدم له ؤن ًخلضم بكيىي بهظا الكإن هخابت بلى اإلافىى صازل ؤحل  قغَو

يخج ًٖ هظه الكيىي جىكف جىفُظ ألامغ 10زمؿت ) ( ؤًام )بكيل ؤكص ى ؤو بكيل بلؼامي(، وطلً جدذ َاثلت ؾلٍى خله. ٍو

 ( ًىما، بال بطا وان هىان اجفاق بحن الُغفحن.        7بالخضمت بلى خحن جىنل الُغفحن بلى اجفاق، في ؤحل ال ًيبغي ؤن ًخٗضي ؾبٗت )

 . 33 اإلااصة ، بخلضًم اإلاٗلىماث املخاؾبُت واإلاالُت اإلاخٗللت بىفلاث جىفُظ ؤوكُخه وفمًلىم اإلافىى بلُه ، بُلب مً اإلافىى
ىان اإلاُٗىحن مً َغف اإلافىى  اعاث الغامُت بلى مغاكبت اإلاٗضاث مً َغف اإلافىى، وهظا جمىحن ألٖا ًخٗحن ٖلُه هظلً حؿهُل الٍؼ

 مً الىلىج بلى ؤمىىخه. 

و ال ًمىً للمفىى بلُه ، بإي وحه وان، ؤن ًدل مدل اإلافىى في ٖالكاجه م٘ ألاغُاع ؤو في ؾحر مغافم اإلافىى، زاعج بَاع 

يبغي للمفىى ؤن ًدٌى هظه اإلاكىعة،  ىخفي اإلافىى بلُه بةُٖاء اإلاكىعة. ٍو اإلاهام التي ٖهض بلُه بها بملخط ى هظا الٗلض. ٍو

 ؤمغ بالخىفُظ.  بالكيل الظي ًالثمه، بلى كغاع ؤو 

خٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بزباع اإلافىى ٖلى الضوام بأزغ اإلاؿخجضاث اإلاخٗللت بالٗالكاث التي ؾُلىم بٗلضها م٘ ألاغُاع مً  ٍو

دم للمفىى ؤن ًُل٘، في ؤي وكذ وخحن، ٖلى اإلاغاؾالث اإلاىحهت بلى ألاغُاع.    ؤحل بهجاػ مهامه. ٍو

غاف اإلاهىت وللملخًُاث اللاهىهُت اإلاٗمٌى بها.ًخدمل اإلافىى بلُه مؿاولُت الخضماث اإلا  ٗهىص بها بلُه َبلا أٖل

برم ٖلىص الخإمحن الالػمت ٖلى هفلخه الخانت، لُدمي  ُلت مضة الٗلض ٌٗخبر اإلافىى بلُه اإلاؿاوٌ الىخُض ججاه ألاغُاع ، ٍو َو

ٌ ؾُٗغيه له اؾخغالٌ اإلاغفم   هفؿه مً ؤي حٍٗى

جب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب املجلـ الجماعي مً ؤحل اإلاكاعهت في ؤقغاٌ الضوعاث الٗاصًت ؤو  عبِـ ألي صٖىة ًىحهها ٍو

 الاؾخثىاثُت وفي حمُ٘ الاحخماٖاث الخيؿُلُت.

ت إلاغجفلي اإلاغافم الٗامت ؤو مً قإنها ؤن حؿاهم ٌغحر ؤهه ًمىىه ؤن  ت ؤو نىاُٖت، يغوٍع ؿخغل ؤوكُت جىمُلُت، ججاٍع

هما هى الكإن ؤو مً ًسىله اللاهىن طلً الترزُو بهظه ألاوكُت ومغاكبتها مً لضن اإلافىى مؿبلا في جلضًم زضمت ؤفًل. ًخم 

 اإلاكاع بلُه ؤٖاله. 54.05مً اللاهىن  25َبلا للماصة  باليؿبت ألوكُت اإلاغفم الٗام

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب لألوامغ بالخضمت الهاصعة ًٖ اإلافىى. وإطا اٖخبر اإلافىى بلُه ؤن ألامغ بالخضمت ًخًمً 

ا جخجاوػ التزاماجه اإلاىهى  م ٖليها في هظا الٗلض، فةهه ًدم له ؤن ًخلضم بكيىي بهظا الكإن هخابت بلى اإلافىى صازل ؤحل قغَو

يخج ًٖ هظه الكيىي جىكف جىفُظ  (10زمؿت ) ؤًام )بكيل ؤكص ى ؤو بكيل بلؼامي(، وطلً جدذ َاثلت ؾلٍى خله. ٍو

( ًىما، بال بطا وان هىان اجفاق 7ؾبٗت )ألامغ بالخضمت بلى خحن جىنل الُغفحن بلى اجفاق، في ؤحل ال ًيبغي ؤن ًخٗضي 

 بحن الُغفحن.        

ًلىم اإلافىى بلُه ، بُلب مً اإلافىى، بخلضًم اإلاٗلىماث املخاؾبُت واإلاالُت اإلاخٗللت بىفلاث جىفُظ 

افم الٗامت  54.05ما جىو ٖلُه ملخًُاث  كاهىن عكم   ؤوكُخه وفم    اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغ
ىان  اعاث الغامُت بلى مغاكبت اإلاٗضاث مً َغف اإلافىى، وهظا جمىحن ألٖا ًخٗحن ٖلُه هظلً حؿهُل الٍؼ

 اإلاُٗىحن مً َغف اإلافىى مً الىلىج بلى ؤمىىخه. 

و ال ًمىً للمفىى بلُه ، بإي وحه وان، ؤن ًدل مدل اإلافىى في ٖالكاجه م٘ ألاغُاع ؤو في ؾحر مغافم 

ىخفي اإلافىى بلُه بةُٖاء اإلاكىعة. اإلافىى، زاعج بَاع اإلاهام  التي ٖهض بلُه بها بملخط ى هظا الٗلض. ٍو

يبغي للمفىى ؤن ًدٌى هظه اإلاكىعة، بالكيل الظي ًالثمه، بلى كغاع ؤو ؤمغ بالخىفُظ.    ٍو

خٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بزباع اإلافىى ٖلى الضوام بأزغ اإلاؿخجضاث اإلاخٗللت بالٗالكاث التي ؾُلىم بٗلضها م٘  ٍو

دم للمفىى ؤن ًُل٘، في ؤي وكذ وخحن، ٖلى اإلاغاؾالث اإلاىحهت بلى ألاغُاع.  ألاغُاع مً ؤحل بهجاػ   مهامه. ٍو

غاف اإلاهىت وللملخًُاث اللاهىهُت اإلاٗمٌى بها.  ًخدمل اإلافىى بلُه مؿاولُت الخضماث اإلاٗهىص بها بلُه َبلا أٖل

ُلت مضة الٗلض ٌٗخبر اإلافىى بلُه اإلاؿاوٌ الىخُض ج برم ٖلىص الخإمحن الالػمت ٖلى هفلخه الخانت، َو جاه ألاغُاع ، ٍو

ٌ ؾُٗغيه له اؾخغالٌ اإلاغفم   لُدمي هفؿه مً ؤي حٍٗى

جب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب ألي صٖىة ًىحهها املجلـ الجماعي مً ؤحل اإلاكاعهت في  عبِـ   ٍو

 يؿُلُت.ؤقغاٌ الضوعاث الٗاصًت ؤو الاؾخثىاثُت وفي حمُ٘ الاحخماٖاث الخ
 بضون حغُحر بضون حغُحر 14

 بضون حغُحر بضون حغُحر 15

    الهفت الصخهُت اخترام 16

ا ؤؾاؾُا لخىفُظ هظا الٗلض.  حٗخبر الهفت الصخهُت قَغ

ذ الحلىق اإلاترجبت ًٖ ٖلض الخضبحر اإلافىى،  افم اإلافىيت بىفؿه، إط ال ًمىىه جفٍى بهفت ًجب ٖلى اإلافىى إلُه جضبحر واؾخغالٌ اإلاغ

دت مً َغف اإلافىى، وإال جم إؾلاٍ  افلت مؿبلت ونٍغ ولُت ؤو جؼبُت، هما ال ًمىىه ؤن ًىىب ًٖ الغحر بمباصعة زانت مىه، صون مى

 خله.

 إٖاصة الهُاغت اإلااصة

    الهفت الصخهُت اخترام
ذ ألاخىاٌ مً خاٌ باي ًجىػ  ال هما الُه، للمفىى الصخهُت اإلاؼاًا ؤؾاؽ ٖلى اإلافىى الخضبحر ٖلض برمً  جفٍى

  جؼبُت او ولُت بهفت ؾىاء الٗلض
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 التزاماث اإلافىى: 24اإلااصة 
ٌ اإلاغافم اإلافىيت، الخابٗت للؿىق، بكيل اهفغاصي وخهغي، بلى اإلافىى بلُه. وبالخالي، ًلتزم  ًلتزم اإلافىى، زالٌ مضة الٗلض، بخفٍى

 اإلافىى بإال ٌُٗي ؤي جغزُو بصاعي ؤو غحره ًىجم ٖىه الخض مً مماعؾت اإلافىى بلُه لخله الخهغي في اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، ؤو

 مىٗه مً طلً.   

فةهه ًدم للمفىى،  بلُه،بطا اٖخبر اإلافىى ؤو الؿلُاث الٗمىمُت املخخهت ؤن هىان غُابا للؿالمت الصخُت ؤو هلها في زضمت اإلافىى 

ت وماكخت، ؤن ًدل مدل اإلافىى بلُه ؤو ؤن ًىِب ًٖ هفؿه  خدمل اإلافىى  هُاهابهفت مًبَى في هظه  بلُه،آزغ لخضاعن هظا العجؼ. ٍو

 ؤصهاه .  63في اإلااصة  م٘ مغاٖاة جُبُم الظٖاثغ اإلاىهىم ٖليها طلً،خالت، الىفلاث اإلاترجبت ًٖ ال

ىض حٗظع جإصًتها ًخم زهمها مً الًماهت اإلاالُت  لت ما ٖلى جإصًت الىفلاث الؿالفت الظهغ. ٖو تراى بإي ٍَغ وال ًمىً للمفىى بلُه الٖا

 مً َغف اإلافىى بلُه اإلاىصٖت لضي الخاػن الاكلُمي صون جغزُو مؿبم

ه، وؤن ًماعؽ خلىكه الخامت  لتزم اإلافىى هظلً بإن ًبظٌ كهاعي حهضه مً ؤحل خماًت اإلافىى بلُه مً ؤي يغع، هُفما وان هٖى ٍو

ت.             الؿىق،والياملت التي ًسىلها ٖلض الخضبحر اإلافىى بضازل  ت اإلاكيل، في خالت اإلاىاٖػ  وطلً بلى غاًت حؿٍى

ٌ.ًجب ٖلى اإلا  فىى مؿاهضة اإلافىى بلُه في ؤلاحغاءاث التي كض ٌٗخمضها ججاه ؤلاصاعة في بَاع وكاَه اإلانهي، واإلاخٗللت بٗلض الخفٍى

ت ؤو  ًخٗحن ٖلى اإلافىى حؿهُل ألابدار اإلاىجؼة مً َغف ٖاملي اإلافىى بلُه، وهظا حؿهُل ونىلها بلى اإلاهالح الجماُٖت ؤو الفغٕو ؤلاصاٍع

 مً اؾدكاعتها ؤو الخٗاون مٗها مً ؤحل جىفُظ الخضماث مىيٕى هظا الٗلض. ألاحهؼة التي ال بض 

خم هظا ؤلازباع في قيل ؤوامغ مىخىبت ببضء الخضمت. وال ًمىً اٖخباع ؤي كغاع  ًلىم اإلافىى بةزباع اإلافىى بلُه بكإن جىفُظ الٗلض. ٍو

 ع بالخىنل مً َغف اإلافىى بلُه. قفىي هافظا وكابال للخىفُظ َاإلاا ؤهه لم ًلترن بةزباع مىخىب م٘ بقٗا

بُلب مىه، الكهاصاث والدجج التي كض ًدخاج بليها مً ؤحل اللُام بإي بحغاء كاهىوي  بلُه،ًلضم اإلافىى، في خضوص امخُاػاجه، للمفىى 

ت ؤو بحغاء حمغوي بكإن اإلاٗضاث الالػمت مً ؤحل جىفُظ الٗلض.   ًخٗلم بىيُٗت الٗاملحن ؤلاصاٍع

 

 الهُاغت ٖلى الىدى الاحي: حغُحر و اللاهىهُت بالفهل جصحُذ الاخالت 

 : التزاماث اإلافىى24اإلااصة 
ٌ اإلاغافم اإلافىيت، الخابٗت للؿىق، بكيل اهفغاصي وخهغي، بلى اإلافىى  ًلتزم اإلافىى، زالٌ مضة الٗلض، بخفٍى

بلُه. وبالخالي، ًلتزم اإلافىى بإال ٌُٗي ؤي جغزُو بصاعي ؤو غحره ًىجم ٖىه الخض مً مماعؾت اإلافىى بلُه لخله 

 الخهغي في اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، ؤو مىٗه مً طلً.   

 بلُه،بطا اٖخبر اإلافىى ؤو الؿلُاث الٗمىمُت املخخهت ؤن هىان غُابا للؿالمت الصخُت ؤو هلها في زضمت اإلافىى 

ت وماكخت، ؤن ًدل مدل اإلافىى بلُه ؤو ؤن ًىِب ًٖ هفؿه آزغ لخضاعن  شخها فةهه ًدم للمفىى، بهفت مًبَى

خدمل اإلافىى  م٘ مغاٖاة جُبُم الظٖاثغ اإلاىهىم  طلً،في هظه الخالت، الىفلاث اإلاترجبت ًٖ  بلُه،هظا العجؼ. ٍو

  اصهاه 47في اإلااصة  ٖليها
ىض حٗظع جإصًتها ًخم زهمها مً  لت ما ٖلى جإصًت الىفلاث الؿالفت الظهغ. ٖو تراى بإي ٍَغ وال ًمىً للمفىى بلُه الٖا

 زُو مؿبم مً َغف اإلافىى بلُهالًماهت اإلاالُت اإلاىصٖت لضي الخاػن الاكلُمي صون جغ 

ه، وؤن ًماعؽ  لتزم اإلافىى هظلً بإن ًبظٌ كهاعي حهضه مً ؤحل خماًت اإلافىى بلُه مً ؤي يغع، هُفما وان هٖى ٍو

ت.             الؿىق،اإلافىى بضازل خلىكه الخامت والياملت التي ًسىلها ٖلض الخضبحر  ت اإلاكيل، في خالت اإلاىاٖػ  وطلً بلى غاًت حؿٍى

ٖلى اإلافىى مؿاهضة اإلافىى بلُه في ؤلاحغاءاث التي كض ٌٗخمضها ججاه ؤلاصاعة في بَاع وكاَه اإلانهي، واإلاخٗللت  ًجب

.ٌ  بٗلض الخفٍى

ًخٗحن ٖلى اإلافىى حؿهُل ألابدار اإلاىجؼة مً َغف ٖاملي اإلافىى بلُه، وهظا حؿهُل ونىلها بلى اإلاهالح الجماُٖت 

ت ؤو ألاحهؼة التي ال بض مً اؾدكاعتها ؤو الخٗاون مٗها مً ؤحل جىفُظ الخضماث مىيٕى هظا الٗلض.   ؤو الفغٕو ؤلاصاٍع

خم هظا ؤلازباع في قيل ؤوامغ مىخىبت ببضء الخضمت. وال ًمىً  ًلىم اإلافىى بةزباع اإلافىى بلُه بكإن جىفُظ الٗلض. ٍو

 بةزباع مىخىب م٘ بقٗاع بالخىنل مً َغف اإلافىى بلُه. اٖخباع ؤي كغاع قفىي هافظا وكابال للخىفُظ َاإلاا ؤهه لم ًلترن 

ى بلُه ، بُلب مىه، الكهاصاث والدجج التي كض ًدخاج بليها مً ؤحل اللُام ًلضم اإلافىى، في خضوص امخُاػاجه، للمفى 

ت ؤو بحغاء حمغوي بكإن اإلاٗضاث الالػمت مً ؤحل جىفُظ الٗلض.   بإي بحغاء كاهىوي ًخٗلم بىيُٗت الٗاملحن ؤلاصاٍع
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25 

اكبت الخضماث: 25اإلااصة   جدب٘ ومغ

 نهًفىض: طهطخ انًزالجخ انًخىنخ 3652

ٗاث واللىاهحن اإلاىٓمت الجاعي بها الٗمل، فةن اإلافىى ًخىفغ بػا ء ٖالوة ًٖ اإلاغاكبت التي جماعؾها الضولت ؤو ؾلُاث ؤزغي بملخط ى الدكَغ

ت، مغجبُت بااللتزاماثاإلافىى بلُه ٖلى ؾلُت ٖامت جسٌى له اللُام باإلاغاكبت الاكخهاصًت   اإلاترجبت ًٖ الٗلض. والخلىُت والاحخماُٖت واإلاالُت والخضبحًر

خىفغ اإلافىى ٖلى حمُ٘ ؾلِ اإلاغاكبت مً ؤحل الخُلً، بٗحن اإلايان ومً زالٌ اإلاؿدىضاث، مً خؿً ؾحر اإلاغفم اإلافىى وخؿً جىفُظ  ٍو

 الٗلض. 

مخى٘ ًٖ ٖغكلت هظه اإلاغاكبت بإي وؾ  ُلت واهذ.ًلتزم اإلافىى بلُه باللُام جللاثُا بما ًلؼم حؿهُال للمغاكبت في ْغوف ٖاصًت، ٍو
 

 نجُخ انززجغ: 3653

ًخم بخضار لجىت جدب٘ ًغؤؾها عثِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه  ، وجخيىن مً ممثل ًٖ ٖامل ٖمالت مغاهل وممثل اإلافىى بلُه. هما 

 ًمىً ، ٖىض الاكخًاء ، يم ول شخو حٗخبر مكاعهخه مفُضة بُلب مً عثِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه.

خٗحن ٖليها باألؾاؽ فدو واجساط  جخمثل مهمت هظه اللجىت في الخإهض مً الخىفُظ الجُض لهظه الخضماث ومً اخترام الكغٍو الخٗاكضًت. ٍو

ل الٗلض التي ًُغخها الُغفان.      اللغاعاث اإلاخٗللت بهٗىباث جُبُم ؤو جإٍو

( ؤقهغ ٖلى ألاكل 3غفحن. وججخم٘ هظه اللجىت مغة واخضة ول زالزت )وجفدو لجىت الخدب٘ ول كًُت مغجبُت بدىفُظ الٗلض جخُلب حكاوع الُ

 بمباصعة مً اإلافىى، غحر ؤهه ًمىً اؾخضٖائها في ؤي وكذ، ٖىض الًغوعة، بُلب مً اإلافىى ؤو اإلافىى بلُه.
 

 هُبكم انًزالجخ 3654

بىاؾُت هُاول مغاكبت ٌُٗنها اإلافىى فىع جبلُغ  جخم مغاكبت ؤلاحغاءاث والخضماث، مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى، باؾم ولخؿاب اإلافىى،

 ألامغ ببضء الخضمت.

ىاًت مً َغف  جخىفغ هظه الهُاول ٖلى الضوام ٖلى حمُ٘ نالخُاث اإلاغاكبت لخدُلً بغُت الخدلم في ؤي وكذ مً ؤن الخضماث جىفظ بضكت ٖو

إل ٖلى ؤي وزُلت اإلافىى بلُه ، وؤهه ًدترم التزاماجه هما هى مىهىم ٖليها في الٗلض وملخلاج مىً لهظه الهُاول ؤن جُلب بعؾاٌ ؤو ؤلَا ه. ٍو

 ؤو ملف خاؾىبي ؤو مٗلىمت لضي اإلافىى الُه طاث نلت بخضبحر اإلاغفم.     

ت، هما ًمىىه ؤن ٌؿخٗح اث الخلىُت ؤو اإلاالُت ؤو الخضبحًر سبراء ًخمخ٘ ن بًمىً للمفىى ؤن ًلىم ٖلى هفلخه الخانت بٗملُاث جضكُم الخؿاباث ٖلى اإلاؿخٍى

ت حُُٗنهم.   بدٍغ

 ًىما. 15اإلافىى بلُه باملخالفاث صازل ؤحل  بزباع جبلُغ، بٗض ؤصهاه 63في اإلااصة وجُبم هُاول اإلاغاكبت الجؼاءاث الخٗاكضًت اإلاىهىم ٖليها 

تجخيىن هُاول اإلاغاكبت مً ؤٖىان   .وغحرهماملخلفحن  الجماٖت الحًٍغ

 اإلاغاكبت التي ًماعؾها اإلافىى ؤو هىابه، بإي وؾُلت واهذ.ًمخى٘ اإلافىى بلُه ًٖ ٖغكلت 

م عنض الىؾاثل  الالػمت ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم مؿاٖضجه لهُاول اإلاغاكبت والًبِ مً ؤحل جمىُىه مً ؤصاء مهامه في ؤخؿً الٓغوف، ًٖ ٍَغ

 وغحر طلً(.  )تهُئت وججهحز اإلاىخب وكاٖت الاحخماٖاث، ألاحهؼة اإلاٗلىماجُت واإلاىخبُت

هظه ًدم ان جلىم هُاول اإلاغاكبت الخابٗت للمفىى بٖضاص مدايغ يض اإلافىى بلُه في خالت هلو الخضماث مىيٕى الٗلض. وحٗخمض هظه اإلاهلخت ٖلى 

 املخايغ لخدضًض الٗلىباث.

 

 حغُحر الهُاغت ٖلى الىدى الاحي:

اكبت الخضماث: 25اإلااصة   جدب٘ ومغ

 : طهطخ انًزالجخ انًخىنخ نهًفىض3652

ٗاث واللىاهحن اإلاىٓمت الجاعي بها  الٗمل، ٖالوة ًٖ اإلاغاكبت التي جماعؾها الضولت ؤو ؾلُاث ؤزغي بملخط ى الدكَغ

فةن اإلافىى ًخىفغ بػاء اإلافىى بلُه ٖلى ؾلُت ٖامت جسٌى له اللُام باإلاغاكبت الاكخهاصًت والخلىُت والاحخماُٖت 

ت، مغجبُت بااللتزاماث اإلاترجبت ًٖ الٗلض.  واإلاالُت والخضبحًر

خىفغ اإلافىى ٖلى حمُ٘ ؾلِ اإلاغاكبت مً ؤحل الخُلً، بٗحن اإلايان ومً زالٌ اإلاؿدىضاث، مً خؿً ؾحر اإلاغفم  ٍو

 اإلافىى وخؿً جىفُظ الٗلض. 

مخى٘ ًٖ ٖغكلت هظه اإلاغاكبت بإي وؾُلت واهذ.ًلتزم اإلافىى بلُه باللُام جللاثُا بما ًلؼم حؿهُال للمغاكبت في   ْغوف ٖاصًت، ٍو

 نجُخ انززجغ: 3653

ممثل ًٖ ٖامل ٖمالت مغاهل ًخم بخضار لجىت جدب٘ ًغؤؾها عثِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه  ، وجخيىن مً 

وممثل اإلافىى بلُه. هما ًمىً ، ٖىض الاكخًاء ، يم ول شخو حٗخبر مكاعهخه مفُضة بُلب مً عثِـ املجلـ 

 الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه.

خٗحن ٖليها  جخمثل مهمت هظه اللجىت في الخإهض مً الخىفُظ الجُض لهظه الخضماث ومً اخترام الكغٍو الخٗاكضًت. ٍو

ل الٗلض التي ًُغخها الُغفان.    باألؾاؽ   فدو واجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بهٗىباث جُبُم ؤو جإٍو

وجفدو لجىت الخدب٘ ول كًُت مغجبُت بدىفُظ الٗلض جخُلب حكاوع الُغفحن. وججخم٘ هظه اللجىت مغة واخضة ول 

ذ، ٖىض الًغوعة، بُلب مً ( ؤقهغ ٖلى ألاكل بمباصعة مً اإلافىى، غحر ؤهه ًمىً اؾخضٖائها في ؤي وك3زالزت )

 اإلافىى ؤو اإلافىى بلُه.

 هُبكم انًزالجخ 3654

جخم مغاكبت ؤلاحغاءاث والخضماث، مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى، باؾم ولخؿاب اإلافىى، بىاؾُت هُاول مغاكبت 

 ٌُٗنها اإلافىى فىع جبلُغ ألامغ ببضء الخضمت.

غاكبت لخدُلً بغُت الخدلم في ؤي وكذ مً ؤن الخضماث جىفظ جخىفغ هظه الهُاول ٖلى الضوام ٖلى حمُ٘ نالخُاث اإلا

مىً لهظه  ىاًت مً َغف اإلافىى بلُه ، وؤهه ًدترم التزاماجه هما هى مىهىم ٖليها في الٗلض وملخلاجه. ٍو بضكت ٖو

إل ٖلى ؤي وزُلت ؤو ملف خاؾىبي ؤو مٗلىمت لضي اإلافىى الُه طاث نلت بخضبح ر الهُاول ؤن جُلب بعؾاٌ ؤو ؤلَا

 اإلاغفم.     

ت،  اث الخلىُت ؤو اإلاالُت ؤو الخضبحًر ًمىً للمفىى ؤن ًلىم ٖلى هفلخه الخانت بٗملُاث جضكُم الخؿاباث ٖلى اإلاؿخٍى

ت حُُٗنهم.   هما ًمىىه ؤن ٌؿخٗحن بسبراء ًخمخ٘ بدٍغ

جبلُغ اإلافىى بلُه ؤصهاه، بٗض بزباع   47اإلااصة  وجُبم هُاول اإلاغاكبت الجؼاءاث الخٗاكضًت اإلاىهىم ٖليها في
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 . طزق يزالجخ انخذيبد3655

حن ازىحن هما:  جخم مغاكبت الخضماث ٖلى مؿخٍى

جب وي٘ هظه مغاكبت مخىانلت مبيُت  - غ التي ًلتزم اإلافىى بلُه بةٖضاصها. ٍو ٖلى اإلاؿدىضاث مً زالٌ فدو اإلاؿدىضاث والخلاٍع

 اإلاؿدىضاث في مخىاٌو اإلافىى بيل وؾاثل الاجهاٌ التي ًلترخها هظا ألازحر )بىاؾُت وزُلت مىخىبت ؤو الفاهـ ؤو ؤلاهترهذ(،

 مغاكبت مُضاهُت وجدب٘ بٗحن اإلايان.  -

 خ انًزىاصهخ انًجُُخ ػهً انًظزُذاد. انًزالج365652

ىان اإلاُٗىحن مً َغف اإلافىى باإلاٗلىماث الالػمت لخدب٘ ا لخضماث بكيل مً ؤحل الؿماح بخدب٘ جىفُظ ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًلتزم اإلافىى بلُه بمض ألٖا

ت بالخاؾىب، فةنها ج .ٖملُاحي، وطلً في قيل بلىترووي، بال بطا حٗلم ألامغ بٗىانغ غحر مدفْى  لضم في قيل مُبٕى

  اإلاؿدىضاث ولهظا الغغى، ًلىم اإلافىى بلُه بفخذ وجدُحن وؤلاصالء بالسجالث و حمُ٘

 . انًزالجخ وانززجغ ثؼٍُ انًكبٌ 365653

خم اللُام بها خؿب مغوع جللاةي للمفىى ؤو هدُجت قياًاث ملضمت مً َغف اإلاغجفلحن. - ت للمغفم. ٍو اكبت البهٍغ  جخم اإلاغ

اعاث اإلاغاكبت بىاؾُت مغاكبحن مدلفحن ؤو غحر مدلفحن في ؤي وكذ وخحن )لُال ونهاعا( وصون بزباع مؿبم . ولِـ مً  - وجخم ٍػ

 الًغوعي وحىص ممثل اإلافىى الُه ٖىض اللُام باإلاغاكبت بىاؾُت اإلاغاكبحن املخلفحن.

ىان غحر املخلفحن، فةهه ًخم اللُام  وفي خالت وكٕى  هؼإ بٗحن اإلايان بحن ممثل اإلافىى و ممثل اإلافىى بلُه فُما ًسو ٖملُاث اإلاغاكبت التي ًجغيها ألٖا

ت بدًىع اإلافىى بلُه ت ًدمل جىكُ٘ اإلاٗاًىحن.ؤو هاببه بمغاكبت خًىٍع خم بٖضاص مدًغ بكإن مٗاًىت هظه اإلاغاكباث الخًىٍع  . ٍو

إلافىى بلُه ، بإي وؾُلت مً وؾاثل الاجهاٌ اإلاخاخت وحؿمذ بالـخإهض مً وفي بَاع اإلاغاكبت التي ًلىم بها اإلافىى، فةهه كض ًلجإ بلى بقٗاع ا

 الخىنل باإلقٗاع )عؾالت كهحرة ؤو عؾالت بلىتروهُت ؤو فاهـ ؤو وزُلت مىخىبت( بىحىص املخالفاث

غ مدًغ بالىاكٗت ، و ًخم جبلُغه بلى اإلافىى بلُه ،  وفي خالت ٖضم امخثاٌ اإلافىى بلُه لفدىي ؤلاقٗاع في آلاحاٌ املخضصة ؤٖاله ، ًخم جدٍغ

 م٘ جدملُه الغغاماث اإلاترجبت ًٖ طلً بكيل جللاجي.

 انزمبرَز انشهزَخ 365654

غ قهغي ًخًمً اإلاؿدىضاث الخالُت:  ًلىم اإلافىى بلُه بةٖضاص جلٍغ

 عدد الشاحنات التً تلج السوق ، -
 كمٌات البضائع وأنواعها ، -
 ئع ،أثمنة البضا -
 تدخالت المصالح الخارجٌة ، -
 المخالفات المسجلة، -
 عدد وطبٌعة الشكاوى وكذا التدخالت التً خصصت لها، -
 لائمة العاملٌن حسب الفئة مع اإلشارة إلى أماكن عملهم وكل تغٌٌر طرأ والتغٌبات، -
 وكل نشاط أنجز ومشكل حدث خالل هذا الشهر. -
( ٌوما بعد نهاٌة الشهر، 75هري إلى المفوض داخل أجل خمسة عشر )ٌتعٌن على المفوض إلٌه أن ٌرسل التمرٌر الش -

 تحت طائلة تطبٌك الشروط التغرٌمٌة التً ٌنص علٌها عمد التدبٌر المفوض. 

 ًىما. 15باملخالفاث صازل ؤحل 

 جخيىن هُاول اإلاغاكبت مً ؤٖىان الجماٖت املخلفحن.

 ًمخى٘ اإلافىى بلُه ًٖ ٖغكلت اإلاغاكبت التي ًماعؾها اإلافىى ؤو هىابه، بإي وؾُلت واهذ.

صاء مهامه في ؤخؿً ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم مؿاٖضجه لهُاول اإلاغاكبت والًبِ مً ؤحل جمىُىه مً ؤ

م عنض الىؾاثل الالػمت )تهُئت وججهحز اإلاىخب وكاٖت الاحخماٖاث، ألاحهؼة اإلاٗلىماجُت واإلاىخبُت وغحر  الٓغوف، ًٖ ٍَغ

 طلً(. 

جلىم هُاول اإلاغاكبت الخابٗت للمفىى بٖضاص مدايغ يض اإلافىى بلُه في خالت هلو الخضماث مىيٕى    ان ًدم 

 خت ٖلى هظه املخايغ لخدضًض الٗلىباث.الٗلض. وحٗخمض هظه اإلاهل

 . طزق يزالجخ انخذيبد3655

حن ازىحن هما:  جخم مغاكبت الخضماث ٖلى مؿخٍى

غ التي ًلتزم اإلافىى بلُه بةٖضاصها.  - مغاكبت مخىانلت مبيُت ٖلى اإلاؿدىضاث مً زالٌ فدو اإلاؿدىضاث والخلاٍع

جب وي٘ هظه اإلاؿدىضاث في مخىاٌو اإلافىى بيل وؾاثل  الاجهاٌ التي ًلترخها هظا ألازحر )بىاؾُت وزُلت ٍو

 مىخىبت ؤو الفاهـ ؤو ؤلاهترهذ(،

 مغاكبت مُضاهُت وجدب٘ بٗحن اإلايان.  -

 . انًزالجخ انًزىاصهخ انًجُُخ ػهً انًظزُذاد365652

ىان اإلاُٗىحن مً َغف اإلا فىى مً ؤحل الؿماح بخدب٘ جىفُظ ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًلتزم اإلافىى بلُه بمض ألٖا

ت  باإلاٗلىماث الالػمت لخدب٘ الخضماث بكيل ٖملُاحي، وطلً في قيل بلىترووي، بال بطا حٗلم ألامغ بٗىانغ غحر مدفْى

.  بالخاؾىب، فةنها جلضم في قيل مُبٕى

  اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث ولهظا الغغى، ًلىم اإلافىى بلُه بفخذ وجدُحن وؤلاصالء بالسجالث و حمُ٘

 غ ثؼٍُ انًكبٌ . انًزالجخ وانززج365653

اكبت - اكبت الخابٗحن للمفىى باإلاغ  هدُجت ؤو جللابُا وجخم. للمغفم اإلاُضاهُت ًلىم ؤٖىان اإلاغ

 .اإلاغجفلحن َغف مً ملضمت قياًاث

اعاث اإلاغاكبت بىاؾُت مغاكبحن مدلفحن ؤو غحر مدلفحن في ؤي وكذ وخحن )لُال ونهاعا( وصون بزباع مؿبم  - وجخم ٍػ

 ولِـ مً الًغوعي وحىص ممثل اإلافىى الُه ٖىض اللُام باإلاغاكبت بىاؾُت اإلاغاكبحن املخلفحن. .

بٗحن اإلايان بحن ممثل اإلافىى و ممثل اإلافىى بلُه فُما ًسو ٖملُاث اإلاغاكبت التي ًجغيها  وكٕى هؼإوفي خالت 

ت بدًىع اإلافىى  ىان غحر املخلفحن، فةهه ًخم اللُام بمغاكبت خًىٍع خم بٖضاص مدًغ بكإن مٗاًىت هظه . بلُهألٖا ٍو

ت ًدمل جىكُ٘ اإلاٗاًىحن.  اإلاغاكباث الخًىٍع

وفي بَاع اإلاغاكبت التي ًلىم بها اإلافىى، فةهه كض ًلجإ بلى بقٗاع اإلافىى بلُه ، بإي وؾُلت مً وؾاثل الاجهاٌ اإلاخاخت 
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 انزمبرَز انظُىَخ 365655

ت واإلاُُٗاث التي ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضمها بُلب مً اإلافىى ؤو ؤن ًجٗلها في مخىاوله ٖلى الضوام،  اإلاؿدىضاثٖالوة ٖلى  الضوٍع

غا مالُا وخؿاب الاؾخغالٌ.     غا جلىُا وجلٍغ  فةهه ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم للمفىى ول ؾىت بُاها ًٖ اليكاٍ ًخًمً جلٍغ

ىى كبل نهاًت قهغ غكذ مً ول ؾىت جبٗا للؿىت اإلاالُت اإلاٗخبرة )جبضؤ الؿىت اإلاالُت مً فاجذ ًىاًغ بلى اإلاف اإلاؿدىضاثًجب بعؾاٌ هظه 

 صحىبر باؾخثىاء الؿىت ألاولى والؿىت ألازحرة(. 31وحؿخمغ بلى غاًت 

 ؤو جلضًمها في الىكذ اإلاىاؾب، فةن طلً ٌٗخبر زُإ حٗاكضي. اإلاؿدىضاثبطا لم ًخم ؤلاصالء بهظه 

 ى ؤن ًلىم بمغاكباث مباغخت لضي اإلافىى الُه مً ؤحل الخدلم مً اإلاٗلىماث اإلالضمت يمً هظه اإلاؿدىضاث.ًمىً للمفى 

 ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث ٖلى خؿاب اإلافىى الُه

الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت لخىفُظ مهامهم وؤن ًمىنهم مً  ولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلافىى وحهاػ

 الخدلم مً ؤن جىفُظ الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.

 انزمزَز انًبنٍ

 ًجب ؤن حكمل هظه الىزُلت ، ٖلى ألاكل ، الٗىانغ الخالُت:

ت اإلاخٗللت باؾخغالٌ اإلاغافم )ًجب جفهُلها خؿب اإلاىايُ٘  -  والكهىع وخؿب فترحي الؿىت الغثِؿِخحن: الهُف/باقي الؿىت(،الىفلاث الؿىٍى

 جُىع هظه الىفلاث باإلالاعهت م٘ الؿىت اإلاالُت الؿابلت والىفلاث اإلاغجلبت باليؿبت للؿىت اإلاالُت اللاصمت، -

تها لفاثضة اإلافىى بلُه، -  حجم  اإلاضازُل وهكىف الخؿاباث التي كام اإلافىى بدؿٍى

تها ؤو التي هي مىي٘ حضاٌ،  هكىف مدخملت للخؿاباث التي -  لم جخم حؿٍى

 هكف جثبُذ اإلاىلىالث، -

 اإلاٗضاث والخجهحزاث اإلاؿخٗملت في بَاع الخضبحر اإلافىى،( بُان مفهل ًٖ ؤلاؾتهالن املخاؾبي   -

بُٗتها، -  هكف اإلاخإزغاث َو

 بُان الٗلىباث اإلاُبلت يض اإلافىى بلُه م٘ جدضًض َبُٗت املخالفت واإلابلغ اإلاُبم. -

ت للًغاثبالبُان  - ت الجهٍى  اإلاالي الؿىىي اإلاؿلم الى اإلافىى مهاصكا ٖلُه مً َغ ف اإلاضًٍغ

 حظبة االطزغالل

جب ؤن جخًمً هظه الخؿاباث الٗىانغ الخالُت:ًجب ٖلى   اإلافىى بلُه ؤلاصالء بالخؿاباث الخدلُلُت الؾخغالٌ اإلاغافم باليؿبت ليل ؾىت مالُت. ٍو

تها لفابضة اإلافىى إلُه ،في بُان الضابيُت، اإلاضازُل  -  اإلاغفم اإلاخىىهت مً هكىف الحؿاباث التي كام اإلافىى بدؿٍى

افم. -  في بُان اإلاضًىهُت، الىفلاث  الخيالُف اإلافهلت اإلاخٗللت بخضبحر اإلاغ

افم اإلاؿخغلت.   ًمثل عنُض الحؿاب الىاجج الهافي ؤو العجؼ الهافي للمغ

افم الخىُٓف وجم٘ الىفاًاث هفلاث الاؾخغالٌ اإلابِىت ؤٖاله ال ًمىً ؤن جيىن بال جلً الىفلاث اإلاخٗللت  بخدمالث اؾخغالٌ وجضبحر مغ

 .الٗلض، والتي حكيل مىيٕى هظا اإلاجزلُت والىفاًاث اإلامازلت لها 
 ا كبل بضاًت الٗلض.   ًجب ؤن جهضع هظه الٗىانغ ًٖ مداؾبت جدلُلُت ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًيكئه

 ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث وإحغاء جلُُم ٖلى خؿاب اإلافىى. 

ً الخدلم مً ؤن مىنهم مولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلافىى وحهاػ الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت لخىفُظ مهامهم وؤن ً

 جىفُظ الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.

 ؤو فاهـ ؤو وزُلت مىخىبت( بىحىص املخالفاث وحؿمذ بالـخإهض مً الخىنل باإلقٗاع )عؾالت كهحرة ؤو عؾالت بلىتروهُت

غ مدًغ بالىاكٗت ، و ًخم  وفي خالت ٖضم امخثاٌ اإلافىى بلُه لفدىي ؤلاقٗاع في آلاحاٌ املخضصة ؤٖاله ، ًخم جدٍغ

 جبلُغه بلى اإلافىى بلُه ، م٘ جدملُه الغغاماث اإلاترجبت ًٖ طلً بكيل جللاجي.

 انزمبرَز انشهزَخ 365654

غ قهغي ًخًمً اإلاؿدىضاث الخالُت:ًلىم اإلافىى   بلُه بةٖضاص جلٍغ

 عدد الشاحنات التً تلج السوق ، -
 كمٌات البضائع وأنواعها ، -
 أثمنة البضائع ، -
 تدخالت المصالح الخارجٌة ، -
 المخالفات المسجلة، -
 عدد وطبٌعة الشكاوى وكذا التدخالت التً خصصت لها، -
 أماكن عملهم وكل تغٌٌر طرأ والتغٌبات،لائمة العاملٌن حسب الفئة مع اإلشارة إلى  -
 وكل نشاط أنجز ومشكل حدث خالل هذا الشهر. -
( ٌوما 75ٌتعٌن على المفوض إلٌه أن ٌرسل التمرٌر الشهري إلى المفوض داخل أجل خمسة عشر ) -

 بعد نهاٌة الشهر، تحت طائلة تطبٌك الشروط التغرٌمٌة التً ٌنص علٌها عمد التدبٌر المفوض. 

 زمبرَز انظُىَخان 365655

غ ٖالوة ٖلى ت واإلاُُٗاث التي ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضمها بُلب مً اإلافىى ؤو ؤن ًجٗلها في  الخلاٍع الضوٍع

غا جلىُا  مخىاوله ٖلى الضوام، فةهه ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم للمفىى ول ؾىت بُاها ًٖ اليكاٍ ًخًمً جلٍغ

غا مالُا وخؿاب الاؾخغالٌ.      وجلٍغ

غ ًجب بعؾاٌ هظه بلى اإلافىى كبل نهاًت قهغ غكذ مً ول ؾىت جبٗا للؿىت اإلاالُت اإلاٗخبرة )جبضؤ الؿىت   الخلاٍع

 صحىبر باؾخثىاء الؿىت ألاولى والؿىت ألازحرة(. 31اإلاالُت مً فاجذ ًىاًغ وحؿخمغ بلى غاًت 

غ بطا لم ًخم ؤلاصالء بهظه  طلً ٌٗخبر زُإ حٗاكضي.ؤو جلضًمها في الىكذ اإلاىاؾب، فةن  الخلاٍع

ًمىً للمفىى ؤن ًلىم بمغاكباث مباغخت لضي اإلافىى الُه مً ؤحل الخدلم مً اإلاٗلىماث اإلالضمت يمً هظه 

 اإلاؿدىضاث.

 ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث ٖلى خؿاب اإلافىى الُه

ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلافىى وحهاػ الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت ولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن 

 لخىفُظ مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُظ الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.

 انزمزَز انًبنٍ

 ًجب ؤن حكمل هظه الىزُلت ، ٖلى ألاكل ، الٗىانغ الخالُت:

ت اإلاخٗللت باؾخغالٌ  - اإلاغافم )ًجب جفهُلها خؿب اإلاىايُ٘ والكهىع وخؿب فترحي الؿىت الىفلاث الؿىٍى

 الغثِؿِخحن: الهُف/باقي الؿىت(،
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 جُىع هظه الىفلاث باإلالاعهت م٘ الؿىت اإلاالُت الؿابلت والىفلاث اإلاغجلبت باليؿبت للؿىت اإلاالُت اللاصمت، - 

تها لفاثضة اإلاف -  ىى بلُه،حجم  اإلاضازُل وهكىف الخؿاباث التي كام اإلافىى بدؿٍى

تها ؤو التي هي مىي٘ حضاٌ،  -  هكىف مدخملت للخؿاباث التي لم جخم حؿٍى

 هكف جثبُذ اإلاىلىالث، -

 اإلاٗضاث والخجهحزاث اإلاؿخٗملت في بَاع الخضبحر اإلافىى،( بُان مفهل ًٖ ؤلاؾتهالن املخاؾبي   -

بُٗتها، -  هكف اإلاخإزغاث َو

 ت املخالفت واإلابلغ اإلاُبم.بُان الٗلىباث اإلاُبلت يض اإلافىى بلُه م٘ جدضًض َبُٗ -

ت للًغاثب - ت الجهٍى  البُان اإلاالي الؿىىي اإلاؿلم الى اإلافىى مهاصكا ٖلُه مً َغ ف اإلاضًٍغ

 حظبة االطزغالل

جب ؤن جخًمً هظه  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤلاصالء بالخؿاباث الخدلُلُت الؾخغالٌ اإلاغافم باليؿبت ليل ؾىت مالُت. ٍو

 الخالُت:الخؿاباث الٗىانغ 

فً بٌان الدائنٌة، المداخٌل المرفك المتكونة من كشوف الحسابات التً لام المفوض بتسوٌتها  -
 لفائدة المفوض إلٌه ،

 فً بٌان المدٌونٌة، النفمات  التكالٌف المفصلة المتعلمة بتدبٌر المرافك. -
بخدمالث واؾخغالٌ مغفم ؾىق  هفلاث الاؾخغالٌ اإلابِىت ؤٖاله ال ًمىً ؤن جيىن بال جلً الىفلاث اإلاخٗللت

 الجملت للخًغ والفىاهه  ، والتي حكيل مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى لهظا اإلاغفم .
 الٗلض.    بضاًتًجب ؤن جهضع هظه الٗىانغ ًٖ مداؾبت جدلُلُت ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًيكئها كبل 

ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث وإحغاء جلُُم ٖلى خؿاب 

 اإلافىى. 

ولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلافىى وحهاػ الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت 

 الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.لخىفُظ مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُظ 

26 
 الىٓام اللاهىوي لألمىاٌ

اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم جىلؿم ألامىاٌ التي ًًٗها اإلافىى جدذ جهغف اإلافىى بلُه ،  05-54مً اللاهىن ٖضص  16َبم للماصة 

لها مً َغف اإلافىى )ؤو   لخؿابه( بلى زالزت ؤنىاف، وهي: ؤو التي ًخم بوكائها ؤو اكخىائها ؤو بكامتها و/ؤو جدٍى

 . أيىال انزجىع3752
ت عهً جهغف اإلافىى جخيىن ؤمىاٌ الغحٕى مً ألامىاٌ الخابٗت للملً الٗام، وألاعاض ي واإلاباوي واإلايكأث وؤلاوكاءاث وألامىاٌ اإلاىلىلت واإلاٗضاث  اإلاىيٖى

ا في ؾحر اإلاغفم بلُه مً كبل اإلافىى ؤو التي اكخىاها اإلافىى بلُه وفم الكغٍو املخـضصة في ٖلض الخضبحر  اإلافىى والتي، بدىم ؤهمُتها،  حؿاهم حىهٍغ

خم طهغ هظه ألامىاٌ في ملخم هىاف الخدمالث .     اإلافىى. ٍو

ٌ في ْل هٓام كغى الاؾخٗماٌ.ًً٘ اإلافىى هظه ألامىاٌ جدذ جهغف اإلافى   ى الُه َُلت مضة ٖلض الخفٍى

 

 حغُحر الهُاغت ٖلى الىدى الاحي:

 الىٓام اللاهىوي لألمىاٌ

اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم جىلؿم ألامىاٌ التي ًًٗها اإلافىى جدذ  05-54مً اللاهىن ٖضص  16َبم للماصة 

لها مً َغف اإلافىى )ؤو لخؿابه( بلى زالزت جهغف اإلافىى  بلُه ، ؤو التي ًخم بوكائها ؤو اكخىائها ؤو بكامتها و/ؤو جدٍى

 ؤنىاف، وهي: 

 . أيىال انزجىع3752
ت عهً جهغف جخيىن ؤمىاٌ الغحٕى مً ألامىاٌ الخابٗت للملً الٗام، وألاعاض ي واإلاباوي واإلايكأث وؤلاوكاءاث وألامىاٌ اإلاىلىلت واإلاٗضاث  اإلاىيٖى

ا اإلافىى بلُه مً كبل اإلافىى ؤو التي اكخىاها اإلافىى بلُه وفم الكغٍو املخـضصة في ٖلض الخضبحر اإلافىى   والتي، بدىم ؤهمُتها،  حؿاهم حىهٍغ

خم طهغ هظه ألامىاٌ في ملخم هىاف الخدمالث .     في ؾحر اإلاغفم اإلافىى. ٍو

ٌ في ْل هٓام كغى الاؾخٗماٌ.ًً٘ اإلافىى هظه ألامىاٌ جدذ جهغف اإلاف  ىى الُه َُلت مضة ٖلض الخفٍى
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ا بةٖضاص حغص ونفي جفهُلي ألمىاٌ الغحٕى اإلاىحىصة، وطلً صازل ؤحل قهغ واخض ) ( مً صزٌى الٗلض خحز 1ًلىم اإلافىى واإلافىى بلُه خًىٍع

 الخىفُظ. 

جب وي٘ بُان مفهل بىاؾُت مدًغ, بىاء ٖلى اإلاٗاًىت الخىاحهُت , خٌى  ت عهً اقاعة اإلافىى الُه ؾخت اقهغ كبل ٍو خالت البىاًاث و الامىىت اإلاىيٖى

 نهاًت الٗلض.

بلى اإلافىى الُه مؿاوال ًٖ جضهىع خالت هظه الامىىت و البىاًاث م٘ التزامه بةعحاٖها الى الخالت التي واهذ ٖليها وطلً ؾخت ) ( اقهغ ٖلى الاكل كبل 6ٍو

 اهتهاء الٗلض.

ف مً وفي خالت ٖضم انالح ا لُٗىب اإلاؿُغة في املخًغ اإلاظوىع اٖاله, ًلىم املجلـ الجماعي بةنالخها ٖلى خؿاب اإلافىى الُه م٘ اكخُإ هظه اإلاهاٍع

 الًماهت اإلاىصٖت لضي الخاػن الجماعي.

 لجغغافي. ًجب ؤن ًخًمً حغص ؤمىاٌ الغحٕى لؼاما وزهىنا اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت ليل نىف مً ألامىاٌ: الدؿمُت، اإلاىك٘ ا

ا بلى اإلافىى ٖىض نهاًت الخضبحر اإلافىى.  ًجب ؤن حٗاص ؤمىاٌ الغحٕى بحباٍع

ذ ؤو البُ٘ ؤو الىغاء ؤو الًمان هُفما وان مً َغف اإلافىى بلُه َُلت مضة الخضبحر اإلافىى.  ال ًمىً ؤن جسً٘ هظه ألامىاٌ للخفٍى

 أيىال االطززداد 3753
اٌ بن ألامىاٌ اإلاىلىلت والثابخت اإلالخىاة ؤو اإلايىهت مً َغف اإلافىى الُه ٖلى بزغ اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت فلِ ال غحر، وباؾخثىاء ؤمى 

 ، حٗخبر، بملخط ى هظا الٗلض، ؤمىاٌ اؾترصاص ًملىها اإلافىى بلُه.  ؤٖاله 35.1في الفلغة الغحٕى اإلاظوىعة 

الالُاث وآلاالث اإلاخسههت وألاصواث واملخؼوهاث، وألاحهؼة والبرامج اإلاٗلىماجُت اإلاخسههت، واإلالفاث  جخيىن ؤمىاٌ الاؾترصاص زانت مً

وكىاٖض البُاهاث. وكض جخيىن هظلً مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت وىعقاث، ؤو اإلاىخب ؤو ؤو املخؼن ؤو املخخبر ؤو اإلاؿىً الغؾمي وغحرها مً 

. وجبلى هظه الالثدت غحر مدهىعة.   ألاقُاء التي قُضث ٖلى ؤعاض ي اإلافىى بل  ُه ، غحر جلً املخضصة وإمىاٌ الغحٕى

ًلىم اإلافىى بلُه بةٖضاص حغص ًهف ؤمىاٌ الاؾترصاص اإلاىحىصة، التي ًخم جلضًغ كُمتها بدؿب اللُمت املخاؾبُت الهافُت، وطلً صازل 

 ( ؤقهغ مً صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ.6ؤحل ؾخت )

الٗلض ؤن ٌؿترح٘، فلِ بمباصعة مىه، ؤمىاٌ الاؾترصاص وهظا الخجهحزاث الالػمت لالؾخغالٌ الٗاصي للمغافم ًمىً للمفىى ٖىض نهاًت 

ٌ للمفىى بلُه بالكغٍو الخالُت:  اإلافىيت، ملابل صف٘ حٍٗى

 عند نهاٌة العمد ألي سبب كان، ٌموم المفوض بإخبار المفوض إلٌه بنٌته فً إعادة شراء أموال االسترداد. -
ٌد لٌمة أموال االسترداد بشكل ودي أو بناء على تصرٌح خبٌر مختص ٌعٌنه الطرفان باتفاق مشترن بٌنهما. وفً ٌتم تحد -

بناء على طلب ممدم من  المختصة،غٌاب هذا االتفاق، ٌتم تعٌٌن هذا الخبٌر من طرف رئٌس المحكمة اإلدارٌة االبتدائٌة 
 طرف أحد األطراف.

رداد بناء على اتفاق مشترن بٌن الطرفٌن. وفً غٌاب ذلن، ٌتم أداؤه عند االسترداد. )أداء ٌتم تحدٌد كٌفٌة أداء ثمن االست -
 ثمن االسترداد هو فً حكم دٌن عمومً ٌتم أدائه وفك مساطر المحاسبة العمومٌة(.

 . األيىال انخبصخ3754

 مفىى بلُه ، جيىن ؤمىاله الخانت الخابٗتؤٖاله، والتي حٗخبر مليا لل 26.2و 25.1هي ألامىاٌ غحر جلً اإلاظوىعة في اإلااصجحن 

جخيىن ألامىاٌ الخانت زهىنا مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت همىخب ؤو همؿىً، والتي ال جخىفغ ٖلى ألاخلُت لخبلى مسههت الؾخغالٌ 

ومىلىالث اإلاىخب والبرامج وكض جخىىن هظلً مً الؿُاعاث غحر اإلاخسههت واإلاٗضاث اإلاغافم اإلافىيت، بالىٓغ بلى ويُٗتها ؤو تهُئتها. 

  اإلاٗلىماجُت غحر اإلاخسههت.  وجبلى هظه الالبدت غحر مدهىعة.

ا بةٖضاص حغص ونفي جفهُلي ألمىاٌ الغحٕى اإلاىحىصة، وطلً صازل ؤحل قهغ واخض ) ( مً صزىٌ الٗلض 1ًلىم اإلافىى واإلافىى بلُه خًىٍع

 خحز الخىفُظ. 

جب وي٘ بُان مفهل بىاؾُت مدًغ, بىاء ٖلى اإلاٗاًىت الخىاحهُت , خىٌ خ ت عهً اقاعة اإلافىى الُه ؾخت ٍو الت البىاًاث و الامىىت اإلاىيٖى

 اقهغ كبل نهاًت الٗلض.

بلى اإلافىى الُه مؿاوال ًٖ جضهىع خالت هظه الامىىت و البىاًاث م٘ التزامه بةعحاٖها الى الخالت التي واهذ ٖليها وطلً ؾخت ) ( اقهغ ٖلى 6ٍو

 الاكل كبل اهتهاء الٗلض.

ُٗىب اإلاؿُغة في املخًغ اإلاظوىع اٖاله, ًلىم املجلـ الجماعي بةنالخها ٖلى خؿاب اإلافىى الُه م٘ اكخُإ هظه وفي خالت ٖضم انالح ال

 اإلاهاٍعف مً الًماهت اإلاىصٖت لضي الخاػن الجماعي.

 جغغافي. ًجب ؤن ًخًمً حغص ؤمىاٌ الغحٕى لؼاما وزهىنا اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت ليل نىف مً ألامىاٌ: الدؿمُت، اإلاىك٘ ال

ا بلى اإلافىى ٖىض نهاًت الخضبحر اإلافىى.  ًجب ؤن حٗاص ؤمىاٌ الغحٕى بحباٍع

ذ ؤو البُ٘ ؤو الىغاء ؤو الًمان هُفما وان مً َغف اإلافىى بلُه َُلت مضة الخضبحر اإلافىى.  ال ًمىً ؤن جسً٘ هظه ألامىاٌ للخفٍى

 أيىال االطززداد 3753
ؤو اإلايىهت مً َغف اإلافىى الُه ٖلى بزغ اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت فلِ ال غحر، وباؾخثىاء  بن ألامىاٌ اإلاىلىلت والثابخت اإلالخىاة

   حٗخبر، بملخط ى هظا الٗلض، ؤمىاٌ اؾترصاص ًملىها اإلافىى بلُه.، اٖاله 26.1في الفلغة    ؤمىاٌ الغحٕى اإلاظوىعة

جخيىن ؤمىاٌ الاؾترصاص زانت مً الالُاث وآلاالث اإلاخسههت وألاصواث واملخؼوهاث، وألاحهؼة والبرامج اإلاٗلىماجُت اإلاخسههت، 

واإلالفاث وكىاٖض البُاهاث. وكض جخيىن هظلً مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت وىعقاث، ؤو اإلاىخب ؤو ؤو املخؼن ؤو املخخبر ؤو اإلاؿىً 

. وجبلى هظه الالثدت غحر الغؾمي وغحرها مً ألاقُاء  التي قُضث ٖلى ؤعاض ي اإلافىى بلُه ، غحر جلً املخضصة وإمىاٌ الغحٕى

 مدهىعة.   

ًلىم اإلافىى بلُه بةٖضاص حغص ًهف ؤمىاٌ الاؾترصاص اإلاىحىصة، التي ًخم جلضًغ كُمتها بدؿب اللُمت املخاؾبُت الهافُت، وطلً 

 خىفُظ.( ؤقهغ مً صزٌى الٗلض خحز ال6صازل ؤحل ؾخت )

ًمىً للمفىى ٖىض نهاًت الٗلض ؤن ٌؿترح٘، فلِ بمباصعة مىه، ؤمىاٌ الاؾترصاص وهظا الخجهحزاث الالػمت لالؾخغالٌ 

ٌ للمفىى بلُه بالكغٍو الخالُت:  الٗاصي للمغافم اإلافىيت، ملابل صف٘ حٍٗى
 شراء أموال االسترداد.عند نهاٌة العمد ألي سبب كان، ٌموم المفوض بإخبار المفوض إلٌه بنٌته فً إعادة  -
ٌتم تحدٌد لٌمة أموال االسترداد بشكل ودي أو بناء على تصرٌح خبٌر مختص ٌعٌنه الطرفان باتفاق مشترن  -

بٌنهما. وفً غٌاب هذا االتفاق، ٌتم تعٌٌن هذا الخبٌر من طرف رئٌس المحكمة اإلدارٌة االبتدائٌة المختصة ، 
 بناء على طلب ممدم من طرف أحد األطراف.

ٌتم تحدٌد كٌفٌة أداء ثمن االسترداد بناء على اتفاق مشترن بٌن الطرفٌن. وفً غٌاب ذلن، ٌتم أداؤه عند  -
 االسترداد. )أداء ثمن االسترداد هو فً حكم دٌن عمومً ٌتم أدائه وفك مساطر المحاسبة العمومٌة(.

 . األيىال انخبصخ3754

ؤٖاله، والتي حٗخبر مليا للمفىى بلُه ، جيىن ؤمىاله الخانت  26.2و26.1هي ألامىاٌ غحر جلً اإلاظوىعة في اإلااصجحن 

 الخابٗت

جخيىن ألامىاٌ الخانت زهىنا مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت همىخب ؤو همؿىً، والتي ال جخىفغ ٖلى ألاخلُت لخبلى 

واإلاٗضاث وكض جخىىن هظلً مً الؿُاعاث مسههت الؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، بالىٓغ بلى ويُٗتها ؤو تهُئتها. 

   ومىلىالث اإلاىخب والبرامج اإلاٗلىماجُت غحر املخههت الؾخغالٌ اإلاغفم
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 وؾابل الغبِ الهاجفي و الاجهاٌ
يبغي جمىُىه مً الخىفغ ٖلى قبىت اجهاٌ ؤو ما ٌكبهها.  جب إزباع اإلافىى بإعكام الهاجف ًخم عبِ اإلافىى إلُه بالكبىت الهاجفُت ٍو ٍو

 ووكغها لضي الٗمىم.

جب ٖلى اإلافىى الُه جىفحر مضاومت هاجفُت لُل نهاع  ُلت مضة الٗلض, وبخٗغفت اكخهاصًت. 24ؾاٖت ٖلى  24ٍو  َو

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه الخىفغ ٖلى سجل زام بالكياًاث, مىيٕى عهً بقاعة اإلافىى لالَإل ٖلُه م٘ جًمُىه مأٌ 

 ًاث.الكيا

ًخٗحن جمىحن ؤماهً الاؾخغالٌ الخابٗت بلى اإلافىى بلُه مً الخىفغ ٖلى زِ هاجفي مباقغ، مؼوص بفاهـ، ومدفّى بكيل صاثم 

 لدكغُل هظا ألازحر.

 وؾابل الغبِ الهاجفي و الاجهاٌ

جب إزباع اإلافىى بإعكام  الاجهاٌ ووؾابل الهاجفُت بالكبىت اإلاغفم بغبِ إلُه اإلافىى ًلىم الهاجف ٍو

 ووكغها لضي الٗمىم.

جب ٖلى اإلافىى الُه جىفحر مضاومت هاجفُت لُل نهاع  ُلت مضة الٗلض, وبخٗغفت اكخهاصًت. 24ؾاٖت ٖلى  24ٍو  َو

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه الخىفغ ٖلى سجل زام بالكياًاث, مىيٕى عهً بقاعة اإلافىى لالَإل ٖلُه م٘ جًمُىه مأٌ 

 الكياًاث.

ؾخغالٌ الخابٗت بلى اإلافىى بلُه مً الخىفغ ٖلى زِ هاجفي مباقغ، مؼوص بفاهـ، ومدفّى ًخٗحن جمىحن ؤماهً الا 

 بكيل صاثم لدكغُل هظا ألازحر.

 
30 

 اإلااء والىهغباء  –اإلاىاص الاؾتهالهُت 

ف اإلاىاص الاؾتهالهُت والهُاهت مً ماء و ههغباء و جُهحر ؾاثل و  فاهـ-نلب و هاجف -ًخدمل اإلافىى بلُه حمُ٘ مهاٍع

 ؤهترهِذ و نُاهت.

 اإلااء والىهغباء  –اإلاىاص الاؾتهالهُت 

ف اإلاىاص الاؾتهالهُت والهُاهت مً ماء و ههغباء و جُهحر ؾاثل  -ًخدمل اإلافىى بلُه حؿضًض حمُ٘ مهاٍع

 بخضبحر اإلاغفم . فاهـ و ؤهترهِذ  اإلاخٗللت-نلب و هاجف

 
 

31 

 الٗماٌ الظًً ًًٗهم اإلافىى جدذ جهغف اإلافىى إلُه

ُلت مضة ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًً٘ اإلافىى مؿخسضمحن   الجماٖت الخابٗحن له  عهً بقاعة اإلافىى بلُه في خالت  في بَاع هظا الٗلض َو

 عغبخه في الاؾخفاصة مً زضماتهم كهض حُُٗنهم في اإلاغافم الخابٗت للؿىق ، التي حكيل مىيٕى هظا الٗلض، وفم ألاخيام اإلاظوىعة الخلا.

في الجماٖتهما ًمىً ا للمفىى الُه  ت الخابٗت له الؾخغىاء ًٖ مْى خماص ٖلى وؾاثله البكٍغ  . والٖا
 

ىن جدذ إقاعة اإلافىى إلُه :1جضٌو عكم    : الٗاملىن الجماُٖىن  اإلاُٗىىن في ؾىق الجملت  واإلاىيٖى

الضزل 

 الؿىىي 

   :ٖضص ألاشخام اإلاُٗىحن في اإلاغفم

ُفت  الْى

 

 الحغاؾت
 ؤلاصاعة الخىُٓف

فحن       اإلاْى

  الٗماٌ    

  الحاعؽ    

  املجمٕى    
 

 إلُه اإلافىى جهغف جدذ اإلافىى ًًٗهم الظًً الٗماٌ

ُلت مضة ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًً٘ اإلافىى مؿخسضمحن   الجماٖت الخابٗحن له  عهً  في بَاع هظا الٗلض َو

بقاعة اإلافىى بلُه في خالت عغبخه في الاؾخفاصة مً زضماتهم كهض حُُٗنهم في اإلاغافم الخابٗت للؿىق ، التي 

 حكيل مىيٕى هظا الٗلض، وفم ألاخيام اإلاظوىعة الخلا.

ت الخابٗت له هما ًمىً ا  خماص  في جضبحر اإلاغفم ٖلى وؾاثله البكٍغ  للمفىى الُه  الٖا

 

فحن  الجماُٖحن اإلاماعؾحن مهامهم في ؾىق الجملت  والظًً ًمىً ويٗهم  عهً  ىان  واإلاْى البدت   ؤاٖل

 إقاعة  اإلافىى إلُه. ملحلت بىىاف الخدمالث
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 ًبلغ ٖضص ؤٖىان الجماٖت اإلاُٗىحن في ؾىق الجملت  والظًً ًجب ويٗهم  عهً بقاعة  اإلافىى بلُه ....... ٖىها ًيخمىن بلى حمُ٘ الفئاث. 

اصي اإلافىى الُه ومجمٕى ؤحىع ؤٖىان الجماٖت اإلاُٗىحن في مغافم الؿىق واإلامىً  ويٗهم عهً بقاعجه.   ٍو

ىن ويٗهم  عهً بقاعة  اإلافىى بلُه في كبٌ  ش صزٌى ٖلض الخضبحر اإلافىى خحز الخىفُظ، ٌؿخمغ ؤٖىان الجماٖت  اإلاىيٖى واٖخباعا مً جاٍع

ت و اإلاىذ  ؤحىعهم مً محزاهُت اإلافىى م٘ الاؾخفاصة ت ومً الٗالوة  اإلاىدت الؿىٍى ت والٗالواث الكهٍغ مً ٖالوة   جًاف ٖلى ألاحغة الكهٍغ

 الٗالواث اإلاىخٓمت اإلاظوىعة ؤؾفله، والتي ًخم صفٗها مً َغف اإلافىى بلُه.  

 ضوهت الكغل.مً م 139ٌٗض اإلافىى بلُه ، هٓاما صازلُا بخيؿُم م٘ اإلافىى وممثل الٗاملحن ، َبلا إلالخًُاث اإلااصة 

 وال ًضزل هظا الىٓام الضازلي خحز الخىفُظ بال بٗض اإلاهاصكت ٖلُه مً َغف اإلافىى.

في خالت بزاعة هؼاٖاث ؤو زهىماث ؤو ؤي مؿإلت مغجبُت بالٗاملحن، ًخم حُٗحن لجىت زالزُت للبث فيها. وجخيىن هظه اللجىت مً ممثلحن ًٖ 

ً اإلافىى بلُه وممثلي الٗاملحن.   اإلافىى ٖو

حن عهً بقاعة اإلافىى يمً الٗغى الخلني .و   جدضص ٖالوة ألاحغة باليؿبت ليل فئت مً ٖاملي الجماٖت اإلاىيٖى

ت اإلاٗىُت ،  َبلا حٗخبر الٗالواث زالُت مً الغؾىم والًغاثب ومً ؤي اكخُإ بحباعي ، والتي ٌٗمل اإلافىى الُه بإصائها بلى اإلاهالح ؤلاصاٍع

ٗاث اإلاٗمٌى بها.  للدكَغ

ىن عهً بقاعة اإلافىى بلُه باالمخُاػاث املخضصة في الىٓام ألاؾاس ي ألانلي، وزانت فُما ًخٗلم باألحغة والامخُاػاث ًدخفٔ  الٗماٌ اإلاىيٖى

 وؤلاحاػة وألامىع املخخلفت وألاكضمُت وجُىع اإلاهىت.

ً اإلافىى الُه هما ًلىم اإلافىى بإصاء وؤزىاء فترة وي٘ الٗاملحن عهً بقاعة اإلافىى بلُه ، ًدهل الٗاملىن ٖلى ميافإتهم مباقغة م

حن فٗلُا عهً بقاعة اإلافىى بلُه إلاؼاولت الخضمت بٗض ول زالزت اقهغ  .  ت اإلااصاة لألشخام اإلاىيٖى  للجماٖت مجمٕى الاحىع الكهٍغ

ىك٘ ٖليها الُغفان )مهلخت الخؿاباث الخ ابٗت للمفىى واإلاهلخت وفي نهاًت ول قهغ ًخم وي٘ الثدت جخًمً مجمٕى ؤحىع هاالء الٗماٌ ٍو

خم اصاء اإلابلغ ؤلاحمالي لدجم ألاحغة مً َغف اإلافىى الُه الى اإلافىى ٖىض نهاًت ول زالزت اقهغ .   اإلاٗىُت الخابٗت للمفىى بلُه(. ٍو

ًاث ؤلايافُت، والخجهحزا حن عهً بقاعجه، وهظا الٗالواث ؤو الخٍٗى ث والؿالمت ًلتزم اإلافىى بلُه بخدؿحن ْغوف ٖمل الٗماٌ، اإلاىيٖى

ً بلخ.  الصخُت والخيٍى

لى الٗماٌ الالتزام باللاهىن الضازلي للكغهت اإلافىى بليها جضبحر ؾىق الجملت.  ٖو

وفي خالت اعجياب ؤخض ٖماٌ الجماٖت اإلاىيٕى عهً بقاعة اإلافىى بلُه زُإ حؿُما، فةهه ًخٗحن ٖلى هظا ألازحر بقٗاع اإلافىى هخابت، وبٗض 

ًه بٗىن حماعي آزغ في هفـ اإلاىهب.  اإلاىافلت، ًخم بعحإ مغج مىً للمفىى حٍٗى ت للجماٖت  ٍو  ىب هظا الخُإ الجؿُم بلى اإلاهالح ؤلاصاٍع

 ًمىً للمفىى إلُه ؤن ٌؿترج٘ ؤي ٖىن بُلب مً هظا ألازحر بكيل نهاةي، ما ٖضا في خالت حٗضًل الىو اللاهىوي. 

 

ىن عهً بقاعة  اإلافىى  ش صزٌى ٖلض الخضبحر اإلافىى خحز الخىفُظ، ٌؿخمغ ؤٖىان الجماٖت  اإلاىيٖى اٖخباعا مً جاٍع

ت   وزالٌ اإلاىاؾباث الضًيُت ، والتي  -ٖالوة–بلُه في كبٌ ؤحىعهم مً محزاهُت اإلافىى م٘ الاؾخفاصة مً  مىذ  قهٍغ

 .    اإلاالُت او الخلىُت للمخىافؿحنجلترح  في الٗغوى ًخم صفٗها مً َغف اإلافىى بلُه  

 مً مضوهت الكغل. 139ٌٗض اإلافىى بلُه ، هٓاما صازلُا بخيؿُم م٘ اإلافىى وممثل الٗاملحن ، َبلا إلالخًُاث اإلااصة 

 وال ًضزل هظا الىٓام الضازلي خحز الخىفُظ بال بٗض اإلاهاصكت ٖلُه مً َغف اإلافىى.

في خالت بزاعة هؼاٖاث ؤو زهىماث ؤو ؤي مؿإلت مغجبُت بالٗاملحن، ًخم حُٗحن لجىت زالزُت للبث فيها. وجخيىن 

ً اإلافىى بلُه وممثلي الٗاملحن.   هظه اللجىت مً ممثلحن ًٖ اإلافىى ٖو

اصي في  ؤٖىان مبالغ ؤحىع  مجمٕى الجماٖت الى  الُه اإلافىى ٍو  ؿىق ال مغافم في اإلاُٗىحن الجماٖت ومْى

 .بقاعجه عهً ويٗهم خالت في  واإلامىً

حٗخبر الٗالواث زالُت مً الغؾىم والًغاثب ومً ؤي اكخُإ بحباعي ، والتي ٌٗمل اإلافىى الُه بإصائها بلى 

ٗاث اإلاٗمٌى بها. ت اإلاٗىُت ، َبلا للدكَغ  اإلاهالح ؤلاصاٍع

ىن عهً بقاعة اإلافىى بلُه باالمخُاػاث املخضصة في الىٓام ألاؾاس ي ألانلي، وزانت  ًدخفٔ الٗماٌ اإلاىيٖى

 فُما ًخٗلم باألحغة والامخُاػاث وؤلاحاػة وألامىع املخخلفت وألاكضمُت وجُىع اإلاهىت.

وؤزىاء فترة وي٘ الٗاملحن عهً بقاعة اإلافىى بلُه ، ًدهل الٗاملىن ٖلى ميافإتهم مباقغة مً اإلافىى الُه 

حن فٗلُا عهً بقاعة هما ًلىم اإلافىى بإصاء للجماٖت مجمٕى الاحىع ا ت اإلااصاة لألشخام اإلاىيٖى لكهٍغ

 اإلافىى بلُه إلاؼاولت الخضمت بٗض ول زالزت اقهغ  . 

ىك٘ ٖليها الُغفان )اإلاهلحت  وفي نهاًت ول قهغ ًخم وي٘ الثدت جخًمً مجمٕى ؤحىع هاالء الٗماٌ ٍو

خم ا الخابٗت املخخهت صاء اإلابلغ ؤلاحمالي لدجم ألاحغة للمفىى واإلاهلخت اإلاٗىُت الخابٗت للمفىى بلُه(. ٍو

 مً َغف اإلافىى الُه الى اإلافىى ٖىض نهاًت ول زالزت اقهغ . 

ًاث  حن عهً بقاعجه، وهظا الٗالواث ؤو الخٍٗى ًلتزم اإلافىى بلُه بخدؿحن ْغوف ٖمل الٗماٌ، اإلاىيٖى

ً بلخ.  ؤلايافُت، والخجهحزاث والؿالمت الصخُت والخيٍى

لى الٗماٌ الالتزام   باللاهىن الضازلي للكغهت اإلافىى بليها جضبحر ؾىق الجملت.ٖو

وفي خالت اعجياب ؤخض ٖماٌ الجماٖت اإلاىيٕى عهً بقاعة اإلافىى بلُه زُإ حؿُما، فةهه ًخٗحن ٖلى هظا 

ت  ألازحر بقٗاع اإلافىى هخابت، وبٗض اإلاىافلت، ًخم بعحإ مغجىب هظا الخُإ الجؿُم بلى اإلاهالح ؤلاصاٍع

مى ًه بٗىن حماعي آزغ في هفـ اإلاىهب.   ًللجماٖت ٍو  للمفىى حٍٗى

 

  



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

136 
 

ت الالػم  32  إلُه مً َغف اإلافىىجىفحرها الىؾابل البكٍغ

 ًلتزم اإلافىى بلُه بـ:

 ًلتزم اإلافىى بلُه ، َبلا لٗغيه وفىع صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ، بإن ًمىذ لٗاملُه اإلاىانب املخضصة ٖغيه الخلني 

 

ىن: 2جضٌو عكم   فىن ؤلاصاٍع غ واإلاْى  : ألَا
 المهام العدد  طرق التدخل

 اإلدارة العامة  

 عملٌات االستؽالل  

 اللوجٌستٌن  

 التدبٌر المالً والمحاسباتً  

 الموارد البشرٌة  

 الجودة والسالمة  

 مرالبة التدبٌر واالفتحاص الداخلً  

 مصلحة التنظٌؾ  

 مصلحة الدراسات  

 المعلومٌات  

 آخرون  
 

الوة ٖلى طلً، ًدضص الجضٌو آلاحي اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت لألَغ.  ٖو

ــــــــــــــغ 3جضٌو عكم    : ألَا

 المالحظات

األجرة الشهرٌة 

 اإلجمالٌة

 )بالدرهم(

كٌفٌة التدخل 

)دابمة، 

 منتظمة(

التجارب 

 المهنٌة

التكوٌن 

 والشهادات

 

عدد 

 األشخاص

 

 الوظٌفة

 

       

غ اي جلهحر في خؿً ؤصاء اإلاغفم.  ال ًمىً لهظه اللىاثذ اإلالضمت زالٌ ٖغى اإلافىى الُه  ان جيىن باي خاٌ مً الاخىاٌ حجت لخبًر

غ الىفئت بلى اإلافىى الُه اإلاؿاوٌ الىخُض ًٖ جىفحر الَا   ٍو

ت الالػم   إلُه مً َغف اإلافىىجىفحرها الىؾابل البكٍغ

 َبلا لٗغيه وفىع صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ، بإن ًمىذ لٗاملُه اإلاىانب املخضصة ٖغيه الخلني ًلتزم اإلافىى بلُه، 

ت 4جضٌو عكم    :-لِؿذ ٖلى ؾبُل الحهغ -: البدت اإلاىانب الًغوٍع

 المهام العدد 

 اإلدارة العامة  

 عملٌات االستؽالل 

 اللوجٌستٌن 

 التدبٌر المالً والمحاسباتً 

 الموارد البشرٌة 

 الجودة والسالمة 

 مرالبة التدبٌر واالفتحاص الداخلً 

 مصلحة التنظٌؾ 

 مصلحة الدراسات 

 المعلومٌات 

 آخرون 

 ًمىً للمخىافؿحن اكتراح إيافاث   لهظه الالبدت في الٗغى الخلني

الوة ٖلى طلً، ًدضص الجضٌو آلاحي اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت لألَغ.   ٖو

 ٌ ت:  2  عكم جضو  : -لِؿذ ٖلى ؾبُل الحهغ -البدت اإلاىانب الًغوٍع

ًمىً للمخىافؿحن اكتراح إيافاث  في هظه الالبدت في الٗغى الخلني هما جم خظف الخاهت اإلاخٗللت 

 3وعكم  2بالخضزل مً الجضٌو عكم 

ــــــــــــــغ 5جضٌو عكم    : ألَا

 اإلاالخٓاث

ت  ألاجغة الكهٍغ

 ؤلاجمالُت

 )بالضعهم(

 الخجاعب اإلاهىُت

 ً الخىٍى

 والكهاصاث

 

ٖضص 

 ألاشخام

 

ُفت  الْى

 

      

غ اي جلهحر في خؿً  ال ًمىً لهظه اللىاثذ اإلالضمت زالٌ ٖغى اإلافىى الُه ان جيىن باي خاٌ مً الاخىاٌ حجت لخبًر

غ الىفاة  بلى اإلافىى الُه اإلاؿاوٌ الىخُض ًٖ جىفحر الَا  ؤصاء اإلاغفم. ٍو
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 بضون حغُحر بضون حغُحر 33

 بضون حغُحر بضون حغُحر 34

 
35 

 واجب الاؾخغالٌ الؿىىي 

ت عهً اقاعجه  مً َغف اإلافىى الُه  الؿىىي ٖلى واحب الاؾخغالٌ  -الجماٖت-ًدهل اإلافىى افم اإلاىيٖى ٖلى مجمٕى اإلاغ

ت بيؿبت .......... مدضصة في 20، ٖلى واحب اؾخغالٌ ؾىىي ال ًلل ًٖ مبلغ املحضصة في هظا الٗلض اصة ؾىٍى ملُىن صعهم م٘ ٍػ

 واإلاالي   الخلنيالٗغى 

 واجب الاؾخغالٌ الؿىىي 

ملُىن  20ٖلى واجب الاؾخغالٌ  مً َغف اإلافىى الُه ال ًلل ًٖ مبلغ  -الجماٖت-ًدهل اإلافىى

ت بيؿبت .......... مدضصة في الٗغى اإلاالي   اصة ؾىٍى  صعهم  في الؿىت م٘ ٍػ

 

 بضون حغُحر بضون حغُحر 36
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 الًغابب و الغؾىم

الًغاثب والغؾىم وؤلاجاواث اإلافغويت مً َغف الضولت ؤو الجهت ؤو الٗمالت ؤو الجماٖت، بما فيها ًخدمل اإلافىى بلُه حمُ٘ 

 الًغاثب اإلاخٗللت بةوكاءاث اإلاغفم.

 الًغابب و الغؾىم

 اللاهىهُت الىهىم بمىجب ٖليها اإلاىهىم الاجاواث و  والغؾىم الًغابب جمُ٘ الُه اإلافىى ًخدمل

 املجاٌ هظا في الٗمل بها الجاعي 
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 الًامًكخُإ الاالنهاةي و  الًماناإلاؤكذ و  الًمان

 . انضًبٌ انًؤلذ4952
,( صعهم  ًخم حؿلُمها 4.000.000بلى ؤعبٗت مالًحن )ملامه  مجلى لخيا لخًامىُتا و لكسهُتا لىفالتا صةقها ؤوًهل مبلغ الًمان اإلااكذ 

 م٘ ٖغى اإلافىى بلُه وجغح٘ له ٖىض حؿلُم الىفالت النهاثُت الًمان النهاجي . 

 . انضًبٌ انُهبئ4953ٍ

ً الًمان النهاجي زالٌ الثالزحن )  .ٖلض الخضبحر اإلافىىٖلى  اإلاهاصكت( ًىما التي جلي جبلُغ 30ًجب جيٍى

 م زمؿت ملُىن صعهًدضص مبلغ الًمان النهاجي في 

جلخُ٘ مً الًمان النهاجي مبالغ الجؼاءاث والىفلاث املخللت مغاٖاة للخضابحر اإلاخسظة ٖلى خؿاب اإلافىى بلُه كهض يمان مبضؤ 

ت اإلاغفم .  اؾخمغاٍع

 ( ًىما.15، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه الٗمل ٖلى بهماله مجضصا في غًىن زمؿت ٖكغ )الىفالتولما جم اكخُإ مبلغ مً 

(، فةهه ًدم للمفىى فسخ الٗلض صون 1في خالت ٖضم ججضًض بًضإ الًمان بٗض جىحُه بهظاع بالىفاء بلي بضون هدُجت زالٌ قهغ واخض )

ٌ ، م٘ بمياهُت بٖماٌ ول  تحٍٗى  اإلاىهىم ٖليها في ٖلض الخضبحر اإلافىى. ؤلاحغاءاث اللؿٍغ

والؾخسالم ما ٖس ى ؤن  ٖلض الخضبحر اإلافىىزهها لًمان خؿً جىفُظ  يهمًبلى الًمان النهاجي ؤو بلتزام الىفُل بالخًامً الظي ٌٗى 

 ٖلى ؾبُل طلً الٗلض.مبالغ  مُالبا به مًاإلافىى بلُه ًيىن 

 

 

 الًامًكخُإ الاالنهاةي و  الًماناإلاؤكذ و  الًمان

 . انضًبٌ انًؤلذ4952
,( صعهم  ًخم  اًضاٖه مً َغف اإلافىى الُه  وجغح٘ له ٖىض بًضإ  4.000.000مبلغ الًمان اإلااكذ  ؤعبٗت مالًحن )

 الًمان النهاجي 

 . انضًبٌ انُهبئ4953ٍ. 

ً الًمان النهاجي زالٌ الثالزحن )  .ٖلض الخضبحر اإلافىى ٖلى  الخإقحرة( ًىما التي جلي جبلُغ 30ًجب جيٍى

 زمؿت ملُىن صعهم ًدضص مبلغ الًمان النهاجي في 

جلخُ٘ مً الًمان النهاجي مبالغ الجؼاءاث والىفلاث املخللت مغاٖاة للخضابحر اإلاخسظة ٖلى خؿاب اإلافىى بلُه كهض 

ت اإلاغفم .  يمان مبضؤ اؾخمغاٍع

( 15ٗمل ٖلى بهماله مجضصا في غًىن زمؿت ٖكغ )، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه الالًماهتولما جم اكخُإ مبلغ مً 

 ًىما.

(، فةهه ًدم 1في خالت ٖضم ججضًض بًضإ الًمان بٗض جىحُه بهظاع بالىفاء بلي بضون هدُجت زالٌ قهغ واخض )

ٌ، م٘ بمياهُت بٖماٌ ول  تللمفىى فسخ الٗلض صون حٍٗى اإلاىهىم ٖليها في ٖلض الخضبحر  ؤلاحغاءاث اللؿٍغ

 اإلافىى.

اإلافىى بلُه والؾخسالم ما ٖس ى ؤن ًيىن  ٖلض الخضبحر اإلافىىسهها لًمان خؿً جىفُظ ملًمان النهاجي ًبلى ا

 جىفُظا إلالخًُاث الٗلض .مبالغ  مُالبا به مً
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ى مىه بلى اإلافىى بلُه ؤو ًهبذ التزام الىفُل بالخًامً الظي ٌّٗىيه الغُا قٍغ وفاء اإلافىى بجمُ٘ 
ّ
ًغح٘ الًمان النهاجي ؤو ما جبل

 طلً باهلًاء قهغ بٗض اللبٌى النهاجي للخضماث اإلالضمت خؿب ملخًُاث ٖلض الخضبحر اإلافىى.التزاماجه و 

وإطا جم بٖالم اإلافىى بلُه مً كبل اإلافىى ، كبل اهلًاء آلاحاٌ اإلاظوىعة  ؤٖاله بملخط ى عؾالت مٗللت ومًمىهت الىنٌى ؤو بإًت وؾُلت 

الم، بإهه لم ًف بجمُ٘  سا زابخا لهظا ؤلٖا تراى ٖلى اهلًاء التزام الىفُل التزاماجه، ال ًغح٘ الًمان حُٗي جاٍع النهاةي ؤو ًخم الٖا

 بالخًامً الظي ٌّٗىيه.

 . وفي هظه الحالت، ال ًغج٘ الًمان النهاةي ؤو ال ًهبذ التزام الىفُل بالخًامً الظي ٌّٗىيه الغُا إال بغؾالت عف٘ الُض ٌؿلمها اإلافىى

ى مىه بلى اإلافىى بلُه قٍغ وفاء اإلافىى بجمُ٘ التزاماجه وطلً باهلًاء قهغ بٗض 
ّ
ًغح٘ الًمان النهاجي ؤو ما جبل

 للخضماث اإلالضمت خؿب ملخًُاث ٖلض الخضبحر اإلافىى.اللبٌى النهاجي 

وإطا جم إٖالم اإلافىى إلُه مً كبل اإلافىى ، كبل اهلًاء آلاجاٌ اإلاظهىعة  ؤٖاله بملخض ى عؾالت مٗللت 

الم، بإهه لم ًف بجمُ٘ التزاماجه، ال ًغج٘  سا زابخا لهظا ؤلٖا ومًمىهت الىنٌى ؤو بإًت وؾُلت حُٗي جاٍع

 الًمان النهاةي

 اإلافىى ٌؿلمها الُض عف٘ بغؾالت إال النهاةي الًمان ًغج٘ ال 

 
 
 
 
 
 
 
 

39 

افم ؾىق الجملت   حؿٗحرة الغؾىم اإلاؿخسلهت لفابضة اإلافىى إلُه مً مؿخٗملي مغ
 : ًغزو للمفىى الُه باؾخسالم مً مؿخٗملي ومؿخغلي مغافم الؿىق مىخىج الخضماث م٘ اخترام الكغٍو الخٗاكضًت للدؿٗحراث الخالُت

 

 

 مالحظة التسعٌرة مستعملً ومستغلً مرافك السوق
  من لٌمة  السلع المباعة%7 التجار

  من لٌمة  السلع المباعة%7775 الوكالء ٌؤدي للوكالء

  عرض التمنً وسائل التلفٌف

  عرض التمنً التبرٌد والتخزٌن

   السوق تاحتالل فضاءا

السوق بائعً  تاحتالل فضاءا
 المأكوالت

  

   المراكن

   خدمات أخرى
 

هما ًخٗحن ٖلى اإلافىى الُه الٗمل ٖلى وي٘ بغهامج مٗلىماحي ًىزم لجمُ٘ هظه الٗملُاث اإلاالُت بكيل مدىم وفم آزغ الخُىعاث الخلىُت 

 في هظا املجاٌ

 

 

 

افم ؾىق الجملت   حؿٗحرة الغؾىم اإلاؿخسلهت لفابضة اإلافىى إلُه مً مؿخٗملي مغ
باؾخسالم مً مؿخٗملي ومؿخغلي مغافم الؿىق مىخىج الخضماث م٘ اخترام الكغٍو ًغزو للمفىى الُه 

 الخٗاكضًت للدؿٗحراث الخالُت :

 

مؿخٗملي ومؿخغلي 

افم الؿىق   مغ

 مالخٓت الدؿٗحرة

مً كُمت  الؿل٘ %7 الخجاع

 اإلاباٖت

هظه اإلابالغ حؿخسلو  مً الخجاع ًٖ 

م الىهالء  ٍَغ

مً كُمت  الؿل٘ %1.75 الىهالء

 اإلاباٖت

ؤصي الباقي  ًدخفٔ الىهالء بهظه اليؿبت ٍو

 للمفىى الُه

  ٖغى الخلني زضماث الخلفُف

ًخٗحن ٖلى اإلاخىافؿحن الغاغبحن في جضبحر 

اإلاغفم جلضًم ملترخاث ألؾٗاع الخضماث 

الخالُت يمً الٗغى الخلىُت واإلاالُت 

والتي ًغزو لهم باؾخسالنها مباقغة 

 ثمً اإلاؿخفُضًً مً هظه الخضما

ً ض والخسٍؼ  ٖغى الخلني الخبًر

 ثاؾخغالٌ  فًاءا

 الؿىق 

 ٖغى الخلني

 ثاؾخغالٌ  فًاءا

 الؿىق باةعي اإلاإهىالث

 ٖغى الخلني

 ٖغى الخلني زضماث اإلاغاهً

 ٖغى الخلني زضماث ؤزغي 
 

اإلاالُت بكيل مدىم وفم هما ًخٗحن ٖلى اإلافىى الُه الٗمل ٖلى وي٘ بغهامج مٗلىماحي ًىزم لجمُ٘ هظه الٗملُاث 

 آزغ الخُىعاث الخلىُت في هظا املجاٌ.
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 املحاؾبي الىٓام
ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل في اإلاغغب، هما ًجب ٖلُه  ًلتزم اإلافىى بلُه بإن ًمؿً مداؾبخه الٗامت َبلا للملخًُاث الدكَغ

 اؾخسضام مداؾبت جدلُلُت لالؾخغالٌ.   

 نأليىالانُظبو انًحبطجٍ 
ش  1-06-15اإلاخٗللت بالىٓام املحاؾبي لألمىاٌ مً الٓهحر عكم  15َبلا للماصة   54-05( بدىفُظ اللاهىن عكم 2006فبراًغ  14) 1427مدغم  15بخاٍع

افم الٗمىمُت، ًجب ٖلى اإلافىى ا إلُه ؤن ًمؿً مداؾبخه َبلا لللاهىن عكم  اٖض املحاؾبُت اإلاخٗلم باللى  9-88اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغ

ف عكم  ش  1-92-138الالػم ٖلى الخجاع الٗمل بها الهاصع بدىفُظه الٓهحر الكٍغ  (. 1992صجىبر  25) 1413جماصي الثاهُت  30الهاصع بخاٍع

ٌ مً َغف اإلافىى و/ؤو اإلا ٖالوة ٖلى طلً ت في الخفٍى فىى بلُه، والتي ًجب ؤن جبرػ مداؾبت اإلافىى بلُه مجمٕى الظمت اإلاالُت )اإلامخلياث( اإلاىيٖى

 جخًمً زهىنا ؤمىاٌ الغحٕى وؤمىاٌ الاؾترصاص. 

 ٖىض ويٗها جدذ جهغف اإلافىى بلُه.  لهاًجب ؤن جلُض هظه ألامىاٌ في ألانىٌ الثابخت ٖلى ؤؾاؽ اللُمت التي كضعث 

ت للخفاّ ٖلى اللضعة ؤلاهخاحُت لإلوكاءاث ًىكف اإلافىى الُه في مداؾبخه الاؾتهالواث اإلاخٗللت بخضوي اللُمت الاؾتهالواث اإلاخٗللت  بالخلاصم واملخههاث الًغوٍع

ً عئوؽ ألامىاٌ اإلاؿدثمغة.  واإلايكأث اإلافىيت وللخمىحن مً بٖاصة جيٍى

 املحاؾبي الىٓام
ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل في اإلاغغب،  ًلتزم اإلافىى بلُه بإن ًمؿً مداؾبخه الٗامت َبلا للملخًُاث الدكَغ

 ًجب ٖلُه اؾخسضام مداؾبت جدلُلُت لالؾخغالٌ.    هما

 انُظبو انًحبطجٍ نأليىال
ٌ مً َغف اإلافىى و/ؤو  ت في الخفٍى ًجب ؤن جبرػ مداؾبت اإلافىى بلُه مجمٕى الظمت اإلاالُت ) اإلامخلياث( اإلاىيٖى

 اإلافىى بلُه، والتي جخًمً زهىنا ؤمىاٌ الغحٕى وؤمىاٌ الاؾترصاص. 

 ٖىض ويٗها جدذ جهغف اإلافىى بلُه.   بهاًجب ؤن جلُض هظه ألامىاٌ في ألانٌى الثابخت ٖلى ؤؾاؽ اللُمت التي كضعث 

ًىكف اإلافىى الُه في مداؾبخه الاؾتهالواث اإلاخٗللت بخضوي اللُمت الاؾتهالواث اإلاخٗللت بالخلاصم واملخههاث 

ت للخفاّ ٖلى اللضعة ؤلاهخاحُت لإلوكاءاث و   اإلايكأث اإلافىيت .الًغوٍع
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 ؤؾباب اهتهاء نالخُت الٗلض
ٌ بما بهىعة ٖاصًت ٖىض خلٌى ألاحل اإلالغع في اإلااصة   ؤٖاله، ؤو بىُفُت ؾابلت ألوانها في الخاالث الخالُت: 6جيخهي نالخُت ٖلض الخفٍى

 فسخ ؤخاصي الجاهب مً َغف اإلافىى صون نضوع زُإ ًٖ اإلافىى إلُه)اؾترصاص الٗلض(، -

 حغُحر الٗلض بؿبب فلضان الٗلض لخىاػهه الاكخهاصي واإلاالي ، -

فها في الفهلحن اللىة اللاهغة،  - ف الهاصع في  269و  268هما جم حٍٗغ ( 1913غكذ  12) 1331مً عمًان  9مً الٓهحر الكٍغ

 بمثابت كاهىن الالتزاماث والٗلىص

 إؾلاٍ خم اإلافىى الُه مً كبل اإلافىى . -

 الٗلضؤؾباب اهتهاء نالخُت 
ٌ ٖلض نالخُت جيخهي ٌ  ٖىض ٖاصًت بهىعة بما الخفٍى  في ألوانها ؾابلت بىُفُت ؤو ؤٖاله، 6 اإلااصة في اإلالغع  ألاحل خلى

 :الخالُت الخاالث

 ؛ الٗلض في مدضصة مضة اههغام بٗض اإلافىى كبل مً اإلافىى الخضبحر اؾترصاص- 

 ؛ الجؿامت بالغ  زـُإ اعجيابه خالت في اإلافىى كبل مً إلُه اإلافىى خم إؾلاٍ- 

 ؛ الجؿامت بالغ لخُغ اإلافىى اعجياب خالت في إلُه اإلافىى كبل مً الٗلض فسخ- 

 .كاهغة كىة خالت في الٗلض فسخ -

 
42 

ت اإلاغفم في خالت اهتهاء نالخُت الٗلض  اؾخمغاٍع
لت اهتهاء مضة ٖلض الخضبحر ًدم للمفىى، هُفما ت اإلاغافم  الخضبحر ول، ؤن ًخسظ في ؤي وكذ مً ٖلض واهذ ٍَغ الخضابحر الالػمت لًمان اؾخمغاٍع

ٌ بلى الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ.  ٌ باليؿبت للمفىى له.اإلافىيت وزانت لدؿهُل مغوع ٖلض الخفٍى    وال ًترجب ًٖ طلً ؤي خم في الخٍٗى

ت اإلاغفم في خالت اهتهاء نالخُت الٗلض  اؾخمغاٍع
لت اهتهاء م ضة ٖلض الخضبحر، ؤن ًخسظ في ؤي وكذ مً ٖلض الخضبحر، ول الخضابحر الالػمت ًدم للمفىى، هُفما واهذ ٍَغ

ٌ بلى الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ.  ت اإلاغافم اإلافىيت وزانت لدؿهُل مغوع ٖلض الخفٍى  لًمان اؾخمغاٍع

 
 

43 

 مأٌ ؤمىاٌ الخفىٌٍ في خالت اهتهاء نالخُت الٗلض
 . يآل أيىال انزجىع5452

 . ٌ، ًدبىؤ اإلافىى مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمٕى خلىق اإلافىى بلُه اإلاغجبُت بإمىاٌ الغحٕى  ٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

، مجاها وصون جغجِب هفلاث ٖلى هظا ألازحر، في  ش هفؿه، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بإن ًغح٘ للمفىى مجمٕى ؤمىاٌ الغحٕى وفي هظا الخاٍع

 الهُاهت والاقخغاٌ. خالت حُضة مً

 وحكيل هظه ألامىاٌ مىيٕى حغص خًىعي بحن الُغفحن.

 ٌ في خالت اهتهاء نالخُت الٗلضمأٌ ؤمىاٌ الخفٍى
 . يآل أيىال انزجىع5452

 ،ٌ ًدبىؤ اإلافىى مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمٕى خلىق  ؤٖاله 41َبلا للماصة ٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

 .  اإلافىى بلُه اإلاغجبُت بإمىاٌ الغحٕى
ش هفؿه، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بإن ًغح٘ للمفىى  ، مجاها وصون جغجِب هفلاث ٖلى هظا ألازحر، في خالت وفي هظا الخاٍع مجمٕى ؤمىاٌ الغحٕى

 حُضة مً الهُاهت والاقخغاٌ.

 وحكيل هظه ألامىاٌ مىيٕى حغص خًىعي بحن الُغفحن.
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 يآل أيىال االطززداد 5453

ٌ، ًمىً للمفىى ؤن ٌؿترص ؤمىاٌ الاؾترصاص  الالػمت لالؾخغالٌ الٗاصي للمغافم الٗمىمُت،  وؤلامضاصاثٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

ٌ للمفىى بلُه. وال ًمىً ؤبضا بحباع اإلافىى ٖلى اؾترصاص هظه ألامىاٌ.  وفي خالت الاؾترصاص، بكيل وامل ؤو بكيل حؼجي، ملابل ؤصاء حٍٗى

 ؤٖاله. 34.2فئن طلً ًخم َبلا للكغٍو و الىُفُاث اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 

 يآل أيىال االطززداد 5453

ٌ، ًمىً للمفىى ؤن ٌؿترص ؤمىاٌ الاؾترصاص الالػمت لالؾخغالٌ الٗاصي للمغافم  ٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

ٌ للمفىى بلُه. وال ًمىً ؤبضا بحباع اإلافىى ٖلى اؾترصاص  الٗمىمُت، بكيل وامل ؤو بكيل حؼجي، ملابل ؤصاء حٍٗى

 هظه ألامىاٌ. 

 بضون حغُحر بضون حغُحر 44
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 إؾلاٍ خم اإلافىى إلُه
 . أطجبة ويظطزح إطمبط انحك:5652

 ًخم بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في خالت اعجيابه لخلهحر فُٓ٘ غحر مبرع ؤو لخُإ حؿُم في جىفُظ ؤي التزام مً الالتزاماث اإلاللاة ٖلى ٖاجله

 بملخط ى هظا الٗلض، وزانت في الخاالث الخالُت، ٖلما ؤن الخٗضاص آلاحي طهغه ًبلى غحر مىخه:   

 ٌنص علٌه العمد لمدة سنة ،التأخر فً  انجاز لبرنامج االستثماري الذي  -
 عدم تطابك االستغالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع الشروط التمنٌة المطبمة،، -
 عدم احترام لواعد حفظ الصحة والسالمة،  -
 عدم احترام التزاماته المتعلمة بالمعدات والعاملٌن الالزم توفٌرهم،  -
 التخلً أو التولٌف للمرافك المفوضة، -
 ات المرالبة التً ٌموم بها المفوض،العرللة اإلرادٌة لعملٌ -
 عدم اإلدالء بالمستندات والتمارٌر المطلوبة -
 رفض االمتثال لتعلٌمات و أوامر الخدمة الصادرة عن المفوض،. -
اذا رأت لجنة مكونة من السٌد رئٌس المجلس الجماعً و السٌد الوالً أن الشركة مخلة بشكل واضح تدبٌر سوق  -

 بسالمة و صحة المواطن, ٌعتبر الرارها بذلن سببا من أسباب فسخ العمد. الجملة  أو أي خلل آخر ٌمس
في خالت الجزإ, م٘ ٖضم الخىنل بلى اجفاق، في غًىن قهغ واخض مً جبلُغ الخالف اللاثم . وفي هظه الخالت ًهضع اإلافىى ؤمغه للمفىى 

ومىُف  وبكيل لىي٘ وجضاعن اإلاىكف صازل ؤحل مٗلٌى بلُه بىاؾُت بقٗاع هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه مٗالجت ا

ان هظا ألاحل اٖخباعا مً ًىم الخىنل باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًلل ًٖ زالزحن ) ًدىاؾب م٘ َبُٗت اللابم بخضت حٍغ ( ًىما واملت، بال في 30. ٍو

 ْغوف اؾخثىاثُت.    

واملت بطا زبذ ؤن خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم ًمىً ؤن  ( ؤًام10( ًىما بلى ٖكغة )30ًمىً زفٌ ألاحل املخضص في زالزحن )

 جاطي ٖلى الفىع ؾالمت ألاشخام ؤو ألامىاٌ اإلاغنضة للمغافم الٗمىمُت، ؤو بطا جبحن ؤنها كض جاصي بلى بًلاف اؾخغالٌ هظه اإلاغافم.

بطا زبذ ٖىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي جبحن هلو ؤصاثه ؤو زُإه بكإنها، فةهه ؾِخم 

 بؾلاٍ خله م٘ جدمله ؤزُاءه واإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً.  

فىيت م٘ يغوعة جدمله الىخاثج اإلاالُت اإلاخٗللت بمجمٕى ًترجب ًٖ بؾلاٍ الخم بكهاء اإلافىى بلُه بكيل نهاجي مً اؾخغالٌ اإلاغافم اإلا

ت اإلاغافم. ولهظا الغغى ٌسخغ اإلافىى وؾاثله   الخام لضٖم اؾخغالٌ اإلاغافم.ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً َغف اإلافىى مً ؤحل يمان اؾخمغاٍع

ذ  وفي هظه الخالت، ًمىً للمفىى ؤن مدل اإلافىى بلُه اؾترصاص ألامىاٌ الخانت بهظا ألازحر بثمً ًخم جدضًضه بكيل وصي ؤو بىاء ٖلى جهٍغ

 الخبحر املخخو.

 إؾلاٍ خم اإلافىى إلُه
 . أطجبة ويظطزح إطمبط انحك:5652

ًخم بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في خالت اعجيابه لخلهحر فُٓ٘ غحر مبرع ؤو لخُإ حؿُم في جىفُظ ؤي التزام مً الالتزاماث 

 اإلاللاة ٖلى ٖاجله بملخط ى هظا الٗلض، وزانت في الخاالث الخالُت، ٖلما ؤن الخٗضاص آلاحي طهغه ًبلى غحر مىخه:   

 نص علٌه العمد لمدة سنة ،التأخر فً انجاز لبرنامج االستثماري الذي ٌ -
 عدم تطابك االستغالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع الشروط التمنٌة المطبمة،، -
 عدم احترام لواعد حفظ الصحة والسالمة،  -
 عدم احترام التزاماته المتعلمة بالمعدات والعاملٌن الالزم توفٌرهم،  -
 التخلً أو تولٌف للمرافك المفوضة، -
 المرالبة التً ٌموم بها المفوض،العرللة اإلرادٌة لعملٌات  -
 عدم اإلدالء بالمعطٌات والتمارٌر المطلوبة -
 رفض االمتثال لتعلٌمات و أوامر الخدمة الصادرة عن المفوض، -
اذا رأت لجنة مكونة من السٌد رئٌس الجماعة و السٌد الوالً أن الشركة مخلة بشكل واضح بتدبٌر سوق  -

 ة المواطن, ٌعتبر الرارها بذلن سببا من أسباب فسخ العمد.الجملة أو أي خلل آخر ٌمس بسالمة و صح

وفي هظه  في خالت الجزإ, م٘ ٖضم الخىنل إلى اجفاق، في غًىن قهغ واخض مً جبلُغ الخالف اللابم .

الحالت ًهضع اإلافىى ؤمغه للمفىى إلُه بىاؾُت إقٗاع هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه 

ان هظا ألاجل اٖخباعا مً ًىم الخىنل  بخضا جٍغ مٗالجت الىي٘ وجضاعن اإلاىكف صازل ؤجل مٗلٌى . ٍو

 ىابُت.    ( ًىما واملت، إال في ْغوف اؾخث30باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًلل ًٖ زالزحن )
( ؤًام واملت بطا زبذ ؤن خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم 10( ًىما بلى ٖكغة )30ًمىً زفٌ ألاحل املخضص في زالزحن )

 ألاشخام ؤو ألامىاٌ اإلاغنضة للمغافم الٗمىمُت، ؤو بطا جبحن ؤنها كض جاصي بلى بًلاف اؾخغالٌ هظه اإلاغافم.ًمىً ؤن جاطي ٖلى الفىع ؾالمت 

بطا زبذ ٖىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي جبحن هلو ؤصاثه ؤو زُإه بكإنها، فةهه 

ف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً.    ؾِخم بؾلاٍ خله م٘ جدمله ؤزُاءه واإلاهاٍع

فىيت م٘ يغوعة جدمله الىخاثج اإلاالُت اإلاخٗللت ًترجب ًٖ بؾلاٍ الخم بكهاء اإلافىى بلُه بكيل نهاجي مً اؾخغالٌ اإلاغافم اإلا

ت اإلاغافم. ولهظا الغغى ٌسخغ اإلافىى وؾاثله الخانت  بمجمٕى ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً َغف اإلافىى مً ؤحل يمان اؾخمغاٍع

 الؾخغالٌ اإلاغافم.

ذ بثمً ًخم جدضًضه بكيل  للمفىى الُه وفي هظه الخالت، ًمىً للمفىى اؾترصاص ألامىاٌ الخانت وصي ؤو بىاء ٖلى جهٍغ

 الخبحر املخخو.
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 . حبالد أخزي إلطمبط انحك5653

ًمىً بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في الٗلض فىعا في خالت اهدالٌ الٗلض كبل ألاوان، وفي خالت الخهفُت اللًاثُت ؾىاء ؤواهذ ملغوهت ؤو غحر 

ت اللًاثُت بطا لم ًخىفغ اإلافىى بلُه ٖلى بطن الاؾخمغاع في الاؾخغالٌ وفي خالت بفالؽ ملغوهت بةطن اؾخمغاع الكغهت ، وهظا في خالت ال دؿٍى

 اإلافىى بلُه.

ؤٖاله وم٘ الخبٗاث  61-1وفم الكغٍو اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة ًخدمل اإلافىى بلُه ألازُاء واإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بةؾلاٍ خله 

 . ؤصهاه 61-3اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة 

 رجؼبد إطمبط انحك 56 -4
ًجب ٖلى اإلافىى بلُه اإلاؿلِ خله، ًىم بؾلاٍ خله ألي ؾبب وان، بإن ًً٘ جدذ جهغف اإلافىى، وبُلب مىه، حمُ٘ الىؾاثل 

املى الخىفُظ وجمُ٘ ألامىاٌ اإلاغنضة لخضبحر واؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت ،  غ ٖو م الكؿاٖت اإلاؤكخت ، وزانت منها ألَا والؾُما ًٖ ٍَغ

ش  افم اإلافىيت، وطلً َُلت الفترة الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ وزالٌ ؾخت ؤقهغ ٖلى ألاكل اٖخباعا مً جاٍع الالػمت للمغ

 إؾلاٍ خله.

ت اإلاغافم اإلافىيت ؤزىاء الفترة ف ول الىخاثج اإلاالُت الخانت بالٗملُاث اإلاىحهت لًمان اؾخمغاٍع  ًخدمل اإلافىى بلُه اإلاؿلِ خله مهاٍع

 ؤٖاله.   57( ؤقهغ م٘ الاخخفاّ بخُبُم اإلااصة 6الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ، وطلً زالٌ فترة ال جخجاوػ ؾخت )

 . حبالد أخزي إلطمبط انحك5653

ًمىً بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في الٗلض فىعا في خالت اهدالٌ الٗلض كبل ألاوان، وفي خالت الخهفُت اللًاثُت ؾىاء 

ت اللًاثُت بطا لم ًخىفغ اإلافىى بلُه ٖلى  ؤواهذ ملغوهت ؤو غحر ملغوهت بةطن اؾخمغاع الكغهت ، وهظا في خالت الدؿٍى

 بطن الاؾخمغاع في الاؾخغالٌ وفي خالت بفالؽ اإلافىى بلُه.

ف واملخاَغ اإلاغجبُت بئؾلاٍ خله .  ًخدمل اإلافىى إلُه ألازُاء واإلاهاٍع

 رجؼبد إطمبط انحك 56 -4

ب مىه، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه اإلاؿلِ خله، ًىم بؾلاٍ خله ألي ؾبب وان، بإن ًً٘ جدذ جهغف اإلافىى، وبُل

غ  والٗماٌ  وجمُ٘ ألامىاٌ حمُ٘ الىؾاثل اإلاغنضة لخضبحر واؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت ، ،  وزانت منها ألَا

افم اإلافىيت، وطلً َُلت الفترة الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ وزالٌ ؾخت  الالػمت للمغ

ش إؾلاٍ خله.  ؤقهغ ٖلى ألاكل اٖخباعا مً جاٍع

ت اإلاغافم ًخدمل اإلافىى بلُه ا ف ول الىخاثج اإلاالُت الخانت بالٗملُاث اإلاىحهت لًمان اؾخمغاٍع إلاؿلِ خله مهاٍع

 ( ؤقهغ 6اإلافىيت ؤزىاء الفترة الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ، وطلً زالٌ فترة ال جخجاوػ ؾخت )
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 وي٘ الُض اإلاؤكذ ٖلى ٖضم الىفاء بااللتزاماث، وؤلاهابت الخللابُت

لى في خالت الخلهحر اإلاخىغع باؾخمغاع، وفي خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم الهاصع ًٖ اإلافىى بلُه في جىفُظ الالتزاماث اإلاللاة ٖ

ٌ، وزانت بطا جبحن ؤن الؿالمت ؤو الؿالمت الصخُت مٗغيت للخُغ، ؤو ؤن اإلاغافم اإلافىيت ال حؿخىفى بال  ٖاجله بملخط ى ٖلض الخفٍى

ُت، فةن اإلافىى ًهضع ؤمغه للمفىى بلُه بىاؾُت بقٗاع هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه مٗالجت الىي٘ وجضاعن بهىعة حؼث

ض ًٖ ٖكغة )اإلاىكف صازل ؤحل مدضص  ان اٖخباعا مً ًىم الخىنل باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًٍؼ  ( ؤًام واملت، بال في ْغوف اؾخثىاثُت.  10ًبخضت في الجٍغ

بحن هلو ؤصاثه ؤو زُئه بكإنها، فةهه ًدم بطا زبذ ٖ
َ
ىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي ج

 للمفىى اجساط ؤخض ؤلاحغاءاث الخالُت م٘ جدمُل اإلافىى بلُه اإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً: 

لمباشر والمؤلت بشكل كلً أو جزئً، وذلن مع وضع عمد التفوٌض تحت الحراسة عن طرٌك تدبٌر الجماعة ا -
 تحمٌل المفوض إلٌه األخطاء والمصارٌف والمخاطر المرتبطة بذلن.

 ؤلاهظاعإحالل شركة أخرى محل المفوض إلٌه الممصر لصد تدارن التمصٌر أو الخطأ الذي استوجب توجٌه  -

 ، وذلن إلى حٌن إعادة الوضع الطبٌعً.بالىفاء

م إكامت قؿاٖت مؤكخت ؤو إلى غاًت إٖاصة الىي٘ ًخم إًلاف ٖلض  ٌ ولُا ؤو جؼبُا زالٌ مضة الىي٘ جدذ الحغاؾت ًٖ ٍَغ الخفٍى

 الُبُعي.

ف اإلاؿخلؼمت، في إَاع جُبُم هظا الفهل، مً مبلغ الىفالت، هما جىو ٖلى طلً اإلااصة   53ًجىػ للمفىى ؤن ًسهم جللابُا اإلاهاٍع

 ؤٖاله.

 لىفاء بااللتزاماث، وؤلاهابت الخللابُتوي٘ الُض اإلاؤكذ ٖلى ٖضم ا

في خالت الخلهحر اإلاخىغع باؾخمغاع، وفي خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم الهاصع ًٖ اإلافىى بلُه في جىفُظ 

ٌ، وزانت بطا جبحن ؤن الؿالمت ؤو الؿالمت الصخُت مٗغيت  الالتزاماث اإلاللاة ٖلى ٖاجله بملخط ى ٖلض الخفٍى

إلاغافم اإلافىيت ال حؿخىفى بال بهىعة حؼثُت، فةن اإلافىى ًهضع ؤمغه للمفىى بلُه بىاؾُت بقٗاع للخُغ، ؤو ؤن ا

ان  هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه مٗالجت الىي٘ وجضاعن اإلاىكف صازل ؤحل مدضص ًبخضت في الجٍغ

ض ًٖ ٖكغة )  لت، بال في ْغوف اؾخثىاثُت.  ( ؤًام وام10اٖخباعا مً ًىم الخىنل باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًٍؼ

بحن هلو ؤصاثه ؤو زُئه 
َ
بطا زبذ ٖىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي ج

 بكإنها، فةهه ًدم للمفىى اجساط ؤخض ؤلاحغاءاث الخالُت م٘ جدمُل اإلافىى بلُه اإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً: 

التفوٌض تحت الحراسة عن طرٌك تدبٌر الجماعة المباشر والمؤلت بشكل كلً أو وضع عمد  -
 جزئً، وذلن مع تحمٌل المفوض إلٌه األخطاء والمصارٌف والمخاطر المرتبطة بذلن.

إحالل شركة أخرى محل المفوض إلٌه الممصر لصد تدارن التمصٌر أو الخطأ الذي استوجب  -

 .الوضع الطبٌعًتوجٌه اإلنذار، وذلن إلى حٌن إعادة 

ف اإلاؿخلؼمت، في إَاع جُبُم هظا الفهل، مً مبلغ الًماهت،   ًجىػ للمفىى ؤن ًسهم جللابُا اإلاهاٍع
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 الجؼاءاث الخٗاكضًت

 في خالت مسالفت هظا الٗلض ًخم جُبُم حؼاءاث ٌٗغى الجضٌو ؤؾفله جلضًغاث لها.

ا  باإلافىى بلُه، حٗلذ الخضمت مؿخدُلت ؤو زُغة بكيل غحر ٖاصي، فةن اإلافىى بلُه في خالت ٖضم بهجاػ الخضمت ألؾباب مغجبُت خهٍغ

 ًخدمل الجؼاءاث التي حٗاصٌ اإلابالغ اإلابِىت في الجضٌو ؤؾفله.

ش صزٌى هظا ا3ال ًجغي جُبُم الجؼاءاث املخضصة ؤؾفله ٖلى اإلافىى بلُه زالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت مضتها زالزت ) لٗلض ( ؤقهغ مً جاٍع

 خحز الخىفُظ.

 بن ٖضم اخترام الالتزاماث الخٗاكضًت ًترجب ٖىه جُبُم الجؼاءاث اللابلت للتراهم.

ضم جىفُظ قغٍو الٗلض :  6جضٌو عكم    الجؼاءاث اإلاغجلبت في خالت املخالفاث الخٗاكضًت ٖو

مبلػ الجزاء حسب المخالفة 
 المكتشفة

 نوع المخالفة

 التأخر فً انجاز البرنامج االستثماري  عن كل شهر527222
 التأخر عن أداء ألساط واجب االستغالل السنوي  عن كل شهر 527222

 تجاوز الحد األلصى للمستحمات  المفروضة على المرتفمٌن  عن كل  مخالفة527222

 نظافة المرفك  عن كل معاٌنة57222

 المعلومات المالٌة )الكشوف التركٌبٌة(  اإلدالء بعدم  درهم عن كل  مخالفة5222

 درهم  عن كل دعوة لالجتماع 7222
لدعوات عمد االجتماعات أو للخروج  عدم استجابة المفوض الٌه

 للمرالبة

 رفض التولٌع على التمارٌر المحررة من طرف المفوض درهم عن كل  مخالفة7222

 جددؿب ول مسالفت ٖلى خضة م٘ بمياهُت جغاهم الغغاماث ، خؿب املخالفاث اإلاسجلت.

ىان املخلفحن للجماٖت.  ال ًسً٘ جُبُم الجؼاءاث لؿلف مٗحن. ًخم يبِ املخالفاث مً َغف لجىت الخدب٘ بىاء ٖلى مدايغ الٖا

 الجؼاءاث الخٗاكضًت

 الجضٌو ؤؾفله جلضًغاث لها.في خالت مسالفت هظا الٗلض ًخم جُبُم حؼاءاث ٌٗغى 

ا باإلافىى بلُه، حٗلذ الخضمت مؿخدُلت ؤو زُغة بكيل غحر  في خالت ٖضم بهجاػ الخضمت ألؾباب مغجبُت خهٍغ

 ٖاصي، فةن اإلافىى بلُه ًخدمل الجؼاءاث التي حٗاصٌ اإلابالغ اإلابِىت في الجضٌو ؤؾفله.

( ؤقهغ مً 3زالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت مضتها زالزت )ال ًجغي جُبُم الجؼاءاث املخضصة ؤؾفله ٖلى اإلافىى بلُه 

ش صزٌى هظا الٗلض خحز الخىفُظ.  جاٍع

 بن ٖضم اخترام الالتزاماث الخٗاكضًت ًترجب ٖىه جُبُم الجؼاءاث اللابلت للتراهم.

ضم جىفُظ قغٍو الٗلض  7جضٌو عكم    : الجؼاءاث اإلاغجلبت في خالت املخالفاث الخٗاكضًت ٖو

مبلػ الجزاء حسب المخالفة 

 المكتشفة
 نوع المخالفة

 التأخر فً انجاز البرنامج االستثماري  عن كل شهر 527222
 التأخر عن أداء ألساط واجب االستغالل السنوي  عن كل شهر 527222

 تجاوز الحد األلصى للمستحمات  المفروضة على المرتفمٌن  لفةعن كل  مخا 527222

 نظافة المرفك  عن كل معاٌنة 57222

 درهم عن كل  مخالفة 5222
 والمعلومات المالٌة )الكشوف التركٌبٌة(  اإلدالء بعدم 

غ ت الخلاٍع غ  الكهٍغ ت والخلاٍع  الؿىٍى

درهم  عن كل دعوة  7222

 لالجتماع

 
لدعوات عمد االجتماعات أو  الٌه عدم استجابة المفوض

 للخروج للمرالبة
 رفض التولٌع على التمارٌر المحررة من طرف المفوض درهم عن كل  مخالفة 7222

 جددؿب ول مسالفت ٖلى خضة م٘ بمياهُت جغاهم الغغاماث ، خؿب املخالفاث اإلاسجلت.

ىان ال ًسً٘ جُبُم الجؼاءاث لؿلف مٗحن. ًخم يبِ املخالفاث مً َغف  لجىت الخدب٘ بىاء ٖلى مدايغ الٖا

 املخلفحن للجماٖت.

 بضون حغُحر بضون حغُحر 48
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 لغت الٗلض
لغة عمد التدبٌر المفوض هً اللغة العربٌة او الفرنسٌة. وٌتم تحرٌر اإلرسالٌات والفواتٌر والمذكرات والتمارٌر 

 المتعلمة بالطرفٌن باللغة الفرنسٌة أو العربٌة. واإلاؿدىضاث

 .ال جلبل ؾىي وخضاث اللُاؽ اإلاٗخمضة مً َغف هٓام الىخضاث الضولي

 لغت الٗلض
لغة عمد التدبٌر المفوض هً اللغة العربٌة او الفرنسٌة. وٌتم تحرٌر اإلرسالٌات والفواتٌر والمذكرات 

 والتمارٌر المتعلمة بالطرفٌن باللغة الفرنسٌة أو العربٌة.
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ت الجزاٖاث.  حؿٍى

فً حالة ولوع أي نزاع بخصوص تنفٌذ هذا العمد أو تأوٌله، ٌتم عرض المضٌة على لجنة تحكٌم ٌترأسها وٌستدعٌها 
أسفً ، بناء على طلب أحد الطرفٌن أو هما معا. وتضم هذه اللجنة كال من رئٌس المجلس  -السٌد والً جهة مراكش

تعد مشاركته مفٌدة بصفة استشارٌة وٌعرض النزاع، عند الجماعً و الممثل المانونً للمفوض إلٌه فضال عن كل شخص 
 االلتضاء، على المحاكم المختصة لمدٌنة مراكش. 

 

ت الجزاٖاث.  حؿٍى

فً حالة ولوع أي نزاع بخصوص تنفٌذ هذا العمد أو تأوٌله، ٌتم عرض المضٌة على لجنة تحكٌم 
حد الطرفٌن أو هما معا. وتضم أسفً، بناء على طلب أ -ٌترأسها وٌستدعٌها السٌد والً جهة مراكش

والممثل المانونً للمفوض إلٌه فضال عن كل شخص  عبِـ الجماٖت او مً ًمثلههذه اللجنة كال من 

تعد مشاركته مفٌدة بصفة استشارٌة وٌعرض النزاع، عند االلتضاء، على المحاكم المختصة لمدٌنة 
 مراكش. 

 

 بضون حغُحر بضون حغُحر 51
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 حٗضًل الٗلض

ال ٌمكن تعدٌل هذا العمد إال بناء على اتفاق مشترن بٌن الطرفٌن. وكلما التضت المصلحة العامة وٌجب أن تشكل هذه 
 التعدٌالت موضوع عمد ملحك مصادق علٌه من طرف السلطة اإلدارٌة المختصة. 

 حٗضًل الٗلض

لتضت المصلحة العامة ال ٌمكن تعدٌل هذا العمد إال بناء على اتفاق مشترن بٌن الطرفٌن. وكلما ا

َغف املجلـ الجماعي ومؤقغ  وٌجب أن تشكل هذه التعدٌالت موضوع عمد ملحك مصادق علٌه من

 . ٖلُه مً َغف  الؿلُت الحىىمُت اإلايلفت بالضازلُت

 بضون حغُحر بضون حغُحر 53

 بضون حغُحر بضون حغُحر 54

 

 قغٍو اإلاكاعهت : إيافت ماصة زانت:

ً ٖلى الىفاءة اإلاهىُت وكضعة مالُت والظًً ال ًىجضون ف حن اإلاخىفٍغ خٗحن ٖلى ول شخو ًغغب في اإلاكاعهت ٌؿمذ للمكاعهت في مؿُغة َلباث الٗغوى ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىٍى ي ويُٗت غحر كاهىهُت للمكاعهت في َلباث الٗغوى ٍو

 اعة هما ًخًمً هٓام الاؾدكاعة قغٍو اإلاكاعهت والُت كبٌى وجىلُِ ٖغوى اإلاخىافؿحن الغاغبحن في اإلاكاعهت في َلباث الٗغوى جلضًم ملف ًخًمً الىزابم اإلاكاع اليها في هٓام الاؾدك
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

بعد استماعكم لنص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بكناش تحمالت سبك للمجلس الجماعً أن صادق علٌه خالل  

 17، وأرسل لمصالح وزارة الداخلٌة بؽٌة التؤشٌر لكنها أبدت بشؤنه مالحظات وعددها 2118دورته العادٌة لشهر فبراٌر 

مرة ثانٌة على المجلس المولر من أجل المصادلة وفك  مالحظة شكلٌة، فممنا بمالءمته معها، والٌوم نعرض الموضوع

 التعدٌالت الممترحة وإرجاعه من جدٌد لصد التؤشٌر.
 

 أما اآلن فباب المنالشة مفتوح حول النمطة. 

  

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

الداخلٌة، سواء منها فعال اللجنة مشكورة لامت بمالءمة كناش التحمالت مع مجموعة من مالحظات وزارة 

 العامة او التً حددت بمواد، لكن اللجنة لم تؤخذ بعٌن االعتبار جمٌع المالحظات الواردة علٌها كاآلتً:

ورد بشؤنها مالحظة من مصالح الوزارة لصد التعدٌل، لكن هذا األمر لم ٌضمن فً جدول المادة الرابعة:  -
 .التعدٌالت المضمن فً التمرٌر

 رة: أبدت بشؤنها وزارة الداخلٌة مالحظات لم تؤخذ بعٌن االعتبار.المادة العاش -
 المادة الخامسة عشر: ورد بشؤنها مالحظات بؽٌة التعدٌل لكن اللجنة لم تالءم هذا المعطى مع كناش التحمالت. -
 48مادة : أبدت بشؤنهما مصالح وزارة الداخلٌة مالحظات وجٌهة، حٌث انهما ٌحٌالن على ال36و 35المادتان  -

 .49المتعلمة بلؽة العمد فً حٌن أن جدول تعدٌالت اللجنة ٌحٌل على المادة 
بعض المالحظات العامة لم تإخذ بعٌن االعتبار من لبٌل توضٌح صالحٌات نابب الربٌس المولع على دفتر   -

 مالت.التحمالت، عدم تحدٌد مهام الوكالء، وضرورة خضوع الملحمات لنفس شكلٌات تولٌع كناش التح
 

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌةالسٌد دمحم أرفا 

 إن كافة مالحظات وزارة الداخلٌة واردة فً جدول التعدٌالت مع إعادة ترتٌب للفصول: 

 .فبالرجوع للمادة الرابعة عبارة "مشروع الطهً" لم تعد واردة لذلن لم ٌتم تضمٌنها فً التعدٌالت  -

 واردة فً جدول التعدٌالت فً رلم مادة أخرى ولفا إلعادة الترتٌب المشار إلٌهامالحظات المادة العاشرة  -

 

أٌضا أشٌر أنه لبل عرض مشروع كناش التحمالت على أنظار المجلس المولر، أعددنا أرضٌة بإشران جمٌع 

وحذؾ منها عبارة المتدخلٌن من مصالح وزارة الداخلٌة، مصالح مرالبة جودة المواد الؽدابٌة، الوكالء والتجار 

"مشروع الطهً" وعرض على المجلس وصادق علٌه وبعثنا الملؾ إلى مصالح وزارة الداخلٌة ولم تضمنها هذه 

 األخٌرة كمالحظة فً مراسلتها الثانٌة الشاملة لجمٌع المالحظات وهً المعتمدة فً التعدٌالت.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

 التحمالت كامال للولوؾ على كافة المالحظات.ٌجب أن نطلع على كناش 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

إن المواد الواردة فً جدول التعدٌالت بعبارة "بدون تؽٌٌر" لم تشملها مالحظات وزارة الداخلٌة حول كناش 

 التحمالت الذي صادق علٌه المجلس.
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 شركات التنمٌة المحلٌةربٌس مصلحة  السٌد دمحم أرفا

أنا أإكد لكم على مسإولٌتً أن المراسلة الثانٌة لوزارة الداخلٌة لم ترد فٌها مالحظة حول فضاء الطهً وأن  

 كناش التحمالت المصادق علٌه ال توجد فٌه هذه العبارة فً المادة الرابعة.

 

 عضو المجلس الجماعً دمحم لكبارالسٌد 

فً المضمون، ولد  9ومالحظة فً الشكل  17للجنة، وعدد المالحظات ٌبلػ أنا كنت حاضرا فً اجتماع ا 

سردها علٌنا آنذان السٌد ربٌس المصلحة وطلبنا منه أن ٌعرض خالل الجلسة العامة النص األصلً والنص المعدل 

 لكً ال نمع فً مثل هذه اإلشكاالت.

 

 عضو المجلس الجماعً دمحم الحرالسٌد 

الكؤس فً الدورات السابمة، وكنا أربعة أشخاص امتنعوا عن التصوٌت وطلبنا من رباسة هذه النمطة أفاضت  

 المجلس الجماعً الترٌث فً البث فً هذا الموضوع ألنه بحاجة إلى مزٌد من النماش للوصول إلى نوع من التوافك.

وغ نتٌجة مرضٌة فسوق الخضر والفواكه بالجملة ٌثمل كاهل الجماعة وهذه حمٌمة لكننا بحاجة إلى بل 

 للجمٌع.

 9ومالحظة شكلٌة  17أما بالنسبة للمالحظات الواردة من وزارة الداخلٌة فلٌست كلها شكلٌة بل هنان  

 مالحظات جوهرٌة.

وألول للسٌد ربٌس المصلحة التً لفظ عبارة "على مسإولٌتً" أنه لٌس هنان من فً الواجهة وفً للب  

 اما الموظؾ فبإمكانه طلب االعفاء من المهام أو االستمالة. المسإولٌة سوى عضو المجلس الجماعً،

أخٌرا هذا السوق ما زال فً حاجة على نماش عمٌك فنحن هدفنا واحد وهو مصلحة المدٌنة، ونرٌد أن ٌرجع  

 الملؾ مرة أخرى بمالحظات، لذلن أطلب مزٌدا من الترٌث لبل البث فً هذا الموضوع.

 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمابدالسٌد 
 

مسؤلة تؤجٌل هذا الموضوع مجددا ؼٌر واردة نهابٌا، فهذا الملؾ نولش بحدة وطلبنا بشؤنه استشارات، 

وأسواق الجملة موضوع نماش وطنً على مستوى وزارة الداخلٌة، ونحن أمام كناش تحمالت إذا أردنا فسنصوت 

من جدٌد إلٌها فإما ان تإشر علٌه وإما أن تعٌده مرة أخرى بمالحظات علٌه وفك مالحظات وزارة الداخلٌة وسنبعثه 

 جدٌدة وهذا ال ٌخلك أي إشكال، فالوزارة مازالت تبحث عن تصور واضح لتدبٌر أسواق الجملة.

ففعال هذا السوق ٌعانً مشاكل وٌثمل كاهل الجماعة، وبذلت بشؤنه مجهودات كبٌرة تحت إشراؾ السٌد النابب 

جبور بمعٌة المصالح اإلدارٌة المختصة جعلت المجلس الجماعً الحالً ٌستفٌد من مداخٌل مهمة ممارنة عبد الرزاق 

 مع الفترات االنتدابٌة السابمة.

 إذن فالموضوع عرض على اللجنة ولبلت كافة التعدٌالت الواردة من وزارة الداخلٌة.

 

 عضو المجلس الجماعً خلٌل بولحسنالسٌد  
 

لم تضمن فً التعدٌالت وهذا مثال  12بالعودة لمراسلة وزارة الداخلٌة الثانٌة نجد فٌها مالحظات حول المادة 

فمط، وبالتالً فالمطلوب فبل المرور إلى التصوٌت أن تضمن مالحظات وزارة الداخلٌة بنفس الترتٌب الكابن فً 

وال أجدها، لذلن اطلب تزوٌدنا بالنسخة النهابٌة الوثٌمة موضوع التصوٌت، ألننً ابحث عن مواد فً المالحظات 

 لكناش التحمالت المراد التصوٌت علٌه.
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 عضو المجلس الجماعً عبد الواحد الشافمًالسٌد 
 

الطبٌعً هو أن ٌتم عرض النص األصلً لكناش التحمالت والنص المعدل والذي شملته مالحظات وزارة 

 الداخلٌة بشكل واضح.

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش مابددمحم العربً بلالسٌد 

 

نحن متفمون كمبدأ على تضمٌن مالحظات وزارة الداخلٌة إلى كناش التحمالت، لكن إذا بدا لكم ان هنان ارتبان 

 فً ترتٌب الفصول ٌمكننا تؤجٌل البث فً النمطة إلى الجلسة الموالٌة.

 

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة السٌد دمحم أرفا

لمسؤلة ترتٌب الفصول، فمصالح وزارة الداخلٌة هً التً طلبت إعادة الترتٌب الستدران خطؤ  بالنسبة 

 مطبعً، اما مواضٌع الفصول فبمٌت كما هً.

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 

ستضبط هذه المسؤلة،  فاإلدارةإعادة ترتٌب الفصول عملٌة شكلٌة ال تتطلب تؤجٌل البث فً النمطة من أجلها، 

أما ما ٌهمنا نحن فهو مالءمة مالحظات وزارة الداخلٌة مع كناش التحمالت ولد تم ذلن، ونحن موافمون على كافة 

 هذه المالحظات.

 

واآلن وإن لم ٌتبك أي تدخل إضافً فً الموضوع، سنمر إلى عملٌة التصوٌت على هذه النمطة وفك التعدٌالت 

 ة.المضمنة فً تمرٌر اللجن
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    مسانؼ٘ دللظ مجاع

 9502 ماي 50بتاريذ  363/50/9502مقرر عدد     

 املتعلقـة: 9502العادية لعَر ماي مً جدول أعنال الدورة  الثاميةليقطـة ا           

والفىاهه إلاغاهل مىيٕى بالضعاؾت واإلاهاصكت ٖلى حٗضًل هىاف الخدمالث الخام بالخضبحر اإلافىى لؿىق الجملت للخًغ 

ش  238/02/2018ملغع مجلـ جماٖت مغاهل ٖضص                    وطلً بمالبمخه م٘ مالخٓاث وػاعة الضازلُت. 2018فبراًغ  20بخاٍع
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وهـم الســـادة33

، عبد الؽنً درٌوش، عبد المجٌد اٌت الماضً، عادل المتصدق، توفلة، عبد الرزاق جبوردمحم العربً بلمابد، عبد السالم سً كوري، دمحم 
، ي ساللة سعٌدة جوٌدة لعوٌدي، ً،ـالبوٌسف إشراقاحمد محفوظ، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري،  وٌسالت، الهادي عبد ،دمحم الزراؾ

ٌوسؾ بن الزاهر، حبٌبة الكرشال، دمحم لكبار، دمحم بالة، جمال الدٌن البشٌر طوبا، احماد اطرحً، الحسٌن نوار، عبد الهادي بن عال، 
العكرود، ٌوسؾ اٌت رٌاض، ي الحسن المنادي، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً، السعٌد اٌت المحجوب، دمحم بن بال، توفٌك بلوجور، 

  عبد االله الؽلؾ، خالد الفتاوي.
 

وهـم الســـادةاعضاء  04

 ي عبد الحفٌظ المؽراوي، دمحم الحر، خلٌل بولحسن، عبد الواحد الشافمً.

وهــو السٌـــد: عضو واحد 01

 ي احفٌظ لضاوي العباسً.

 يلـــي ما يقـرر
 

163157937201810

2018
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 نياؽ التشنالت اخلاف
بالتدبري املفْض لطْم اجلنل٘ للدكس ّالفْانُ مبسانؼ 

 

 الباب األول: مقتضيات عامة

 صفتر الخدمالث ٕاإلااصة ألاولى: مىيى 

ٌ حماٖت مغاهل، اإلاؿماة بمىحب هظا الٗلض "اإلافىى"، بلى شخو مٗىىي زاي٘ لللاهىن الٗام  ،ًخم بمىحب ٖلض الخضبحر اإلافىى جفٍى

وجىمُت الغواج الخجاعي والاكخهاصي بهظا ؾىق الخًغ والفىاهه بالجملت بخإهُل وججهحز واؾخغالٌ وحؿُحر، ؤو الخام ٌؿمى "اإلافىى بلُه"

 .اإلاغفم 

خًمً ٖلض الخضبحر اإلافىى البىىص ؤلاص ت واإلاالُت والخلىُت ٍو  اإلاخٗللت:اٍع

جمُ٘ اإلاغافم اإلابِىت في  الخهامُم اإلالخلت بىىاف الخدمالث بلُام اإلافىى الُه بخإهُل وجضبحر و اؾخغالٌ ؾىق الجملت للخًغ والفىاهه ب - 

 .ٍتع واللُام بالضعاؾاث الًغو 

هغهت الؿىق  -  ل اإلافىى بلُه البرهامج الاؾدثماعي لخإهُل  ٖو  جمٍى

 اؾخسالم واحباث الاؾخغالٌ مً اإلاغجفلحن  - 

 ؤصاء واحب الاؾخغالٌ الؿىىي  للجماٖت . - 

 اإلاغاج٘ اللاهىهُت

 انًزاجغ انؼبيخ

  ف عكم  بىاء ٖلى  اإلاخٗلم بالجماٖاث 113.14( بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم2015ًىلُى  7) 1436عمًان  20ناصع في  1.15.85الٓهحر الكٍغ

  ف عكم بىاء ٖلى الٓهحر  اإلاخٗلم بالجباًاث املخلُت ، 47.06( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007هىهبر  30) 1428طي اللٗضة  19الهاصع في  1.07.195الكٍغ

  بؿً ؤخيام اهخلالُت فُما ًخٗلم  39.07( بدىفُظ اللاهىن عكم 2007صٌؿمبر  27) 1428مً طي الدجت  16ناصع في  1.07.209الٓهحر الكٍغف عكم

 والخلىق واإلاؿاهماث وألاجاوي اإلاؿخدلت لفاثضة الجماٖاث املخلُت.ببٌٗ الغؾىم 

  ش  1-06-15الٓهحر الكٍغف عكم  اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم الٗامت. 54-05( بدىفُظ اللاهىن عكم 2006فبراًغ  14) 1427مدغم  15بخاٍع

  اإلاخٗلم باللىاٖض املخاؾبُت 9.88 (بدىفُظ اللاهىن عكم1992صٌؿمبر 25)1413مً حماصي آلازغة  30 ناصع في 1.92.138الٓهحر الكٍغف عكم 

 جخمُمه. الىاحب ٖلى الخجاع الٗمل بها هما جم حٗضًله و

  ش  1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم ت  1962فبراًغ  19627بخاٍع  في جسىٍل مهام وهالء اؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ

 ش  1-03-194ٍغف عكم الٓهحر الك  اإلاخٗلم بلاهىن الكغل. 65-99(بدىفُظ اللاهىن عكم 2003قدىبر  11) 1424عحب  14بخاٍع

  ف عكم هما  اإلاخٗلم بكغواث اإلاؿاهمت  17.95 ( بدىفُظ اللاهىن عكم1996ؤغؿُـ  30) 1417مً عبُ٘ آلازغ 14ناصع في  1.96.124الٓهحر الكٍغ

 .جم حٗضًله و جخمُمه

  اإلاخٗلم بالخٗىٌٍ ًٖ خىاصر الكغل. 18.12( بدىفُظ اللاهىن عكم 2014صٌؿمبر 29) 1436عبُ٘ ألاٌو  6ناصع في  1.14.190الٓهحر الكٍغف عكم  

  ش  1.72.184الٓهحر الكٍغف بمثابت كاهىن عكم  ( ًخٗلم بىٓام الًمان الاحخماعي.1972ًىلُىػ  27) 1392حماصي الثاهُت  15بخاٍع

  اإلاخٗلم بمضوهت الخجاعة. 15.95( بدىفُظ اللاهىن عكم 1996)فاجذ ؤغؿُـ  1417مً عبُ٘ ألاٌو  15ناصع في  1.96.83الٓهحر الكٍغف عكم 

  اإلاخٗلم بمضوهت الخإمُىاث. 17.99بدىفُظ اللاهىن عكم  (2002ؤهخىبغ 3) 1423مً عحب  25ناصع في  1.02.238الٓهحر الكٍغف عكم 

  ت. 1.62.008الٓهحر الكٍغف عكم  في جسىٍل مهام وهالء ؤؾىاق الجملت بالجماٖاث الخًٍغ

  غ الضازلُت اإلااعر في  وي٘ كاهىن ؤؾاس ي لىهالء ؤؾىاق الجملت للخًغ والفىاهه وؤؾىاق الؿمً  بكإن 1962ماي  22كغاع الؿُض وٍػ

  ش  1.58.008الكٍغف عكم الٓهحر ُفت الٗمىمُت.1958فبراًغ  24) 1377قٗبان  4بخاٍع  ( بكإن الىٓام ألاؾاس ي الٗام للْى

  ( بؿً هٓام للمداؾبت الٗمىمُت للجماٖاث وماؾؿاث. الخٗاون بحن 2017هىفمبر  23) 1439عبُ٘ ألاٌو  4ناصع في  2.17.451اإلاغؾىم عكم

 الجماٖاث،

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/56673.htm
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  اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى  54.05مً اللاهىن عكم  12و 5( بخُبُم اإلااصجحن 2006ؤغؿُـ  9) 1427مً عحب  14ع في ناص 2.06.362اإلاغؾىم عكم

 للمغافم الٗامت،

  ،ُٗت والخىُٓمُت اإلاخٗللت بالكغل وؤحىع الُض الٗاملت  ول الىهىم الدكَغ

  ش  52بىاء ٖلى اللغاع الجباجي املخلي ٖضص املخضص ليؿب و ؤؾٗاع الغؾىم و الخلىق والىحباث اإلاؿخدلت لفاثضة محزاهُت  2019 ماعؽ 01بخاٍع

 .حماٖت مغاهل

 ش)حلؿت  2018فبراًغ غاهل في صوعجه الٗاصًت لكهغ إلاضاوالث املجلـ الجماعي إلا وجبٗا  2019و هظا صوعجه الٗاصًت لكهغ ماي  (20/02/2018 بخاٍع

ش   (.07/05/2019)حلؿت بخاٍع
 

جب ٖلى اإلافىى  لى ؤي هو طي نلت بهظا الٗلض. و بلُهٍو ال ًمىً له،  ؤن يهخم بالخهٌى ٖلى مجمٕى الىهىم التي جم ؾغصها ؤٖاله ٖو

 بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بإن ًبرع ججاهل هظه الىهىم مً ؤحل الخىهل مً الالتزاماث اإلاترجبت ٖىه.
 

 : الىزابم اإلاىىهت لٗلض الخضبحر اإلافىى:2اإلااصة 

 اللاهىن  بدىفُظ (2006 فبراًغ 14) 1427مً مدغم  15ناصع في  1.06.15ْهحر قٍغف عكم مً  12جُبُلا للماصة 

 .الٗامت للمغافم بالخضبحر اإلافىى اإلاخٗلم  54.05 عكم

 :يىن ٖلض الخضبحر اإلافىى، خؿب ألاؾبلُت مً ًخ

  واإلالخلاث. -3        وصفتر الخدمالث -2       الاجفاكُت -1

  جدضص الاجفاكُت الالتزاماث الخٗاكضًت ألاؾاؾُـت ليل مً اإلافىى واإلافىى بلُه.

ت والخلىُت التي جدضص قغٍو الاؾخغالٌ والىاحباث والالتزاماث اإلاخٗللت باؾخغالٌ اإلاغفم اإلافى   وى ًخيىن صفتر الخدمالث مً البىىص ؤلاصاٍع

هغهت الؿىق  يكأثألاقغاٌ واإلابةهجاػ  ت لخإهُل  ٖو   .واللُام بالضعاؾاث الًغوٍع

  ولضفتر الخدمالث والىاعصة بهفتها ملخلت في الاجفاكُت ؤو في صفتر الخدمالث.جخيىن اإلالخلاث مً حـمُ٘ اإلاؿدىضاث اإلاغفلت لالجفاكُت 

 و جخًمً الىزاثم اإلالخلت بالخهىم :

 جغصا لألمىاٌ اإلاىلىلت والٗلاعاث اإلاىيىٖت جدذ جهغف اإلافىى إلُه -

ت باإلاغفم الٗام اإلافىى جضبحره. -  كابمت بإؾماء اإلاؿخسضمحن الخابٗحن للجماٖت وويُٗتهم ؤلاصاٍع

  الٗغى الخلني والخضبحري واإلاالي اإلافىى إلُه. -

 الىٓام الضازلي للؿىق . -

 كابمت الىهالء واإلاؿخسضمحن الخابٗحن لهم  -

 :ؤهضاف الخضبحر اإلافىى لؿىق الجملت 3اإلااصة 

هغهت الُاث جضبحر ؾىق الجملت للخًغ والفىاهه ألحل جىمُت الغواج الخجاعي والاكخهاصي ٖبر وي٘  يهضف هىاف الخدمالث لخإهُل ٖو

ت .  ألحل  ل وجىفُظ بغهامج اؾدثماعي مخيامل وجضبحره بخلىُاث والُاث ٖهٍغ  :ًلي ما بلىالٗلض  هظا ًغمي الغغى، هظاوجمٍى

  والفواكه عبر تموٌل وانجاز :تؤهٌل سوق الجملة للخضر 

 تتنة بياء مرافق الصوق ذصب التضاميه املضادق عليَا واملرفقة بلياش الترنالت والعرض التقين للنفوض اليُ .7

 الدراشات املعنارية والتقيية لالزمة مضادق عليَا مً ملاتب دراشات معتندة . .0

 امللرقة بلياش الترنالت واالتفاقية والعرض التقين للنفوض اليُ.اإلصالذات الالزمة لتأٍيل شوق اجلنلة ذصب البطاقات التقيية  .3

 جتَيس مرافق الصوق بأذدث الوشائل التقيية املقرتذة يف ملرق كياش الترنالت والعرض التقين للنفوض اليُ . .4

 

 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/53194.htm


ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

157 
 

 
 

 :عصرنة الٌات تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه عبر 

 متعلقة بالتيعيه والتدبري اليات ذديثةوضع  .7

 ُ اشتدالص واجبات االشتغالل املرفق مً املرتفقني وفق ىعاو معلوماتي يصتحيب للنعايري املعتندة وطبقا للعرض املالي والتقين للنفوض إلي .0

 الرفع مً املوارد املالية للحناعة عرب اشتدالص واجب شيوي مع ىصبة منو طبقا للعرض املالي للنفوض إليُ  .3

 شطة برامخ اللرتوىية ظفافة وديياميلية . وضع ىعاو للرلامة واملراقبة بوا .4

 حتصني اخلدمات والصَر على شالمة األظداص والبطائع  .5

 الرفع مً جودة امليتوجات والصالمة الضرية  .6

 توفري يد عاملة مؤٍلة لتدبري الصوق .7

 تعحيع التعاقد مع املتدخلني يف شلصلة اجلنلة  .8

 ولوذات اللرتوىية مً أول ولود للنيتود توضيح ميلاىيسمات تلويً األمثاٌ وىعرٍا عرب أىعنة  .9
 

 ؤؾاؾُت ومُُٗاثمىىهاث ؾىق الجملت  جدضًض: 4اإلااصة 

 موىناخ ظىق اًخمٌح: -.2.6

 ًلي : ًخيىن ؾىق الجملت مً ٖضة مغافم مبِىت في الخهامُم  والثدت الجغص اإلاغفلت لىىاف الخدمالث وجخًمً ما

 مغبٗاث مغُاة للخًغ والفىاهه ( 4اعبٗت )  -

 في الهىاء الُلم للخًغ والفىاهه( 2مغبٗان )  -

 مغاخٌُ ( 8زماهُت )  -

ض  -  مكغٕو فًاء للُهي والخبًر

 مغاخٌُ ٖمىمُت  (7ؾبٗت ) -

ت ( 3زالزت )  -  بىاًاث للمياجب الاصاٍع

ً و 4باب عبِس ي ًخىىن مً  -  مضازل  للغاجلحن  2مىاٍػ

 اث ؤبىاب جاهبُت لخغوج الكاخىاث والٗغب( 3زالزت ) -

  في الىاجهت لخغوج ٖغباث الُض والغاجلحن  (2بابان ) -

غباث الُض  (1) باب -  جاهبي لخغوج الغاجلحن ٖو

ت والؿلُاث املحلُت  -  مغهب إصاعي بمدُِ الؿىق ًدخًً مياجب اإلاضًٍغ

 فًاء مدالث اإلاإهىالث الخفُفت -

 فًاء الهىاصًم الخكبُت  -

 مغاهً للؿُاعاث والٗغباث والضعاجاث  -

ف. : 5اإلااصة   مهُلحاث ٖامت حٍٗغ

 واحب ألاصاء الؿىىي : اإلابلغ الؿىىي الظي ًاصًه اإلافىى بلُه للجماٖت  -

 . هٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لخؿاب او مدهىال جخًيالظي  صخو ال:  ؤي  ج٘البا -

 ًبُ٘ املخهٌى ؤو ٌٗغيه للبُ٘ في الؿىق لخؿاب َغف آزغ ملابل ٖمىلت  الظي  صخوالل :  ؤي ُالىه -

 بالجملت  بلهض بُٗه ٌكتري مدهىال شخوت:  ؤي لجاحغ الجم -

 مً الؿىق . اإلاكتري :  ؤي شخو ٌكتري مدهىال -

 شخو بلهض بٖاصة البُ٘ . الىالبُ٘ بالجملت :  البُ٘ في الؿىق  -
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ٌ 6اإلااصة   قغٍو الخمضًض –: مضة الخفٍى

 .ؾىت( 15) ٖكغة زمؿت هي الٗلض مضة

 الجغغافي هُاكه جىؾُ٘ ؤو الٗام اإلاغفم زضمت جىفُظ خؿً ؤحل مً ملؼما، بلُه اإلافىى ًيىن  ٖىضما بال الٗلض مضة جمضًض ًمىً ال

ه اؾتهاله ًمىً وال اإلافىى للخضبحر البرهامج الاؾدثماعي  حغحر ؤن قإنها مً ألاولي، الٗلض في واعصة غحر ؤقغاٌ بةهجاػ اإلافىى، مً وبُلب

  .حلي بكيل الثمً في مفٍغ عف٘ ملابل بال اإلاخبلُت الٗلض مضة زالٌ

ت آلاحاٌ ٖلى الخمضًض مضة كهغا جىدهغ ؤن ًجب اصة الًغوٍع ت قغٍو جىفحر إٖل   .للٗلض اإلاالي الخىاػن  ؤو اإلاغفم اؾخمغاٍع

جـب واخضة مغة بال الخمضًض هظا ًخم ؤن ًمىً ال غه ٍو غ في جبًر  ًخم اإلافىى الخضبحر بٗلض ملخم ٖلض مىيٕى ًيىن  وؤن اإلافىى ٌٗضه جلٍغ

  الضازلُتب ٖلُه مً َغف الؿلُت الخيىمُت اإلايلفت  خإقحرال و الجماعي املجلـ َغف مً جضاوله

ش صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ و اؾخغالٌ اإلاغفم7اإلااصة   : جاٍع

ال ٌٗخبر الٗلض هافظا بال بٗض اإلاىافلت ٖلُه مً َغف املجلـ الجماعي إلاغاهل و  الخإقحر ٖلُه مً َغف الؿلُت الخيىمُت اإلايلفت 

 بالضازلُت ونضوع الامغ بالبضء بالخضمت مً َغف عثِـ الجماٖت 

 : الفاٖلىن الاؾاؾُىن صازل الؿىق :8اإلااصة 

 اف الخدمالث  ًخىاحض بالؿىق ٖضة فاٖلىن ؤهمهم :خؿب ملخًُاث الىٓام الضازلي اإلالخم بىى

  المفوض الٌه: -1

ت عهً  بمىحب هىاف الخدمالث والاجفاكُت فان اإلافىى بلُه هى اإلاضبغ الىخُض والخهغي للؿىق َُلت مضة الٗلض واإلاىيٖى

 اقاعجه حمُ٘ ججهحزاث ومغافم الؿىق .
 

 الوكالء : -2

م اإلاؼاًضة ؤو التراض ي  جىدهغ مهمت الىهالء بةحغاء ٖملُت البُ٘ للخًغ و الفىاهه وججغي ٖلى ًضهم ٖملُاث البُ٘ بالجملت ًٖ ٍَغ

لت البُ٘ التي ًدضصها هظا الىٓام الضازلي وجدذ ؤلاقغاف اإلاباقغ للمفىى بلُه.  باألمىىت املخههت لظلً في ألاًام والؿاٖاث  وخؿب ٍَغ

خلايىن ؤحىعهم مً هاالء الىهالء  .بن اإلاؿخسضمحن   الخالُحن ًبلىن جابٗحن للىهالء ٍو

 الهٌبة العامة لإلشراؾ والمرالبة : -3

ني   –حماٖت مغاهل  –الىالًت  - جخيىن مً الؿُض عثِـ مجلـ حماٖت مغاهل ؤو مً ًىىب ٖىه هغثِـ و مً ممثلحن ًٖ : اإلاىخب الَى

ممثل ًٖ  –ممثل ًٖ الىهالء  –ممثل ًٖ وػاعة الفالخت  –ممثل ًٖ غغفت الخجاعة والهىاٖت   –الكغهت اإلافىى بليها  –للؿالمت الصخُت 

 مً مهامها : –ممثل ًٖ هلابت الٗماٌ ألاهثر جمثُال  –الخجاع 

 ق؛ الؿهغ ٖلى اإلاؿاواة في الخٗامل م٘ الخجاع، الكفافُت و هؼاهت الؿى  .1

ُٗت و الخىُٓمُت؛ .2  الؿهغ ٖلى خؿً ؾحر الؿىق و الؿهغ ٖلى جُبُم ألاخيام الدكَغ

اكبتها ؛ .3 اكبت وكاٍ مسخلف الهُئاث و ألاشخام الخايٗحن إلاغ  الؿهغ ٖلى مغ

ُٗت .4 اكبتها لألخيام الدكَغ  اإلاؿتهلً ومداعبت الاخخياع؛اإلاخٗللت بدماًت  ال ؾُماو الخىُٓمُت  الخإهض مً اخترام ألاشخام و الهُئاث الخايٗحن إلاغ

 مؤاػعة الجماٖت والكغهت اإلافىى إليها  في جىُٓم الؿىق. .5

 جلضًم اإلالترخاث  .6

اكبت الضازلُت والخاعجُت  .7  .اإلاغ

 لجنة األثمنة : -4

وهُل –ممثل ًٖ الىهالء –ممثل ًٖ اإلاىخجحن  –مً مهامها جدضًض الثمً اإلاغحعي للخًغ والفىاهه بؿىق الجملت. جخيىن مً مضًغ الؿىق 

 -وممثل ًٖ الخجاع   -مغاكبي لألزمىت الخابٗحن لإلصاعة الجماُٖت والىالًت  –الجباًاث 

 المنتجون :  -5

ض الؿىق بالخًغ والفىاهه كهض ٖغيها للبُ٘ بالجملت. ىن الظًً ًلىمىن بتزٍو خباٍع  هم ألاشخام الُبُُٗىن ؤو الٖا
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لت اقخغاٌ الؿىق والٗالكت ًدضص الىٓام  الضازلي اإلاغفم بىىاف الخدمالث ؤو ملترخاث اإلافىى بلُه في الٗغى الخلني واإلاالي ٍَغ

 بحن مسخلف الفاٖلحن .

 : مؿُغة َلباث الٗغوى وقغٍو  اإلاكاعهت:9اإلااصة 

ً ٖلى الىفاءة اإلاهىُت وكضعة مالُت والظًً ال        حن اإلاخىفٍغ ٌؿمذ للمكاعهت في مؿُغة َلباث الٗغوى ألاشخام الُبُُٗحن واإلاٗىٍى

خٗحن ٖلى ول شخو ًغغب في اإلاكاعهت جلضًم ملف ًخًمً الىزاثم اإلاكاع  ًىحضون في ويُٗت غحر كاهىهُت للمكاعهت في َلباث الٗغوى ٍو

كاعة هما ًخًمً هٓام الاؾدكاعة قغٍو اإلاكاعهت والُت كبٌى وجىلُِ ٖغوى اإلاخىافؿحن الغاغبحن في اإلاكاعهت في َلباث اليها في هٓام الاؾد

 الٗغوى 

 
 

 الباب الثاني: االلتزامات العامة للنفوض إليه

 : املخاَغ واإلاهضصاث10اإلااصة

بلُه مؿاوال ًٖ ؾحر واؾخغالٌ اإلاغفم ، خُث ًلىم  اإلاىٓم للخضبحر اإلافىى ٌٗخبر اإلافىى 05-54مً اللاهىن  24َبلا للماصة 

 بخضبحره هغب ؤؾغة حُض  مخدمال بظلً مساَغه ومهضصاجه َبلا إلالخًُاث ٖلض الخضبحر اإلافىى.

 : مٗغفت ؤماهً اإلاغفم ونٗىباجه11اإلااصة 

، جدذ مؿاولُخه، ٖلى حمُ٘ اإلاُُٗا ث واإلاٗلىماث التي ؾمدذ له ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كض اجسظ ؤلاحغاءاث الالػمت للخهٌى

فاث والخضماث اإلالترخت في ٖغيه.  بخدضًض الخٍٗغ

ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كام بفدو مغفم ؾىق الجملت، وهظا حمُ٘ مغافله، هما ًهغح بإهه كام بخدضًض كُمت الخجهحزاث، وألحل 

اعة اإلاخىافؿحن ول مهاخبت اعة إلايىهاث اإلاغفم ؾِخم  اإلاغفم لٍؼ لدؿهُل مهمتهم ,ؾدىٓم الجماٖت للمخىافؿحن الغاغبحن في جضبحر اإلاغفم ٍػ

الن ًٖ َلب الٗغوى   ش والؿاٖت في ؤلٖا  جدضًض اإلايان والخاٍع

 ًهغح اإلافىى بلُه بإهه اَل٘ ٖلى مجمٕى الخضماث التي ًُلبها اإلافىى. 

 غاهاث بمسخلف ؤقيالها، والتي جيخج ًٖ جضبحر مغفم  ؾىق الجملت .ًهغح اإلافىى بلُه بإهه كضع الهٗىباث و ؤلاه

ٌ في خالت جلضًغه بإهه حٗغى لخؿاعة بؿبب هلو اإلاٗلىماث.  ال ًمىً للمفىى بلُه ؤن ًغف٘ قيىي وال ؤن ًُالب بالخٍٗى

 ًهغح اإلافىى بلُه بإهه لم ًترن قِئا للهضفت مً ؤحل جلضًم ٖغيه اإلاالي والخلني .

ت. ًهغح اإلافىى ت الًغوٍع  بلُه بإهه ًخدمل وامل اإلاؿاولُت فُما ًسو آلالُاث و اإلاىاعص البكٍغ

 : إوكاء الكغهت اإلاضبغة للمغفم12اإلااصة 

مىً  05-54مً اللاهىن  25َبلا إلالخًُاث اإلااصة  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًيخٓم في قيل قغهت ًىٓمها اللاهىن اإلاغغبي. ٍو

حن ًىُبم ٖليهم اللاهىن الٗام ؤو اللاهىن الخام. للمؿاهمحن ؤن ًيىهىا ؤشخانا َ  بُُٗحن ؤو اٖخباٍع

 ًجب ؤن جيىن خهو الكغهت ؤو ألاؾهم، ما ٖضا جلً اإلاؿٗغة في البىعنت، ٖلى قيل ؾىضاث اؾمُت. 

 ؾىق الجملت للخًغ و الفىاهه إلاغاهل.ًجب ؤن ًيىن غغى الكغهـت اإلافىى بليها مىدهغا في جضبحر 

 بوكاء الكغهت بمجغص كبٌى ٖغى هاثل ٖلض الخضبحر اإلافىى و كبل بٖضاص الاجفاكُت اإلاخٗللت بالخضبحر اإلافىى ًجب

 : اإلاؿؤولُاث اإلاهىُت 13اإلااصة 

ىُا في حمُ٘ الخضماث  ًلتزم اإلافىى بلُه ؤهه كاصع ٖلى ؤن ًىجؼ بمهىُت واٖخماص هٓام حىصة مٗخمضة خؿب اإلاٗاًحر اإلاٗخمضة َو

هغح بإهه غحر زاي٘ ألي جلُُض كاهىوي وألي التزام ججاه ألاغُاع مً قإنهما بٖاكت جىفُظ  املخضصة في ٖغيه والتي ًىو ٖليها هظا الٗلض. ٍو

 التزاماجه ولُا ؤو حؼثُا.

غ )ألاؾماء الٗاثلُت والصخهُت والكهاصاث املخهل ٖليها  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه هكفا مفهال ًٖ ألَا

 ث وألاكضمُت في اإلاُضان(، بلى حاهب هكف مفهل ًٖ الخجهحزاث اإلالضمت مً ؤحل جىفُظ هظا الٗلض، م٘ طهغ حمُ٘ البُاهاث الخلىُت.واإلااهال 
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ت واإلااصًت إلاؼاولت مهام ؤزغي غحر  ت جدذ جهغفه والىؾاثل البكٍغ ًمى٘ ٖلى اإلافىى بلُه مىٗا باجا ؤن ًسهو ألامىىت اإلاىيٖى

 ٖلض الخضبحر اإلافىى.   الخضماث التي حكيل مىيٕى 

ت إلاغجفلي اإلاغافم الٗامت ؤو مً قإنها ؤن حؿاهم في جلضًم ٌغحر ؤهه ًمىىه ؤن  ت ؤو نىاُٖت، يغوٍع ؿخغل ؤوكُت جىمُلُت، ججاٍع

 هما هى الكإن باليؿبت ألوكُتؤو مً ًسىله اللاهىن طلً الترزُو بهظه ألاوكُت ومغاكبتها مً لضن اإلافىى مؿبلا زضمت ؤفًل. ًخم 

 اإلاكاع بلُه ؤٖاله. 54.05مً اللاهىن  25َبلا للماصة  اإلاغفم الٗام

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب لألوامغ بالخضمت الهاصعة ًٖ اإلافىى. وإطا اٖخبر اإلافىى بلُه ؤن ألامغ بالخضمت ًخًمً 

ا جخجاوػ التزاماجه اإلاىهىم ٖليها في هظا الٗلض، فةهه ًدم له ؤن ًخلضم بكيىي به ( 10ظا الكإن هخابت بلى اإلافىى صازل ؤحل زمؿت )قغَو

يخج ًٖ هظه الكيىي جىكف جىفُظ ألامغ بالخضمت بلى خحن جىنل  ؤًام )بكيل ؤكص ى ؤو بكيل بلؼامي(، وطلً جدذ َاثلت ؾلٍى خله. ٍو

        ( ًىما، بال بطا وان هىان اجفاق بحن الُغفحن. 7الُغفحن بلى اجفاق، في ؤحل ال ًيبغي ؤن ًخٗضي ؾبٗت )

ًلىم اإلافىى بلُه ، بُلب مً اإلافىى، بخلضًم اإلاٗلىماث املخاؾبُت واإلاالُت اإلاخٗللت بىفلاث جىفُظ ؤوكُخه وفم ما جىو ٖلُه 

 اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم الٗامت    54.05ملخًُاث  كاهىن عكم  

اعاث الغامُت بلى مغاكبت اإلاٗضاث مً َغف ىان اإلاُٗىحن مً َغف اإلافىى  ًخٗحن ٖلُه هظلً حؿهُل الٍؼ اإلافىى، وهظا جمىحن ألٖا

 مً الىلىج بلى ؤمىىخه. 

و ال ًمىً للمفىى بلُه ، بإي وحه وان، ؤن ًدل مدل اإلافىى في ٖالكاجه م٘ ألاغُاع ؤو في ؾحر مغافم اإلافىى، زاعج بَاع اإلاهام 

ىخفي اإلافىى بلُه بةُٖاء اإلا يبغي للمفىى ؤن ًدٌى هظه اإلاكىعة، بالكيل الظي ًالثمه، التي ٖهض بلُه بها بملخط ى هظا الٗلض. ٍو كىعة. ٍو

 بلى كغاع ؤو ؤمغ بالخىفُظ.  

خٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بزباع اإلافىى ٖلى الضوام بأزغ اإلاؿخجضاث اإلاخٗللت بالٗالكاث التي ؾُلىم بٗلضها م٘ ألاغُاع مً ؤحل  ٍو

دم للمفىى ؤن ًُل٘، في ؤي وكذ وخحن،  ٖلى اإلاغاؾالث اإلاىحهت بلى ألاغُاع.   بهجاػ مهامه. ٍو

غاف اإلاهىت وللملخًُاث اللاهىهُت اإلاٗمٌى بها.  ًخدمل اإلافىى بلُه مؿاولُت الخضماث اإلاٗهىص بها بلُه َبلا أٖل

برم ٖلىص الخإمحن الالػمت ٖلى هفلخه الخانت، لُدمي هفؿه مً ؤي ُلت مضة الٗلض ٌٗخبر اإلافىى بلُه اإلاؿاوٌ الىخُض ججاه ألاغُاع ، ٍو  َو

ٌ ؾُٗغيه له اؾخغالٌ اإلاغفم   حٍٗى

جب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ٌؿخجُب ألي صٖىة ًىحهها   عثِـ املجلـ الجماعي مً ؤحل اإلاكاعهت في ؤقغاٌ الضو  عاث الٗاصًت ؤو ٍو

 الاؾخثىاثُت وفي حمُ٘ الاحخماٖاث الخيؿُلُت.

 :الترازُو14اإلااصة

ال ٌٗفى اإلافىى بلُه مً الخهٌى ٖلى الترازُو اللاهىهُت اإلاُلىبت وال ؾُما في مجاٌ الخٗمحر واخخالٌ اإلالً الٗام والؿالمت 

 وخماًت البِئت.

 : الخإمُىاث 15اإلااصة

ابخضاء مً صزٌى ٖلض الخضبحر اإلافىى خحز الخىفُظ، ؤن ٌغُي َُلت مضة الٗلض مؿاولُخه اإلاضهُت  بلُه،ًجب ٖلى اإلافىى 

واملخاَغ التي كض جترجب ًٖ ؤوكُخه اإلاهىُت، وبهفت ٖامت ًٖ بهجاػ مسخلف اإلاهام التي ًىو ٖليها هظا الٗلض، وطلً بىاؾُت ٖلىص جإمحن 

 ا كاهىهُا.  ًخم اهخخابها وفم الكيلُاث والكغٍو اإلاٗمٌى به

م ويغع اإلااء،  وفي هظا الهضص، ؾُيىن لؼاما ٖلى اإلافىى الُه ؤن ًىخدب ٖلىص جإمحن ًٖ ألايغاع )حغُي جدضًضا مساَغ الخٍغ

ًُت. ٌ )ؤمىاٌ الغحٕى وؤمىاٌ الاؾترصاص وألامىاٌ الخانت( بملضاع كُمتها الخٍٗى  وألايغاع الالخلت باألغُاع( فُما ًخٗلم بإمىاٌ الخفٍى

ًُت، وطلً صازل ؤحل  ولهظا ٌ ًدضص كُمتها الخؿابُت الهافُت وكُمتها الخٍٗى الغغى، ًجب وي٘ حغص خًىعي ألمىاٌ الخفٍى

ش جبلُغ اإلاىافلت ٖلى الٗلض.    3زالزت )  ( ؤقهغ مً جاٍع

الٗاملىن زالٌ  ًخدمل اإلافىى بلُه اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًٖ ؤي يغع لخم بالغحر بؿبب فٗل هاحم ًٖ ؾىء هُت ؤو بهماٌ حؿبب فُه

 مؼاولت ؤوكُتهم اإلاهىُت اإلاخٗللت بدىفُظ هظا الٗلض. 
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لتزم اإلافىى بلُه بخدمل حمُ٘ الىخاثج اإلاالُت التي كض جىجم ًٖ ألاخيام الهاصعة يضه، صون بمياهُت جدمل اإلافىى ألي  ٍو

 مؿاولُت بإي خاٌ مً ألاخىاٌ.

ٖلىص الخإمحن و الىزاثم التي جثبذ ؤصاءه ألكؿاٍ الخإمحن، وطلً  ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم للمفىى، مغة واخضة في الؿىت، ًجب

 َُلت مضة الٗلض.

    الهفت الصخهُت : اخترام16اإلااصة 

ذ ألاخىاٌ مً خاٌ باي ًجىػ  ال هما, الُه للمفىى الصخهُت اإلاؼاًا ؤؾاؽ ٖلى اإلافىى الخضبحر ٖلض برمً  بهفت ؾىاء الٗلض جفٍى

  حؼثُت او ولُت

 الدكاعن-: الخٗاكض مً الباًَ 17اإلااصة 

ُا  مً الباًَ ؤو ؤهثر مً ؤحل اللُام بالخضماث اإلاىضعحت يمً ازخهانه،  ًمىً للمفىى بلُه ؤن ًىِب ٖىه مخٗاكضا فٖغ

في اإلااثت مً مبلغ ٖلض الخضبحر  50واإلاٗهىص بها بلُه بدىم ججغبخه الخانت وبالىٓغ بلى وؾاثله، ٖلى ؤن ال  ًخجاوػ الخٗاكض مً الباًَ وؿبت 

الخهت ؤو الجؼء الغثِس ي منها، ًبلى ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًفغى ٖلى اإلاخٗاكضًً مً الباًَ الخلُض بالتزاماث بما اإلافىى ؤو ؤن ٌكمل 

 ًًمً جُبُم قغٍو هظا الٗلض.    

 ال ًمىً للمفىى بلُه ؤن ًدىهل مً مؿاولُخه بفٗل الخٗاكض مً الباًَ، خُث ؤنها جبلى واملت.

 : مٗاًىت مسالفاث اإلاغجفلحن18اإلااصة 

ىان املخلفحن الخابٗحن للمفىى بلُه ٖلض  ًمىً مٗاًىت املخالفاث التي ًغجىبها اإلاغجفلىن، في بَاع  الخضبحر اإلافىى، مً لضن ألٖا

ُفتهم.  والخاملحن لؿىض كاهىوي ٌكهض ٖلى ْو

اكبت جىُٓم اإلافىى إلُه19اإلااصة   : مغ

ازل ؤحل ؾىت واخضة، جدذ َاثلت الجؼاءاث الخٗاكضًت، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًثبذ للمفىى و ألي ؾلُت مغاكبت ؤزغي ص

الم والخضبحر واإلاغاكبت الضازلُت  .وؤلاقهاص ٖلى الجىصة جُبُله الفٗلي لىٓام ؤلٖا

 ًخًمً هظا الىٓام ٖلى الخهىم الٗىانغ الخالُت :

 ؤؾاس ي للمؿخسضمحن ًدـضص بكيل زام قغٍو الخىُْف وصف٘ ألاجغة وؾحر الحُاة اإلاهىُت إلاؿخسضمي الخضبحر اإلافىى ؛  كاهىن   -

 هٓام ًدضص الهُاول الخىُٓمُت للخضبحر والخضكُم الضازلي للخضبحر اإلافىى وهظا مهامها وازخهاناتها ؛ -

اكبت الضازـلُت للخض -  بحر اإلافىى وؤلاقهاص ٖلى الجىصة ؛صلُل ًهف إجغاءاث ؾحر الهُاول واإلاغ

 هٓام ًدضص قغٍو إبغام الهفلاث وؤقيالها وهظا الىُفُاث اإلاخٗللت بخضبحرها ومغا كبتها.   -

 : وكغ اإلاٗلىماث اإلاالُت20اإلااصة 

 9-88يها اللاهىن عكم ًخم صازل ألاقهغ الؿخت اإلاىالُت الزخخام الؿىت اإلاالُت ٖلى ؤبٗض جلضًغ، بقهاع اللىاثم الترهُبُت التي ًىو ٖل

الهاث  ضة مغزو لها بيكغ ؤلٖا غ مغاكبي مفىض ي الخؿاباث، في حٍغ اإلاخٗلم باللىاٖض املخاؾبُت الالػم ٖلى الخجاع الٗمل بها، وهظا جلاٍع

 جدذ َاثلت الٗلىباث املخضصة في الٗلض.        بلُه،اللاهىهُت، وجىي٘ عهً بقاعة الٗمىم بملغ اإلافىى 

 ازخُاع ميان ؤلاكامت: 21اإلااصة 

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًخىفغ َُلت مضة الٗلض ٖلى بوكاءاث صاثمت بتراب اإلافىى مؼوصة بيل الىؾاثل مً خُث الٗاملحن 

 واإلاٗضاث التي حؿمذ له بدىفُظ الخضماث التي حكيل مىيٕى هظا الٗلض. 

ىنله باألمغ بالخضمت، هما ًجب ٖلُه ؤن ًلضم ونفا لألماهً ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًسبر اإلافىى بٗىىان بكامخه النهاجي فىع ج

 اإلاؿخٗملت مً ؤحل جىفُظ الٗلض.
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 الباب الثالث: االلتزامات التقنية املتعلقة باستغالل مرفق سوق اجلنلة للخضر والفواكه

افم ؾىق الجملت .22اإلااصة   : البرهامج الاؾدثماعي لخإهُل وجخمت اهجاػ مغ
ل  بَاعًلتزم اإلافىى بلُه في   البرهامج الاؾدثماعي الخٗاكضي الخالي: واهجاػهظا الٗلض بخمٍى

 بياء ّجتَٔص املسبعات : -2
 :بناء المربعات -

ا بكإن بىاء اإلاغبٗاث اإلاخبلُت واإلاكاع اليها في الخهمُم اإلالخم بىىا ف ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا اؾدثماٍع

 الخدمالث  وهضا وججهحزها والبرهامج الؼمني إلهجاػ هظه اإلاغبٗاث.

 تؤهٌل المربعات: -
ًجب ٖلى اإلافىى بلُه جإهُل وججهحز اإلاغبٗاث اإلاخىاحضة َبلا للمىانفاث الخلىُت اإلالترخت مً َغف اإلافىى في ملخم هىاف الخدمالث . 

جب ٖلُه ؤًًا ؤن ٌٗمل ٖلى جىنُف هٕى اإلاٗضاث التي ٌٗتزم  لت ؤزغي ًلترخها ٍو ضص الٗماٌ ، ؤو ؤي ٍَغ لت حؿُحرها ٖو اؾخٗمالها وهظا ٍَغ

 اإلافىى بلُه في ٖغيه الخلني م٘ بغهامج ػمني لخإهُل وججهحز اإلاغبٗاث .

 بياء جتَٔص مطتْدعات التدصًٓ ّالتربٓد : -3
 

لت  ٍغ ض وفم الٗغى الخلني للمفىى, م٘ بغهامج ػمني إلهجاػها َو ً والخبًر ًجب ٖلى اإلافىى بلُه بىاء وججهحز مؿخىصٖاث الخسٍؼ

 جضبحرها .

 التلفٔف -4
 

هغهت كُإ الخلفُف وفم بغهامج اؾدثماعي اإلاخًمً في ٖغيه الخلني ًًمً قغٍو الصخت  ًجب ٖلى اإلافىى الُه جإهُل ٖو

 والبِئت م٘ بغهامج ػمني لخإهُل هظا اللُإ .والؿالمت الغظاثُت 

 املعدات املتعلك٘ بْشٌ البكائع -5
ا بكإن ججهحزاث وػن البًاج٘ في ألاماهً اإلالترخت مً َغف  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا اؾدثماٍع

جب ٖلُه ؤًًا ؤن ٌٗمل ٖلى جىنُف هٕى اإلاٗضاث التي ٌٗتزم اؾخ لت الجماٖت .  ٍو ضص الٗماٌ ، ؤو ؤي ٍَغ لت حؿُحرها ٖو ٗمالها وهظا ٍَغ

 .   ؤزغي ًلترخها اإلافىى بلُه..

 املساقب٘ ّاملتابع٘ املعلْماتٔ٘ ألىػط٘ الطْم-6
مذ ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا مٗلىماجُا لىٓام اإلاغاكبت والدؿُحر والخدب٘ مىضمج والخجهحزاث الالػمت التي حؿ

 له بالخدب٘ الضكُم لجمُ٘ اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ اإلاالي والخضبحري 

ا اإلاٗلىماث الخالُت: ًً٘ اإلافىى بلُه في مخىاٌو اإلافىى ملفا مٗلىماجُا مدحن باهخٓام ًخًمً  قهٍغ

 عدد الشاحنات ، -

 كمٌة البضابع ، -

 لابمة الحوادث العرضٌة،   -

جب ؤن ًىي٘ هظا اإلالف عهً بقاعة اإلافىى في قيل مٗلىماحي عكمي مً ؤحل يمان اإلاخابٗت.  ٍو

 املسافل الؿشٔ٘   : -7

ا بكإن بخضار و بنالح اإلاغافم الصخُت ومؿخىصٖاث اإلاالبـ  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا اؾدثماٍع

 اإلاخىاحضة  واإلالترح اهجاػها .  
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 جتَٔص املهاتب االدازٓ٘   : -8

ا بكإن ججهحز اإلاياجب  جب ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا اؾدثماٍع ت عهً اقاعجه . ٍو ت اإلاىيٖى الاصاٍع

لت ؤزغي ًلترخها اإلافىى بلُه. لت حؿُحرها ، ؤو ؤي ٍَغ  ٖلُه ؤًًا ؤن ٌٗمل ٖلى جىنُف هٕى اإلاٗضاث التي ٌٗتزم اؾخٗمالها وهظا ٍَغ

 جتَٔص مسانً ّقْف الػاسيات ّالطٔازات -9
 

ا  بكإن ججهحز مغاهً الؿُاعاث والكاخىاث بيامحراث مغاكبت, ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني بغهامجا اؾدثماٍع

و والخىاحؼ الاجىماجُىُت ٖىض الضزٌى والخغوج, و ؤحهؼة مغاكبت الضزٌى للمؿخٗملحن بالؿاٖت و بىٓام الاقتران بما فيها ألاصاء بالبُاكت 

غ ألافلي والٗمىصي وجغكُم ؤماهً الىكىف وألاحهؼة الالىتروهُت للخظاهغ وال ت وفم الدكٍى ُاث الىكاًت والؿالمت وحمُ٘ الخجهحزاث الًغوٍع

ىُت والضولُت الجاعي بها الٗمل  اإلاٗاًحر الَى

 تطٔٔر الطْم -:
  ًجب ٖلى اإلافىى ان ًلضم في ٖغيه الخلني ونفا ًٖ قيل ومىانفاث حؿُِج الجضاع املخُِ بالؿىق 

 تغطٔ٘ باسات الطْم  -21
 ًجب ٖلى اإلافىى ؤن ًلضم في ٖغيه الخلني ونفا ًٖ الكيل واإلاىانفاث الخلىُت للخغُُت اإلاخٗللت بباخاث الؿىق الغحر اإلاغُاة. 

 اليعاو الداخلٕ  -22
ًجب ٖلى اإلافىى بلُه جلضًم اإلاالخٓاث والاكتراخاث التي ًغي مً اإلاىاؾب بصزالها ٖلى مكغٕو الىٓام الضازلي اإلاغفم بىىاف 

 الخدمالث 

افم ؾىق الجملت .   محزاهُت  البرهامج الاؾدثماعي لخإهُل وجخمت اهجاػ مغ

له اإلافىى الُه ًهل الى .................... .... صعهم اإلابلغ ؤلاحمالي للبرهامج الاؾدثماعي الخٗاكضي َُلت مضة الخضبحر اإلافىى اإلالتزم بخمٍى

 صون اخدؿاب الغؾىم .

 وفم بغهامج ػمني مدضص في الٗغى الخلني ال ًخجاوػ زلث مضة الاؾخغالٌ.ًجب اهجاػ حمُ٘ هظه الاؾدثماعاث 

اإلاغفم الٗام  ومغصوصًتهظلً ألاعباح في ؤلاهخاحُت وما ًخم اكخهاصه مً ؤمىاٌ هدُجت جدؿحن جضبحر ًجب ؤن ًبرػ الٗغى الخلني 

 اإلاظوىع. 54.05مً اللاهىن  29َبلا للماصة  اإلافىى

 اقغاٌ الهُاهت  . جىفُظ : 23اإلااصة 

ضزل في بَاع هظه  ٖلى اإلافىى بلُه اللُام حمُ٘ ؤقغاٌ الهُاهت الالػمت لخؿً ؾحر اإلاغافم الخابٗت للؿىق َُلت مضة الٗلض ٍو

 ؤلانالخاث املخاوع الخالُت: 

اكبت ....... –اإلاٗضاث الالىتروهُت لألصاء  –ؤلاهاعة  إنالخاث: -  آلُاث اإلاغ

لىص  - افم الخابٗت له ٖو ض:ؤقغاٌ ؤلانالخاث لبىاًت الؿىق واإلاغ   والاهترهِذاإلااء والىهغباء والهاجف  التزٍو

 ججضًض آلالُاث واإلاٗضاث في خالت الاهخالن او الؿغكت وطلً فىع إزباث هظه الحالت  -

 ٖلى هفلت اإلافىى بلُه بٗض بهظاعه  بةهجاػهاألاقغاٌ ًلىم اإلافىى بلىة اللاهىن  بهظهوفي خالت ٖضم كُام اإلافىى بلُه 

ت اإلاغفم جب اللُام بجمُ٘ هظه ألاقغاٌ بضون اإلاؿاؽ بمبضؤ اؾخمغاٍع  ٍو
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 الباب الرابع : التزامات املفوض ومشؤولياته

 : التزاماث اإلافىى24اإلااصة 

ٌ اإلاغافم اإلافىيت، الخابٗت للؿىق، بكيل اهفغاصي وخهغي، بلى اإلافىى بلُه. وبالخالي،  ًلتزم اإلافىى، زالٌ مضة الٗلض، بخفٍى

ًلتزم اإلافىى بإال ٌُٗي ؤي جغزُو بصاعي ؤو غحره ًىجم ٖىه الخض مً مماعؾت اإلافىى بلُه لخله الخهغي في اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، 

 ؤو مىٗه مً طلً.   

فةهه ًدم  بلُه،بطا اٖخبر اإلافىى ؤو الؿلُاث الٗمىمُت املخخهت ؤن هىان غُابا للؿالمت الصخُت ؤو هلها في زضمت اإلافىى 

خدمل اإلافىى  ت وماكخت، ؤن ًدل مدل اإلافىى بلُه ؤو ؤن ًىِب ًٖ هفؿه هُاها آزغ لخضاعن هظا العجؼ. ٍو  بلُه،للمفىى، بهفت مًبَى

 اصهاه  47م٘ مغاٖاة جُبُم الظٖاثغ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  طلً،في هظه الخالت، الىفلاث اإلاترجبت ًٖ 

ىض حٗظع جإصًتها ًخم زهمها مً الًماهت  لت ما ٖلى جإصًت الىفلاث الؿالفت الظهغ. ٖو تراى بإي ٍَغ وال ًمىً للمفىى بلُه الٖا

 زُو مؿبم مً َغف اإلافىى بلُهاإلاالُت اإلاىصٖت لضي الخاػن الاكلُمي صون جغ 

ه، وؤن ًماعؽ خلىكه  لتزم اإلافىى هظلً بإن ًبظٌ كهاعي حهضه مً ؤحل خماًت اإلافىى بلُه مً ؤي يغع، هُفما وان هٖى ٍو

ت.             الؿىق،الخامت والياملت التي ًسىلها ٖلض الخضبحر اإلافىى بضازل  ت اإلاكيل، في خالت اإلاىاٖػ  وطلً بلى غاًت حؿٍى

ٖلى اإلافىى مؿاهضة اإلافىى بلُه في ؤلاحغاءاث التي كض ٌٗخمضها ججاه ؤلاصاعة في بَاع وكاَه اإلانهي، واإلاخٗللت بٗلض  ًجب

.ٌ  الخفٍى

ًخٗحن ٖلى اإلافىى حؿهُل ألابدار اإلاىجؼة مً َغف ٖاملي اإلافىى بلُه، وهظا حؿهُل ونىلها بلى اإلاهالح الجماُٖت ؤو الفغٕو 

ت ؤو ألاحهؼة الت  ي ال بض مً اؾدكاعتها ؤو الخٗاون مٗها مً ؤحل جىفُظ الخضماث مىيٕى هظا الٗلض. ؤلاصاٍع

خم هظا ؤلازباع في قيل ؤوامغ مىخىبت ببضء الخضمت. وال ًمىً اٖخباع ؤي  ًلىم اإلافىى بةزباع اإلافىى بلُه بكإن جىفُظ الٗلض. ٍو

 م٘ بقٗاع بالخىنل مً َغف اإلافىى بلُه.  كغاع قفىي هافظا وكابال للخىفُظ َاإلاا ؤهه لم ًلترن بةزباع مىخىب

بُلب مىه، الكهاصاث والدجج التي كض ًدخاج بليها مً ؤحل اللُام بإي بحغاء  بلُه،ًلضم اإلافىى، في خضوص امخُاػاجه، للمفىى 

ت ؤو بحغاء حمغوي بكإن اإلاٗضاث الالػمت مً ؤحل جىفُظ الٗلض.   كاهىوي ًخٗلم بىيُٗت الٗاملحن ؤلاصاٍع

اكبت الخضماث: 25اإلااصة   جدب٘ ومغ

 : طهطخ انًزالجخ انًخىنخ نهًفىض3652

ٗاث واللىاهحن اإلاىٓمت الجاعي بها الٗمل، فةن اإلافىى  ٖالوة ًٖ اإلاغاكبت التي جماعؾها الضولت ؤو ؾلُاث ؤزغي بملخط ى الدكَغ

ت، مغجبُت بااللتزاماث ًخىفغ بػاء اإلافىى بلُه ٖلى ؾلُت ٖامت جسٌى له اللُام باإلاغاكبت الاكخهاصًت  والخلىُت والاحخماُٖت واإلاالُت والخضبحًر

 اإلاترجبت ًٖ الٗلض.

خىفغ اإلافىى ٖلى حمُ٘ ؾلِ اإلاغاكبت مً ؤحل الخُلً، بٗحن اإلايان ومً زالٌ اإلاؿدىضاث، مً خؿً ؾحر اإلاغفم اإلافىى  ٍو

 وخؿً جىفُظ الٗلض. 

مخى٘ ًٖ ٖغكلت هظه اإلاغاكبت بإي وؾُلت واهذ. ًلتزم اإلافىى بلُه باللُام جللاثُا بما ًلؼم حؿهُال  للمغاكبت في ْغوف ٖاصًت، ٍو
 

 نجُخ انززجغ: 3653

وجخيىن مً ممثل ًٖ ٖامل ٖمالت مغاهل وممثل اإلافىى  ٖىه،ًخم بخضار لجىت جدب٘ ًغؤؾها عثِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب 

 يم ول شخو حٗخبر مكاعهخه مفُضة بُلب مً عثِـ املجلـ الجماعي ؤو مً ًىىب ٖىه. الاكخًاء،ٖىض  ًمىً،بلُه. هما 

خٗحن ٖليها باألؾاؽ فدو  جخمثل مهمت هظه اللجىت في الخإهض مً الخىفُظ الجُض لهظه الخضماث ومً اخترام الكغٍو الخٗاكضًت. ٍو

ل الٗلض التي ًُغخها  الُغفان.     واجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بهٗىباث جُبُم ؤو جإٍو

( ؤقهغ 3وجفدو لجىت الخدب٘ ول كًُت مغجبُت بدىفُظ الٗلض جخُلب حكاوع الُغفحن. وججخم٘ هظه اللجىت مغة واخضة ول زالزت )

 ٖلى ألاكل بمباصعة مً اإلافىى، غحر ؤهه ًمىً اؾخضٖائها في ؤي وكذ، ٖىض الًغوعة، بُلب مً اإلافىى ؤو اإلافىى بلُه.
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 هُبكم انًزالجخ 3654

جخم مغاكبت ؤلاحغاءاث والخضماث، مىيٕى ٖلض الخضبحر اإلافىى، باؾم ولخؿاب اإلافىى، بىاؾُت هُاول مغاكبت ٌُٗنها اإلافىى 

 فىع جبلُغ ألامغ ببضء الخضمت.

ىاًت  جخىفغ هظه الهُاول ٖلى الضوام ٖلى حمُ٘ نالخُاث اإلاغاكبت لخدُلً بغُت الخدلم في ؤي وكذ مً ؤن الخضماث جىفظ بضكت ٖو

إل ٖلى  بلُه،ً َغف اإلافىى م مىً لهظه الهُاول ؤن جُلب بعؾاٌ ؤو ؤلَا وؤهه ًدترم التزاماجه هما هى مىهىم ٖليها في الٗلض وملخلاجه. ٍو

 ؤي وزُلت ؤو ملف خاؾىبي ؤو مٗلىمت لضي اإلافىى الُه طاث نلت بخضبحر اإلاغفم.     

ت، هما ًمىىه ًمىً للمفىى ؤن ًلىم ٖلى هفلخه الخانت بٗملُاث جضكُم ال اث الخلىُت ؤو اإلاالُت ؤو الخضبحًر خؿاباث ٖلى اإلاؿخٍى

ت حُُٗنهم.   ؤن ٌؿخٗحن بسبراء ًخمخ٘ بدٍغ

اإلافىى بلُه باملخالفاث صازل ؤحل  بزباع جبلُغؤصهاه، بٗض  47 وجُبم هُاول اإلاغاكبت الجؼاءاث الخٗاكضًت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة

 ًىما. 15

 مً ؤٖىان الجماٖت املخلفحن.جخيىن هُاول اإلاغاكبت 

 ًمخى٘ اإلافىى بلُه ًٖ ٖغكلت اإلاغاكبت التي ًماعؾها اإلافىى ؤو هىابه، بإي وؾُلت واهذ.

م  ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم مؿاٖضجه لهُاول اإلاغاكبت والًبِ مً ؤحل جمىُىه مً ؤصاء مهامه في ؤخؿً الٓغوف، ًٖ ٍَغ

 اإلاىخب وكاٖت الاحخماٖاث، ألاحهؼة اإلاٗلىماجُت واإلاىخبُت وغحر طلً(. عنض الىؾاثل الالػمت )تهُئت وججهحز 

جلىم هُاول اإلاغاكبت الخابٗت للمفىى بٖضاص مدايغ يض اإلافىى بلُه في خالت هلو الخضماث مىيٕى الٗلض. وحٗخمض    ان ًدم

 هظه اإلاهلخت ٖلى هظه املخايغ لخدضًض الٗلىباث.

 . طزق يزالجخ انخذيبد3655

حن ازىحن هما:جخم   مغاكبت الخضماث ٖلى مؿخٍى

مرالبة متواصلة مبنٌة على المستندات من خالل فحص المستندات والتمارٌر التً ٌلتزم المفوض إلٌه بإعدادها.  -

وٌجب وضع هذه المستندات فً متناول المفوض بكل وسابل االتصال التً ٌمترحها هذا األخٌر )بواسطة وثٌمة 

 نترنت(،مكتوبة أو الفاكس أو اإل

 مرالبة مٌدانٌة وتتبع بعٌن المكان.  -
 . انًزالجخ انًزىاصهخ انًجُُخ ػهً انًظزُذاد365652

ىان اإلاُٗىحن مً َغف اإلافىى باإلاٗلىماث الالػمت  مً ؤحل الؿماح بخدب٘ جىفُظ ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًلتزم اإلافىى بلُه بمض ألٖا

.لخدب٘ الخضماث بكيل ٖملُاحي، وطلً في قيل بلىتر ت بالخاؾىب، فةنها جلضم في قيل مُبٕى  ووي، بال بطا حٗلم ألامغ بٗىانغ غحر مدفْى

 اإلاُُٗاث واإلاٗلىماث  وحمُ٘ولهظا الغغى، ًلىم اإلافىى بلُه بفخذ وجدُحن وؤلاصالء بالسجالث 

 . انًزالجخ وانززجغ ثؼٍُ انًكبٌ 365653

اإلاغجفلحن وجخم  َغف مً ملضمت قياًاث هدُجت ؤو جللاثُا وجخم. اإلاُضاهُت للمغفم ًلىم ؤٖىان اإلاغاكبت الخابٗحن للمفىى باإلاغاكبت

اعاث اإلاغاكبت بىاؾُت مغاكبحن مدلفحن في ؤي وكذ وخحن )لُال ونهاعا( وصون بزباع مؿبم. ولِـ مً الًغوعي وحىص ممثل اإلافىى الُه  ٍػ

 ٖىض اللُام باإلاغاكبت بىاؾُت اإلاغاكبحن املخلفحن.

ىان غحر  وممثلبٗحن اإلايان بحن ممثل اإلافىى  وكٕى هؼإوفي خالت  اإلافىى بلُه فُما ًسو ٖملُاث اإلاغاكبت التي ًجغيها ألٖا

ت ًدمل جىكُ٘  خم بٖضاص مدًغ بكإن مٗاًىت هظه اإلاغاكباث الخًىٍع ت بدًىع اإلافىى بلُه. ٍو املخلفحن، فةهه ًخم اللُام بمغاكبت خًىٍع

 اإلاٗاًىحن.

بإي وؾُلت مً وؾاثل الاجهاٌ اإلاخاخت وحؿمذ  بلُه،التي ًلىم بها اإلافىى، فةهه كض ًلجإ بلى بقٗاع اإلافىى وفي بَاع اإلاغاكبت 

 بالـخإهض مً الخىنل باإلقٗاع )عؾالت كهحرة ؤو عؾالت بلىتروهُت ؤو فاهـ ؤو وزُلت مىخىبت( بىحىص املخالفاث

غ مدًغ  ؤٖاله،وفي خالت ٖضم امخثاٌ اإلافىى بلُه لفدىي ؤلاقٗاع في آلاحاٌ املخضصة  و ًخم جبلُغه بلى اإلافىى  بالىاكٗت،ًخم جدٍغ

 بلُه ، م٘ جدملُه الغغاماث اإلاترجبت ًٖ طلً بكيل جللاجي.
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 انزمبرَز انشهزَخ 365654

غ قهغي ًخًمً اإلاؿدىضاث الخالُ  ت:ًلىم اإلافىى بلُه بةٖضاص جلٍغ

 عدد الشاحنات التً تلج السوق، -

 كمٌات البضابع وأنواعها، -

 أثمنة البضابع، -

 تدخالت المصالح الخارجٌة، -

 المخالفات المسجلة، -

 عدد وطبٌعة الشكاوى وكذا التدخالت التً خصصت لها، -

 لابمة العاملٌن حسب الفبة مع اإلشارة إلى أماكن عملهم وكل تؽٌٌر طرأ والتؽٌبات، -

 ومشكل حدث خالل هذا الشهر.وكل نشاط أنجز  -

( ٌوما بعد نهاٌة الشهر، 15ٌتعٌن على المفوض إلٌه أن ٌرسل التمرٌر الشهري إلى المفوض داخل أجل خمسة عشر ) -

 تحت طابلة تطبٌك الشروط التؽرٌمٌة التً ٌنص علٌها عمد التدبٌر المفوض. 

 انزمبرَز انظُىَخ 365655

ت واإلاُُٗ غ الضوٍع اث التي ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضمها بُلب مً اإلافىى ؤو ؤن ًجٗلها في مخىاوله ٖلى ٖالوة ٖلى   الخلاٍع

غا مالُا وخؿاب الاؾخغالٌ.    غا جلىُا وجلٍغ   الضوام، فةهه ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًلضم للمفىى ول ؾىت بُاها ًٖ اليكاٍ ًخًمً جلٍغ

غ بلىًجب بعؾاٌ هظه  اإلافىى كبل نهاًت قهغ غكذ مً ول ؾىت جبٗا للؿىت اإلاالُت اإلاٗخبرة )جبضؤ الؿىت اإلاالُت مً فاجذ  الخلٍغ

 صحىبر باؾخثىاء الؿىت ألاولى والؿىت ألازحرة(. 31ًىاًغ وحؿخمغ بلى غاًت 

غبطا لم ًخم ؤلاصالء بهظه   ؤو جلضًمها في الىكذ اإلاىاؾب، فةن طلً ٌٗخبر زُإ حٗاكضي. الخلاٍع

 لمفىى ؤن ًلىم بمغاكباث مباغخت لضي اإلافىى الُه مً ؤحل الخدلم مً اإلاٗلىماث اإلالضمت يمً هظه اإلاؿدىضاث.ًمىً ل

 ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث ٖلى خؿاب اإلافىى الُه

وحهاػ الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت لخىفُظ ولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلافىى 

 مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُظ الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.

 انزمزَز انًبنٍ

 الٗىانغ الخالُت: ألاكل،ٖلى  الىزُلت،ًجب ؤن حكمل هظه 

المواضٌع والشهور وحسب فترتً السنة الربٌسٌتٌن: النفمات السنوٌة المتعلمة باستؽالل المرافك )ٌجب تفصٌلها حسب  -

 الصٌؾ/بالً السنة(،

 تطور هذه النفمات بالممارنة مع السنة المالٌة السابمة والنفمات المرتمبة بالنسبة للسنة المالٌة المادمة، -

 وكشوؾ الحسابات التً لام المفوض بتسوٌتها لفابدة المفوض إلٌه، حجم المداخٌل -

 بات التً لم تتم تسوٌتها أو التً هً موضع جدال، كشوؾ محتملة للحسا -

 كشؾ تثبٌت المنموالت، -

 والتجهٌزات المستعملة فً إطار التدبٌر المفوض، المعدات المحاسبً (بٌان مفصل عن اإلستهالن  -

 كشؾ المتؤخرات وطبٌعتها، -

 بٌان العموبات المطبمة ضد المفوض إلٌه مع تحدٌد طبٌعة المخالفة والمبلػ المطبك. -

 البٌان المالً السنوي المسلم الى المفوض مصادلا علٌه من طر ؾ المدٌرٌة الجهوٌة للضرابب -

 حظبة االطزغالل

جب ؤن جخًمً هظه الخؿاباث الٗىانغ  ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤلاصالء بالخؿاباث الخدلُلُت الؾخغالٌ اإلاغافم باليؿبت ليل ؾىت مالُت. ٍو

 الخالُت:

 المداخٌل المرفك المتكونة من كشوؾ الحسابات التً لام المفوض بتسوٌتها لفابدة المفوض إلٌه ،فً بٌان الدابنٌة،  -

 فً بٌان المدٌونٌة، النفمات التكالٌؾ المفصلة المتعلمة بتدبٌر المرافك. -
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 والفىاهه،هفلاث الاؾخغالٌ اإلابِىت ؤٖاله ال ًمىً ؤن جيىن بال جلً الىفلاث اإلاخٗللت بخدمالث واؾخغالٌ مغفم ؾىق الجملت للخًغ 

 والتي حكيل مىيٕى هظا ٖلض الخضبحر اإلافىى لهظا اإلاغفم .

 ًجب ؤن جهضع هظه الٗىانغ ًٖ مداؾبت جدلُلُت ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًيكئها كبل بضاًت الٗلض.   

 ًمىً للمفىى ؤن ٌؿخضعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاػا زاعحُا كهض جضكُم الخؿاباث وإحغاء جلُُم ٖلى خؿاب اإلافىى. 

ىى وحهاػ الخضكُم اإلاظوىع حمُ٘ الىزاثم الالػمت لخىفُظ ولهظا الغغى، ًجب ٖلى اإلافىى بلُه ؤن ًً٘ عهً بقاعة ممثلي اإلاف

  مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُظ الخضماث ًجغي وفم ملخًُاث الٗلض.

 الباب اخلامص: أموال التفويض

 : الىٓام اللاهىوي لألمىا26ٌاإلااصة 

اإلاخٗلم بالخضبحر اإلافىى للمغافم جىلؿم ألامىاٌ التي ًًٗها اإلافىى جدذ جهغف  05-54مً اللاهىن ٖضص  16َبم للماصة 

لها مً َغف اإلافىى )ؤو لخؿابه( بلى زالزت ؤنىاف، وهي:   اإلافىى بلُه ، ؤو التي ًخم بوكائها ؤو اكخىائها ؤو بكامتها و/ؤو جدٍى

 . أيىال انزجىع3752

ٌ الغحٕى مً ألامىاٌ الخابٗت للملً الٗام، وألاعاض ي واإلاباوي واإلايكأث وؤلاوكاءاث وألامىاٌ اإلاىلىلت واإلاٗضاث جخيىن ؤمىا

ت عهً جهغف اإلافىى بلُه مً كبل اإلافىى ؤو التي اكخىاها اإلافىى بلُه وفم الكغٍو املخـضصة في ٖلض الخضبحر  ، اإلافىى والتياإلاىيٖى

ا في ؤهمُتها، حؿاهمبدىم  خم طهغ هظه ألامىاٌ في ملخم هىاف  حىهٍغ     الخدمالث.ؾحر اإلاغفم اإلافىى. ٍو

ٌ في ْل هٓام كغى الاؾخٗماٌ.  ًً٘ اإلافىى هظه ألامىاٌ جدذ جهغف اإلافىى الُه َُلت مضة ٖلض الخفٍى

ا بةٖضاص حغص ونفي جفهُلي ألمىاٌ الغحٕى اإلاىحىصة، وطلً صازل ؤحل قهغ واخض ) ( مً صزٌى 1ًلىم اإلافىى واإلافىى بلُه خًىٍع

 الٗلض خحز الخىفُظ. 

جب وي٘ بُان مفهل بىاؾُت  ت عهً اقاعة  مدًغ،ٍو بىاء ٖلى اإلاٗاًىت الخىاحهُت, خٌى خالت البىاًاث و الامىىت اإلاىيٖى

 ت اقهغ كبل نهاًت الٗلض.اإلافىى الُه ؾخ

بلى اإلافىى الُه مؿاوال ًٖ جضهىع خالت هظه الامىىت  ( 6م٘ التزامه بةعحاٖها الى الخالت التي واهذ ٖليها وطلً ؾخت ) والبىاًاثٍو

 اقهغ ٖلى الاكل كبل اهتهاء الٗلض.

بةنالخها ٖلى خؿاب اإلافىى الُه م٘  ًلىم املجلـ الجماعي اٖاله،وفي خالت ٖضم انالح الُٗىب اإلاؿُغة في املخًغ اإلاظوىع 

 اكخُإ هظه اإلاهاٍعف مً الًماهت اإلاىصٖت لضي الخاػن الجماعي.

 ًجب ؤن ًخًمً حغص ؤمىاٌ الغحٕى لؼاما وزهىنا اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت ليل نىف مً ألامىاٌ: الدؿمُت، اإلاىك٘ الجغغافي. 

ا بلى اإلافىى ٖىض   نهاًت الخضبحر اإلافىى.ًجب ؤن حٗاص ؤمىاٌ الغحٕى بحباٍع

ذ ؤو البُ٘ ؤو الىغاء ؤو الًمان هُفما وان مً َغف اإلافىى بلُه َُلت مضة الخضبحر  ال ًمىً ؤن جسً٘ هظه ألامىاٌ للخفٍى

 اإلافىى.

 أيىال االطززداد 3753

فىيت فلِ ال غحر، وباؾخثىاء بن ألامىاٌ اإلاىلىلت والثابخت اإلالخىاة ؤو اإلايىهت مً َغف اإلافىى الُه ٖلى بزغ اؾخغالٌ اإلاغافم اإلا

 ؤٖاله، حٗخبر، بملخط ى هظا الٗلض، ؤمىاٌ اؾترصاص ًملىها اإلافىى بلُه.  26.1الفلغة ؤمىاٌ الغحٕى اإلاظوىعة في 

جخيىن ؤمىاٌ الاؾترصاص زانت مً الالُاث وآلاالث اإلاخسههت وألاصواث واملخؼوهاث، وألاحهؼة والبرامج اإلاٗلىماجُت اإلاخسههت، 

وكىاٖض البُاهاث. وكض جخيىن هظلً مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت وىعقاث، ؤو اإلاىخب ؤو ؤو املخؼن ؤو املخخبر ؤو اإلاؿىً الغؾمي وغحرها  واإلالفاث

. وجبلى هظه الالثدت غحر مدهىعة.    بلُه،مً ألاقُاء التي قُضث ٖلى ؤعاض ي اإلافىى   غحر جلً املخضصة وإمىاٌ الغحٕى

ًهف ؤمىاٌ الاؾترصاص اإلاىحىصة، التي ًخم جلضًغ كُمتها بدؿب اللُمت املخاؾبُت الهافُت، وطلً  ًلىم اإلافىى بلُه بةٖضاص حغص

 ( ؤقهغ مً صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ.6صازل ؤحل ؾخت )
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ًمىً للمفىى ٖىض نهاًت الٗلض ؤن ٌؿترح٘، فلِ بمباصعة مىه، ؤمىاٌ الاؾترصاص وهظا الخجهحزاث الالػمت لالؾخغالٌ الٗاصي 

ٌ للمفىى بلُه بالكغٍو الخالُت:للمغاف  م اإلافىيت، ملابل صف٘ حٍٗى

 عند نهاٌة العمد ألي سبب كان، ٌموم المفوض بإخبار المفوض إلٌه بنٌته فً إعادة شراء أموال االسترداد. -

وفً ٌتم تحدٌد لٌمة أموال االسترداد بشكل ودي أو بناء على تصرٌح خبٌر مختص ٌعٌنه الطرفان باتفاق مشترن بٌنهما.  -

ؼٌاب هذا االتفاق، ٌتم تعٌٌن هذا الخبٌر من طرؾ ربٌس المحكمة اإلدارٌة االبتدابٌة المختصة ، بناء على طلب ممدم من 

 طرؾ أحد األطراؾ.

ٌتم تحدٌد كٌفٌة أداء ثمن االسترداد بناء على اتفاق مشترن بٌن الطرفٌن. وفً ؼٌاب ذلن، ٌتم أداإه عند االسترداد.  -

 اد هو فً حكم دٌن عمومً ٌتم أدابه وفك مساطر المحاسبة العمومٌة(.)أداء ثمن االسترد

 . األيىال انخبصخ3754

 ؤٖاله، والتي حٗخبر مليا للمفىى بلُه ، جيىن ؤمىاله الخانت الخابٗت 26.2و26.1هي ألامىاٌ غحر جلً اإلاظوىعة في اإلااصجحن 

همؿىً، والتي ال جخىفغ ٖلى ألاخلُت لخبلى مسههت  الخانت زهىنا مً الٗماعاث اإلاؿخٗملت همىخب ؤو جخيىن ألامىاٌ

اجُت الؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، بالىٓغ بلى ويُٗتها ؤو تهُئتها. وكض جخيىن هظلً مً الؿُاعاث واإلاٗضاث ومىلىالث اإلاىخب والبرامج اإلاٗلىم

 الغحر اإلاخسههت. الؾخغالٌ اإلاغفم  

 الُهاإلافىى  .ملغاث 27اإلااصة 

ت وجلىُت في  ًخٗحن ٖلى اإلافىى جب ٖلُه ؤن ًخىفغ ٖلى ؤمىىت بصاٍع بلُه ازخُاع ميان بكامخه َُلت مضة الٗلض بمضًىت مغاهل. ٍو

ت مً ؤحل مؼاولت وكاَه  هظه اإلاضًىت يغوٍع

 اإلاىجىصة الخابٗت للمفىى الخجهحزاثاإلاٗضاث و .اكخىاء28اإلااصة 

اٖت للمفىى بلُه ، خُث ًخم ويٗها جدذ جهغفه، هما ًجب لً ًخم بُ٘ ؤي مٗضاث جابٗت للجم اإلافىى،في بَاع ٖلض الخضبحر 

 ٖلُه حلب حمُ٘ اإلاٗضاث والخجهحزاث الالػمت لؿحر مغفم ؾىق الجملت.

 . وؾابل الغبِ الهاجفي و الاجها29ٌاإلااصة 

جب بزباع اإلافىى بإعكام الهاجف ووكغها  الاجهاٌ ووؾاثل الهاجفُت بالكبىت اإلاغفم بغبِ بلُه اإلافىى ًلىم  لضي الٗمىم.ٍو

جب ٖلى اإلافىى الُه جىفحر مضاومت هاجفُت لُل نهاع  ُلت مضة الٗلض, وبخٗغفت اكخهاصًت. 24ؾاٖت ٖلى  24ٍو  َو

 ًجب ٖلى اإلافىى بلُه الخىفغ ٖلى سجل زام بالكياًاث, مىيٕى عهً بقاعة اإلافىى لالَإل ٖلُه م٘ جًمُىه مأٌ الكياًاث.

ت بلى اإلافىى بلُه مً الخىفغ ٖلى زِ هاجفي مباقغ، مؼوص بفاهـ، ومدفّى بكيل صاثم ًخٗحن جمىحن ؤماهً الاؾخغالٌ الخابٗ

 لدكغُل هظا ألازحر.

 اإلااء والىهغباء  –. اإلاىاص الاؾتهالهُت 30اإلااصة 

ف اإلاىاص الاؾتهالهُت والهُاهت مً ماء و ههغباء و جُهحر ؾاثل فاهـ  -نلب و هاجف -ًخدمل اإلافىى بلُه حؿضًض حمُ٘ مهاٍع

 بخضبحر اإلاغفم . وؤهترهِذ اإلاخٗللت

 الباب الشادض: الوسائل البشرية

 . الٗماٌ الظًً ًًٗهم اإلافىى جدذ جهغف اإلافىى إلُه31اإلااصة 

ُلت مضة ٖلض الخضبحر اإلافىى، ًً٘ اإلافىى مؿخسضمحن   الجماٖت الخابٗحن  بقاعة اإلافىى بلُه في  له عهًفي بَاع هظا الٗلض َو

 التي حكيل مىيٕى هظا الٗلض، وفم ألاخيام اإلاظوىعة الخلا. للؿىق،خالت عغبخه في الاؾخفاصة مً زضماتهم كهض حُُٗنهم في اإلاغافم الخابٗت 

خماص فيهما ًمىً ا للمفىى  ت الخابٗت له  الُه الٖا  جضبحر اإلاغفم ٖلى وؾاثله البكٍغ
 

فحن الثدت    ىان واإلاْى بقاعة  اإلافىى بلُه. ملخلت  ويٗهم عهًًمىً  الجملت والظًًاإلاماعؾحن مهامهم في ؾىق  الجماُٖحنألٖا

 بىىاف الخدمالث 
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ش صزٌى ٖلض الخضبحر اإلافىى خحز الخىفُظ، ٌؿخمغ ؤٖىان  ىن اٖخباعا مً جاٍع بلُه في كبٌ  بقاعة اإلافىىعهً  الجماٖت اإلاىيٖى

ت   وزالٌ اإلاىاؾباث  -ٖالوة– مً مىذؤحىعهم مً محزاهُت اإلافىى م٘ الاؾخفاصة  بلُه جلترح والتي ًخم صفٗها مً َغف اإلافىى  الضًيُت،قهٍغ

   للمخىافؿحن .الٗغوى اإلاالُت او الخلىُت  في

 مً مضوهت الكغل. 139َبلا إلالخًُاث اإلااصة  الٗاملحن،هٓاما صازلُا بخيؿُم م٘ اإلافىى وممثل  بلُه،ٌٗض اإلافىى 

 الضازلي خحز الخىفُظ بال بٗض اإلاهاصكت ٖلُه مً َغف اإلافىى. وال ًضزل هظا الىٓام

في خالت بزاعة هؼاٖاث ؤو زهىماث ؤو ؤي مؿإلت مغجبُت بالٗاملحن، ًخم حُٗحن لجىت زالزُت للبث فيها. وجخيىن هظه اللجىت مً ممثلحن ًٖ 

ً اإلافىى بلُه وممثلي الٗاملحن.   اإلافىى ٖو

اصي في مبالغ ؤحىع  مجمٕى الجماٖت الُه الى اإلافىى ٍو  عهً ويٗهم خالت واإلامىً في الؿىق  مغافم في اإلاُٗىحن الجماٖت ؤٖىان ومْى

 .بقاعجه

ت  بحباعي،حٗخبر الٗالواث زالُت مً الغؾىم والًغاثب ومً ؤي اكخُإ   اإلاٗىُت،والتي ٌٗمل اإلافىى الُه بإصائها بلى اإلاهالح ؤلاصاٍع

ٗاث اإلاٗمٌى بها.  َبلا للدكَغ

ىن عهً بقاعة اإلافىى بلُه باالمخُاػاث املخضصة في الىٓام ألاؾاس ي ألانلي، وزانت فُما ًخٗلم باألحغة ًدخفٔ الٗ ماٌ اإلاىيٖى

 والامخُاػاث وؤلاحاػة وألامىع املخخلفت وألاكضمُت وجُىع اإلاهىت.

ًدهل الٗاملىن ٖلى ميافإتهم مباقغة مً اإلافىى الُه هما ًلىم اإلافىى  بلُه،وؤزىاء فترة وي٘ الٗاملحن عهً بقاعة اإلافىى 

حن فٗلُا عهً بقاعة اإلافىى بلُه إلاؼاولت الخضمت بٗض ول زالزت  ت اإلااصاة لألشخام اإلاىيٖى   ؤقهغ.بإصاء للجماٖت مجمٕى الاحىع الكهٍغ

ىك٘ للمفىى  املخخهت الخابٗتٖليها الُغفان )اإلاهلخت  وفي نهاًت ول قهغ ًخم وي٘ الثدت جخًمً مجمٕى ؤحىع هاالء الٗماٌ ٍو

خم اصاء اإلابلغ ؤلاحمالي لدجم ألاحغة مً َغف اإلافىى الُه الى اإلافىى ٖىض نهاًت ول زالزت   ؤقهغ. واإلاهلخت اإلاٗىُت الخابٗت للمفىى بلُه(. ٍو

حن عهً بقاعجه، وهظا الٗالوا ث ؤو الخٗىًٍاث ؤلايافُت، والخجهحزاث والؿالمت ًلتزم اإلافىى بلُه بخدؿحن ْغوف ٖمل الٗماٌ، اإلاىيٖى

ً بلخ.  الصخُت والخيٍى

لى الٗماٌ الالتزام باللاهىن الضازلي للكغهت اإلافىى بليها جضبحر ؾىق الجملت.  ٖو

خابت، وبٗض وفي خالت اعجياب ؤخض ٖماٌ الجماٖت اإلاىيٕى عهً بقاعة اإلافىى بلُه زُإ حؿُما، فةهه ًخٗحن ٖلى هظا ألازحر بقٗاع اإلافىى ه

ت  مىًاإلاىافلت، ًخم بعحإ مغجىب هظا الخُإ الجؿُم بلى اإلاهالح ؤلاصاٍع ًه بٗىن حماعي آزغ في هفـ اإلاىهب.   للجماٖت ٍو  للمفىى حٍٗى

ت الالػم . 32اإلااصة   إلُه مً َغف اإلافىىجىفحرها الىؾابل البكٍغ

 . َبلا لٗغيه وفىع صزٌى الٗلض خحز الخىفُظ، بإن ًمىذ لٗاملُه اإلاىانب املخضصة ٖغيه الخلني بلُه،ًلتزم اإلافىى 

ت 8جضٌو عكم    :-لِؿذ ٖلى ؾبُل الحهغ -: البدت اإلاىانب الًغوٍع

 المهام العدد 

 اإلدارة العامة  

 عملٌات االستؽالل 

 اللوجٌستٌن 

 والمحاسباتً التدبٌر المالً 

 الموارد البشرٌة 

 الجودة والسالمة 

 مرالبة التدبٌر واالفتحاص الداخلً 

 مصلحة التنظٌؾ 

 مصلحة الدراسات 

 المعلومٌات 

 آخرون 

 ًمىً للمخىافؿحن اكتراح بيافاث   لهظه الالثدت في الٗغى الخلني
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الوة ٖلى طلً، ًدضص الجضٌو آلاحي اإلاُُٗاث الخالُت باليؿبت لألَغ.   ٖو

ــــــــــــــغ 9جضٌو عكم    : ألَا

 المالحظات

األجرة الشهرٌة 
 اإلجمالٌة
 )بالدرهم(

 التجارب المهنٌة

التكوٌن 
 والشهادات

 

عدد 
 األشخاص

 
 الوظٌفة

 

      

بلى  الُه انال ًمىً لهظه اللىاثذ اإلالضمت زالٌ ٖغى اإلافىى  غ اي جلهحر في خؿً ؤصاء اإلاغفم. ٍو جيىن باي خاٌ مً الاخىاٌ حجت لخبًر

غ الىفاة .  اإلافىى الُه اإلاؿاوٌ الىخُض ًٖ جىفحر الَا
 

 . جإَحر الٗما33ٌاإلااصة 

 والظي ًخٗلم ؤصائهم بماًلي  : اإلاغفم،حن اإلاُٗىحن في ًلتزم اإلافىى بلُه بالٗمل ٖلى الخإَحر الالػم ملجمٕى الٗامل

 احترام أولات العمل، -

 مرالبة العمال واحترام تعلٌمات الشؽل، -

 المرالبة وبدلة العمال، -

 ملخًُاث ٖامت –. الٗما34ٌاإلااصة 

نهم، هما ًلىم بةيافت ٖضص واف مً الٗماٌ الجضص، ٖىض الًغوعة، ختى ال  ٌٗمل اإلافىى بلُه ٖلى جىُٓم مجمٕى الٗاملحن وجيٍى

 م٘ مغاٖاة ملخًُاث ٖلض الخضبحر اإلافىى. اللخٓاث،ًخىكف اإلاغفم في لخٓت مً 

 ؾلىن ٌُٗم الخىفُظ الجُض للخضمت. ٌٗمل اإلافىى ٖلى الخغُحر الفىعي ألي مؿخسضم لم ًدترم هظه الكغٍو ؤو نضع ٖىه

ؤهه ًجب ؤن ٌٗمل اإلافىى هظلً ٖلى حغُحر ؤي مؿخسضم ؤو جلني ؤو مؿاوٌ في مهلخت الاؾخغالٌ اٖخبر ؾلىهه غحر الثم ؤو عؤي 

ٌ هُفما وان هى  لم ت ؤو مُالبت بالخٍٗى خم جىفُظ هظا ؤلاحغاء فىعا صون مىاٖػ ت به بالكيل الالػم. ٍو ٖه مً َغف اإلافىى ًلم باإلاهمت اإلاىَى

 بلُه.

 الباب الشابع : مقتضيات مالية وحماسبية                                 

 . واجب الاؾخغالٌ الؿىىي 35اإلااصة 

ت  صعهم فيملُىن 20َغف اإلافىى الُه ال ًلل ًٖ مبلغ  الاؾخغالٌ مًٖلى واحب  -الجماٖت-ًدهل اإلافىى اصة ؾىٍى الؿىت م٘ ٍػ

 بيؿبت .......... مدضصة في الٗغى اإلاالي  

 . َغق ألاصاء36اإلااصة 

ت مً ول   قُغ.ألاولى مً ول  ًىما 15زالٌ ؾىت:ًجب اصاء واحب الاؾخغالٌ ٖلى ؤعبٗت اقُغ مدؿاٍو

 . الًغابب و الغؾىم37اإلااصة 

 هظا في الٗمل بها الجاعي  اللاهىهُت الىهىم بمىحب ٖليها اإلاىهىم والغؾىم والاجاواث الًغاثب حمُ٘ الُه اإلافىى ًخدمل

 املجاٌ

 الًامًكخُإ الاالنهاةي و  الًماناإلاؤكذ و  : الًمان  38اإلااصة 

 . انضًبٌ انًؤلذ4952

 النهاجي  بًضإ الًمانله ٖىض  الُه وجغح٘مً َغف اإلافىى  صعهم ًخم اًضاٖه,( 4.000.000مالًحن ) اإلااكذ ؤعبٗتمبلغ الًمان 

 . انضًبٌ انُهبئ4953ٍ. 

ً الًمان النهاجي زالٌ الثالزحن )  .ٖلض الخضبحر اإلافىى الخإقحرة ٖلى( ًىما التي جلي جبلُغ 30ًجب جيٍى

 زمؿت ملُىن صعهم ًدضص مبلغ الًمان النهاجي في 
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جلخُ٘ مً الًمان النهاجي مبالغ الجؼاءاث والىفلاث املخللت مغاٖاة للخضابحر اإلاخسظة ٖلى خؿاب اإلافىى بلُه كهض يمان مبضؤ 

ت   اإلاغفم.اؾخمغاٍع

 ( ًىما.15ولما جم اكخُإ مبلغ مً الًماهت، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه الٗمل ٖلى بهماله مجضصا في غًىن زمؿت ٖكغ )

(، فةهه ًدم للمفىى فسخ 1بًضإ الًمان بٗض جىحُه بهظاع بالىفاء بلي بضون هدُجت زالٌ قهغ واخض )في خالت ٖضم ججضًض 

ٌ،الٗلض صون  تم٘ بمياهُت بٖماٌ ول  حٍٗى  اإلاىهىم ٖليها في ٖلض الخضبحر اإلافىى. ؤلاحغاءاث اللؿٍغ

مُالبا به اإلافىى بلُه ٖس ى ؤن ًيىن  والؾخسالم ما ٖلض الخضبحر اإلافىىسهها لًمان خؿً جىفُظ مًبلى الًمان النهاجي 

 الٗلض.جىفُظا إلالخًُاث مبالغ  مً

ًغح٘ الًمان النهاجي ؤو ما جبّلى مىه بلى اإلافىى بلُه قٍغ وفاء اإلافىى بجمُ٘ التزاماجه وطلً باهلًاء قهغ بٗض اللبٌى النهاجي 

 للخضماث اإلالضمت خؿب ملخًُاث ٖلض الخضبحر اإلافىى.

بلُه مً كبل اإلافىى ،كبل اهلًاء آلاحاٌ اإلاظوىعة  ؤٖاله بملخط ى عؾالت مٗللت ومًمىهت الىنٌى ؤو بإًت وإطا جم بٖالم اإلافىى 

الم، بإهه لم ًف بجمُ٘ التزاماجه، ال ًغح٘ الًمان النهاجي سا زابخا لهظا ؤلٖا  وؾُلت حُٗي جاٍع

 اإلافىى ٌؿلمها الُض عف٘ بغؾالت بال النهاجي الًمان ًغح٘ ال

افم ؾىق الجملت 39اإلااصة   .حؿٗحرة الغؾىم اإلاؿخسلهت مً مؿخٗملي مغ

 ًغزو باؾخسالم اليؿب الخالُت مً مؿخٗملي ومؿخغلي مغافم الؿىق مىخىج الخضماث م٘ اخترام الكغٍو الخالُت :

 مالحظة التسعٌرة مستعملً ومستؽلً مرافك السوق
تستخلص  من التجار عن هذه المبالغ  من لٌمة  السلع المباعة%7 التجار

 طرٌك الوكالء 

ٌحتفظ الوكالء بهذه النسبة وٌؤدى البالً  من لٌمة  السلع المباعة%1375 الوكالء ٌإدي للوكالء
 للمفوض الٌه 

  عرض التمنً خدمات التلفٌؾ
 

ٌتعٌن على المتنافسٌن الراغبٌن فً تدبٌر 
المرفك تمدٌم ممترحات ألسعار الخدمات 

التالٌة ضمن العرض التمنٌة والمالٌة والتً 
ٌرخص لهم باستخالصها مباشرة من 

 المستفٌدٌن من هذه الخدمات 

 عرض التمنً التبرٌد والتخزٌن

 عرض التمنً السوق تاستؽالل  فضاءا

 عرض التمنً السوق بابعً المؤكوالت تاستؽالل  فضاءا

 عرض التمنً خدمات المراكن

 عرض التمنً خدمات أخرى

 

هما ًخٗحن ٖلى اإلافىى الُه الٗمل ٖلى وي٘ بغهامج مٗلىماحي ًىزم لجمُ٘ هظه الٗملُاث اإلاالُت بكيل مدىم وفم آزغ الخُىعاث 

 الخلىُت في هظا املجاٌ

 املحاؾبي . الىٓام40اإلااصة 

ُٗت والخىُٓمُت الجاعي بها الٗمل في اإلاغغب، هما ًجب  ًلتزم اإلافىى بلُه بإن ًمؿً مداؾبخه الٗامت َبلا للملخًُاث الدكَغ

 ٖلُه اؾخسضام مداؾبت جدلُلُت لالؾخغالٌ.   

 انُظبو انًحبطجٍ نأليىال

ٌ مً َغف اإلافىى  ٖالوة ٖلى طلً ًجب ؤن جبرػ مداؾبت اإلافىى بلُه مجمٕى الظمت اإلاالُت ت في الخفٍى )اإلامخلياث( اإلاىيٖى

 و/ؤو اإلافىى بلُه، والتي جخًمً زهىنا ؤمىاٌ الغحٕى وؤمىاٌ الاؾترصاص. 

 ويٗها جدذ جهغف اإلافىى بلُه.  بها ٖىضًجب ؤن جلُض هظه ألامىاٌ في ألانٌى الثابخت ٖلى ؤؾاؽ اللُمت التي كضعث 

ت ًىكف اإلافىى الُه في مداؾبخه الاؾتهالو  اث اإلاخٗللت بخضوي اللُمت الاؾتهالواث اإلاخٗللت بالخلاصم واملخههاث الًغوٍع

 .للخفاّ ٖلى اللضعة ؤلاهخاحُت لإلوكاءاث واإلايكأث اإلافىيت 
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 اإلجراءات القشرية-انتهاء صالحية العقد  الثامن:الباب 

 . ؤؾباب اهتهاء نالخُت الٗلض41اإلااصة 

ٌ ٖلض نالخُت جيخهي ٌ  ٖىض ٖاصًت بهىعة بما الخفٍى  :الخالُت الخاالث في ألوانها ؾابلت بىُفُت ؤو ؤٖاله، 6 اإلااصة في اإلالغع  ألاحل خلى

o ؛ العمد فً محددة مدة انصرام بعد المفوض لبل من المفوض التدبٌر استرداد 
o ؛ الجسامة بالػ خـطؤ ارتكابه حالة فً المفوض لبل من إلٌه المفوض حك إسماط 
o ؛ الجسامة بالػ لخطر المفوض ارتكاب حالة فً إلٌه المفوض لبل من العمد فسخ 
o لاهرة لوة حالة فً العمد فسخ. 

ت اإلاغفم في خالت اهتهاء نالخُت الٗلض42اإلااصة   . اؾخمغاٍع

لت اهتهاء مضة ٖلض الخضبحر، ؤن ًخسظ في ؤي وكذ مً ٖلض الخضبحر ول الخضابحر الالػمت لًمان  ًدم للمفىى، هُفما واهذ ٍَغ

ٌ بلى الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ.  ت اإلاغافم اإلافىيت وزانت لدؿهُل مغوع ٖلض الخفٍى  اؾخمغاٍع

 . مأٌ ؤمىاٌ الخفىٌٍ في خالت اهتهاء نالخُت الٗلض43اإلااصة 
 . يآل أيىال انزجىع5452

ٌ، َبلا للماصة  ؤٖاله  ًدبىؤ اإلافىى مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمٕى خلىق اإلافىى بلُه  41ٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

 .  اإلاغجبُت بإمىاٌ الغحٕى

، مجاها  ش هفؿه، ًخٗحن ٖلى اإلافىى بلُه بإن ًغح٘ للمفىى مجمٕى ؤمىاٌ الغحٕى وصون جغجِب هفلاث ٖلى هظا وفي هظا الخاٍع

 ألازحر، في خالت حُضة مً الهُاهت والاقخغاٌ.

 وحكيل هظه ألامىاٌ مىيٕى حغص خًىعي بحن الُغفحن.

 يآل أيىال االطززداد 5453

ٌ، ًمىً للمفىى ؤن ٌؿترص ؤمىاٌ الاؾترصاص الالػمت لالؾخغالٌ الٗاصي للمغافم الٗمىمُت، بكيل  ٖىض اهتهاء نالخُت ٖلض الخفٍى

ٌ للمفىى بلُه. وال ًمىً ؤبضا بحباع اإلافىى ٖلى اؾترصاص هظه ألامىاٌ.   وامل ؤو بكيل حؼجي، ملابل ؤصاء حٍٗى
 

 مً َغف اإلافىى صون نضوع زُإ ًٖ اإلافىى الُه )اؾترصاص الٗلض( ب. الفسخ ألاخاصي الجاه44اإلااصة 

ىض اللُام بفسخ ؤخاصي الجاهب  في  ش جبلُغ اإلافىى بلُه بلغاع الفسخ. ٖو ًهبذ فسخ الٗلض هافظا بٗض مغوع ؾخت ؤقهغ مً جاٍع

بَاع الكغٍو املخضصة في الفلغة الؿابلت، فةن اإلافىى ًلتزم بكغاء مجمٕى ؤمىاٌ الاؾترصاص بلُمتها املخاؾبُت الهافُت ٖلى ؤن ًيىن 

ش الخىنل بةقٗاع الاؾترصاص، غحر ؤن الثمً ؤلاحمالي للكغاء  90إلافىى بلاثمت هظه ألامىاٌ في ؤحل ؤكهاه اإلافىى بلُه كض ؤبلغ ا ًىما مً جاٍع

ى ال ًمىىه ؤن ًيىن، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، ؤكل مً اإلابالغ التي حؿمذ للمفىى بلُه بدؿضًض صًىهه لجمُ٘ اإلالغيحن اإلاضًىحن في بَاع اللغو 

 مً ؤحل اكخىاء ألامىاٌ اإلاٗىُت.    التي كض ًيىن اهخخبها

ًا ًٖ الفسخ ألاخاصي للٗلض ٌٗاصٌ مبلغه : الوة ٖلى طلً، ًجب ٖلى اإلافىى ؤن ًضف٘ للمفىى بلُه حٍٗى  ٖو

 المٌمة المحاسبٌة الصافٌة عند فسخ العمد تمثل مصارٌؾ إنشاء الشركة المفوض الٌها -
ه بالنسبة للفترة المتبمٌة التً ٌتم حسابها من تارٌخ فسخ العمد إلى المٌمة الحالٌة لخسارة األرباح المرتمبة للمفوض إلٌ -

 تارٌخ النهاٌة المرتمبة للتفوٌض، بناء على صافً الربح المتوسط ألفضل ثالث سنوات مالٌة.    
 

 . إؾلاٍ خم اإلافىى إلُه45اإلااصة 

 . أطجبة ويظطزح إطمبط انحك:5652

اعجيابه لخلهحر فُٓ٘ غحر مبرع ؤو لخُإ حؿُم في جىفُظ ؤي التزام مً الالتزاماث اإلاللاة ٖلى ًخم بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في خالت 

 :   ٖاجله بملخط ى هظا الٗلض، وزانت في الخاالث الخالُت، ٖلما ؤن الخٗضاص آلاحي طهغه ًبلى غحر مىخه

 التؤخر فً  انجاز لبرنامج االستثماري الذي ٌنص علٌه العمد لمدة سنة ، -
 تطابك االستؽالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع الشروط التمنٌة المطبمة،عدم  -

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

173 
 

 

 عدم احترام لواعد حفظ الصحة والسالمة،  -
 عدم احترام التزاماته المتعلمة بالمعدات والعاملٌن الالزم توفٌرهم،  -
 التخلً أو تولٌؾ للمرافك المفوضة، -
 ض،العرللة اإلرادٌة لعملٌات المرالبة التً ٌموم بها المفو -
 المطلوبة بالمعطٌات والتمارٌرعدم اإلدالء  -
 المفوض،الخدمة الصادرة عن  وأوامررفض االمتثال لتعلٌمات  -
أي  الجملة أواذا رأت لجنة مكونة من السٌد ربٌس الجماعة و السٌد الوالً أن الشركة مخلة بشكل واضح بتدبٌر سوق  -

 سببا من أسباب فسخ العمد. ٌعتبر الرارها بذلن المواطن،خلل آخر ٌمس بسالمة و صحة 
 

وفي هظه الخالت ًهضع اإلافىى ؤمغه  اللاثم.م٘ ٖضم الخىنل بلى اجفاق، في غًىن قهغ واخض مً جبلُغ الخالف  الجزإ،في خالت 

. للمفىى بلُه بىاؾُت بقٗاع هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه مٗالجت الىي٘ وجضاعن اإلاىكف صازل ؤحل مٗلٌى ومىُف

ان هظا ألاحل اٖخباعا مً ًىم الخىنل باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًلل ًٖ زالزحن ) بخضت حٍغ  ( ًىما واملت، بال في ْغوف اؾخثىاثُت.    30ٍو

( ؤًام واملت بطا زبذ ؤن خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم 10( ًىما بلى ٖكغة )30ًمىً زفٌ ألاحل املخضص في زالزحن )

لفىع ؾالمت ألاشخام ؤو ألامىاٌ اإلاغنضة للمغافم الٗمىمُت، ؤو بطا جبحن ؤنها كض جاصي بلى بًلاف اؾخغالٌ هظه ًمىً ؤن جاطي ٖلى ا

 اإلاغافم.

بطا زبذ ٖىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي جبحن هلو ؤصاثه ؤو زُإه بكإنها، فةهه 

 زُاءه واإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً.  ؾِخم بؾلاٍ خله م٘ جدمله ؤ

ًترجب ًٖ بؾلاٍ الخم بكهاء اإلافىى بلُه بكيل نهاجي مً اؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت م٘ يغوعة جدمله الىخاثج اإلاالُت اإلاخٗللت 

ت اإلاغافم. ولهظا الغغى ٌسخغ اإلافىى وؾاث له الخانت الؾخغالٌ بمجمٕى ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً َغف اإلافىى مً ؤحل يمان اؾخمغاٍع

 اإلاغافم.

ذ الخبحر املخخو. الخانت للمفىى، ًمىً للمفىى اؾترصاص ألامىاٌ وفي هظه الخالت  الُه بثمً ًخم جدضًضه بكيل وصي ؤو بىاء ٖلى جهٍغ

 . حبالد أخزي إلطمبط انحك5653

خالت الخهفُت اللًاثُت ؾىاء ؤواهذ ملغوهت ًمىً بؾلاٍ خم اإلافىى بلُه في الٗلض فىعا في خالت اهدالٌ الٗلض كبل ألاوان، وفي 

ت اللًاثُت بطا لم ًخىفغ اإلافىى بلُه ٖلى بطن الاؾخمغاع في الاؾخغالٌ وفي خالت  ؤو غحر ملغوهت بةطن اؾخمغاع الكغهت ، وهظا في خالت الدؿٍى

 بفالؽ اإلافىى بلُه.

 ًخدمل اإلافىى بلُه ألازُاء واإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بةؾلاٍ خله. 

 رجؼبد إطمبط انحك 56 -4

ًجب ٖلى اإلافىى بلُه اإلاؿلِ خله، ًىم بؾلاٍ خله ألي ؾبب وان، بإن ًً٘ جدذ جهغف اإلافىى، وبُلب مىه، حمُ٘ 

غ  والٗماٌ  وحمُ٘ ألامىاٌ الالػمت للمغافم اإلافىيت، وطلً َُلت  الىؾاثل اإلاغنضة لخضبحر واؾخغالٌ اإلاغافم اإلافىيت، وزانت منها ألَا

ش بؾلاٍ خله.الفترة   الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ وزالٌ ؾخت ؤقهغ ٖلى ألاكل اٖخباعا مً جاٍع

ت اإلاغافم اإلافىيت ؤزىاء  ًخدمل اإلافىى بلُه اإلاؿلِ خله مهاٍعف ول الىخاثج اإلاالُت الخانت بالٗملُاث اإلاىحهت لًمان اؾخمغاٍع

 ( ؤقهغ 6ً زالٌ فترة ال جخجاوػ ؾخت )الفترة الالػمت لىي٘ الىٓام الجضًض لالؾخغالٌ، وطل

 . وي٘ الُض اإلاؤكذ ٖلى ٖضم الىفاء بااللتزاماث، وؤلاهابت الخللابُت46اإلااصة 

في خالت الخلهحر اإلاخىغع باؾخمغاع، وفي خالت الخلهحر الفُٓ٘ ؤو الخُإ الجؿُم الهاصع ًٖ اإلافىى بلُه في جىفُظ الالتزاماث 

ٌ، وزانت بطا جبحن ؤن الؿالمت ؤو الؿالمت الصخُت مٗغيت للخُغ، ؤو ؤن اإلاغافم اإلافىيت ال  اإلاللاة ٖلى ٖاجله بملخط ى ٖلض الخفٍى

ُت، فةن اإلافىى ًهضع ؤمغه للمفىى بلُه بىاؾُت بقٗاع هخابي ًهف بضكت الخلهحر اإلاىخلض َالبا مىه مٗالجت حؿخىفى بال بهىعة حؼث

ض ًٖ ٖكغة ) ان اٖخباعا مً ًىم الخىنل باإلقٗاع وال ًمىً ؤن ًٍؼ ( ؤًام واملت، 10الىي٘ وجضاعن اإلاىكف صازل ؤحل مدضص ًبخضت في الجٍغ

 بال في ْغوف اؾخثىاثُت.  
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بحن هلو ؤصاثه ؤو زُئه بكإنها، فةهه بطا زبذ ٖ
َ
ىض اهتهاء ألاحل الظي مىذ للمفىى بلُه بهفت آمغة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي ج

 ًدم للمفىى اجساط ؤخض ؤلاحغاءاث الخالُت م٘ جدمُل اإلافىى بلُه اإلاهاٍعف واملخاَغ اإلاغجبُت بظلً: 

المباشر والمإلت بشكل كلً أو جزبً، وذلن مع تحمٌل وضع عمد التفوٌض تحت الحراسة عن طرٌك تدبٌر الجماعة  -

 المفوض إلٌه األخطاء والمصارٌؾ والمخاطر المرتبطة بذلن.

إحالل شركة أخرى محل المفوض إلٌه الممصر لصد تدارن التمصٌر أو الخطؤ الذي استوجب توجٌه اإلنذار ، وذلن إلى  -

 حٌن إعادة الوضع الطبٌعً.

 للمفىى ؤن ًسهم جللاثُا اإلاهاٍعف اإلاؿخلؼمت، في بَاع جُبُم هظا الفهل، مً مبلغ الًماهت .  ًجىػ 

 . الجؼاءاث الخٗاكضًت47اإلااصة 

 في خالت مسالفت هظا الٗلض ًخم جُبُم حؼاءاث ٌٗغى الجضٌو ؤؾفله جلضًغاث لها.

ا باإلافىى بلُه، حٗلذ ال خضمت مؿخدُلت ؤو زُغة بكيل غحر ٖاصي، فةن اإلافىى بلُه في خالت ٖضم بهجاػ الخضمت ألؾباب مغجبُت خهٍغ

 ًخدمل الجؼاءاث التي حٗاصٌ اإلابالغ اإلابِىت في الجضٌو ؤؾفله.

ش صزٌى 3ال ًجغي جُبُم الجؼاءاث املخضصة ؤؾفله ٖلى اإلافىى بلُه زالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت مضتها زالزت ) ( ؤقهغ مً جاٍع

 هظا الٗلض خحز الخىفُظ.

 ٖضم اخترام الالتزاماث الخٗاكضًت ًترجب ٖىه جُبُم الجؼاءاث اللابلت للتراهم.بن 

ضم جىفُظ قغٍو الٗلض :  10جضٌو عكم    الجؼاءاث اإلاغجلبت في خالت املخالفاث الخٗاكضًت ٖو

 نوع المخالفة مبلػ الجزاء حسب المخالفة المكتشفة
 التأخر فً انجاز البرنامج االستثماري  عن كل شهر 527222

 التأخر عن أداء ألساط واجب االستغالل السنوي  عن كل شهر 527222

 على المرتفمٌن  للمستحمات المفروضةتجاوز الحد األلصى  كل مخالفةعن  527222

 نظافة المرفك  عن كل معاٌنة 57222

 السنوٌة والتمارٌر الشهرٌة والتمارٌرالمعلومات المالٌة )الكشوف التركٌبٌة( اإلدالء بعدم  كل مخالفةدرهم عن  5222

 لدعوات عمد االجتماعات أو للخروج للمرالبة عدم استجابة المفوض الٌه كل دعوة لالجتماع درهم عن 7222

 رفض التولٌع على التمارٌر المحررة من طرف المفوض كل مخالفةدرهم عن  7222

 خؿب املخالفاث اإلاسجلت. الغغاماث،جددؿب ول مسالفت ٖلى خضة م٘ بمياهُت جغاهم 

ىان املخلفحن للجماٖت.  ال ًسً٘ جُبُم الجؼاءاث لؿلف مٗحن. ًخم يبِ املخالفاث مً َغف لجىت الخدب٘ بىاء ٖلى مدايغ الٖا

 الباب التاسع: مقتضيات ختامية

 . اللاهىن اإلاُبم48اإلااصة 

له َبلا لللاهىن اإلاغغبي.ًجغي جىُٓم ٖلض  ٌ هظا وجىفُظه وجإٍو  الخفٍى

 . لغت الٗلض49اإلااصة 

غ اإلاخٗللت بالُغفحن  غ ؤلاعؾالُاث والفىاجحر واإلاظهغاث والخلاٍع خم جدٍغ لغت ٖلض الخضبحر اإلافىى هي اللغت الٗغبُت او الفغوؿُت. ٍو

 باللغت الفغوؿُت ؤو الٗغبُت.

 . حؿىٍت الجزاٖاث.50اإلااصة 

ؿخضٖيها الؿُض والي  له، ًخم ٖغى اللًُت ٖلى لجىت جدىُم ًترؤؾها َو في خالت وكٕى ؤي هؼإ بسهىم جىفُظ هظا الٗلض ؤو جإٍو

اللاهىوي  ًمثله واإلامثلمً عثِـ الجماٖت او مً  اللجىت هالبىاء ٖلى َلب ؤخض الُغفحن ؤو هما مٗا. وجًم هظه  ؤؾفي، -حهت مغاهل

ٗغىخو حٗض مكاعهخه مفُضة بهفت للمفىى بلُه فًال ًٖ ول ش ت َو الجزإ، ٖىض الاكخًاء، ٖلى املخاهم املخخهت إلاضًىت  اؾدكاٍع

 مغاهل. 
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 :التػدٔـ التكين للكطه التكين 7امللشل

Gros Travaux D’aménagement ESTIMATION 
 

I- GROS ŒUVRES-ETANCHEITE 
Démolition de structure de toute nature  y.c évacuation 
Béton armé y/compris armatures 
surélévation de mur y/c enduit et peinture 
II - REVETEMENTS SOLS ET MURS 
Revêtement en granito lavé  carre ognion 
III- MENUISERIE METALLIQUE BOIS ET ALLUMINIUM 
dépose de grille métallique  et rangement  
entretien permanant des portes  métalliques 
VII-PEINTURE 
Peinture vinylique sur mur  extérieure 
IV-ASSAINISSEMENT 
remise en état de regard visite y/c changement de tampon pour poids lourds et 
nettoyage du regard 
Remise en état de regard visite ou regard a grille  y/c  repose de tampon pour poids 
lourds et nettoyage du regard curage débouchage du réseau d'assainissement  

 

 

 

 

 

1 000 000,00 

 

Entretien Et Maintenance Des Cinq Ponts Bascules Annuellement 
 

 

A/Visite systématique d'entretien Trois fois par an: 
1/Inspection de plateforme 

2/Vérification des capteurs et isolement 

3/Vérification de boite de raccordement  
4/Vérification des câbles  
5/Vérification de charpente métallique 
6/Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 7/Protection 
électrique des appareils électroniques 
B/Visite d’entretien générale par pont bascule une fois par an 
1/ Inspection de plateforme 
2/ Vérification des capteurs et isolement 
3/ Vérification de boite de raccordement 
4/ Vérification des câbles 
5/ Vérification de charpente métallique 
6/ Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 
7/ Protection électrique des appareils électroniques  
C/Étalonnage avec des poids étalon pour avoir un certificat de poids et mesure 
une fois (1) par an. 
D/Pièces de rechanges quand au besoin 
1/ Imprimantes à tête thermique 
2/ Terminal de pesage porté Max. 60 000 Kg 
3/ Cellules de charge capacité 30 tonnes 

 

 

 

 

 

 

240000.00 

 

ENSEMBLE DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRES COMPRENANT DES TOILETTES ET BUREAU 
 DU GESTIONNAIRE SUIVANT PLAN ANNEXES Y/C HONORAIRES DE LA MAITRISE D'OEUVRE  

(BET BUREAU DE CONTROLE ET LABORATOIRE) 

 

2 800000,00 
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TRAVAUX DE COUVERTURE DES HANGARS AU MARCHE DE GRO  

FOURNITURE DES PIECES DE SELLEMENT 
la fourniture et pose des pièces de scellements selon détail fourni par l’entreprise et 

approuvé par BET 

PAVILLON CENTRALE 

 La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par 
des tuiles d’acier profilé juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et anneaux 
d’acier et PVC. 
Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 
face, et leur protection et finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par 
résines thermoplastiques ou thermo-endurcies.  
La tôle de la couverture aura une épaisseur 1,00 mm pour une envergure de 20 m et un 
poids propre de 14 Kg/m 
Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

a) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
b) Résistance à la traction = 235 MPa 
c) Résistance au feu = Classe M0 

 

Chevalets d’appuis 
Les chevalets sont de  tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des caractéristiques 
mécaniques et de galvanisation même que la tôle. 
 
Protection et finition 
Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées par 
immersion à chaud. 
 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en chaîne continue à base 
de résine thermoplastique ou thermo endurcie approximative 25µ de finition en face 
extérieur et 10µ en face intérieur de la tôle. 

PAVILLON PERIPHERIQUE 

La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par des 
tuiles d’acier profilé juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et anneaux 
d’acier et PVC. 
Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 
face, et leur protection et finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par 
résines thermoplastiques ou thermo-endurcies.  
La tôle de la couverture aura une épaisseur entre 0,80 mm pour une envergure de 7 m 
et un poids propre de 9,60 Kg/m2 
Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

a) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
b) Résistance à la traction = 235 MPa 
c) Résistance au feu = Classe M0 

Chevalets d’appuis 
Les chevalets sont de tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des caractéristiques 
mécaniques et de galvanisation même que la tôl 
Protection et finition 
Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées par 
immersion à chaud. 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en 
chaîne continue à base de résine thermoplastique ou thermo endurcie approximative 
25µ de finition en face extérieur et 10µ en face intérieur de la tôle. 

TRAITEMENT DES BORDS 
Les espaces vides obtenus entre les tuiles seront fermés à l’eau et à l’air par des pièces 

de tamponnement en plaques de polyuréthanes. 
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 امللشل 3  : الئش٘ الْنالء ّمطتددمني التابعني هله

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 1وكٌل مربع 

 احمد الموخاوي

 الطاهر عنان

 رئٌس شؤون المستخدمٌن E368151 156246409 حسن بوتلوز

 مستخلص مركزي E153197 136721943 بوجمعة لحاللً

 مكلف بمهمة E517264 189696953 دمحم مٌساوي

مستخلص ونائب المستخلص  E265744 150959538 المصطفى الببتاوي

 المركزي

 مستخلص E176569 194681634 دمحم مصفٌر

 مستخلص E275979 1009976137 العباسحسن بن 

 مستخلص بالتماعد E357435 109975139 عبد اللطٌف الربٌضً

 استمبال السلع ومرالبتها EE221341 106572309 عبد الرحٌم بوكصة

 استمبال السلع ومرالبتها E336166 140078645 حسن مروزي

 ومرالبتها استمبال السلع E336166 140078645 عبد اللطٌف اٌت عسو

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 حسن بن جعفر

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 شرف الدٌن الناصري

 وزان وملًء اوراق الخروج Y11894 109974636 حمٌد الطاهري

وزان ومنسك الوزازٌن وملًء اوراق  E159010 194915827 السعٌد بوغمرة

 الخروج

 وزان وملًء اوراق الخروج E91899 109971939 عبد الحً ابو شهٌد

 وزان وملًء اوراق الخروج بالتعالد E80687 109975030 مصطفى محمودي

 النظافة E194158 155182275 دمحم اٌت ازٌر

 الحراسة E274006 124553241 عمر بلحٌسنً

 ومساعد مرالبة السلع الحراسة EE230492 192161969 كمال لمرابطً

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E189899 18966953 دمحم اٌت الحٌمر

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E230403 155182374 عبد الرحٌم هبال

 مكلف بمهمة E148098 16750131 ادرٌس عنان
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 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 2مربع  وكٌل

 احموا فمٌر

 دمحم ازروال

 E5744540 189697159 اٌت احمد هشام 

 E159929 189697050 عبد الجلٌل بنعرضٌل  النظافة

 E196639 115595939 خلٌل اٌفدٌر

 E372664 112054855 الدرٌوش احمد 

 EE601918 178249490 الدرٌوش ابراهٌم  الحراسة

 E538260 112225951 بالدي ٌوسف

 E152771 156140230 بدران عبد العزٌز 

 الوزن

 E255312 142126856 السحمً دمحم 

 E176852 115032048 عراس حمٌد 

 E403515 150968141 حسن عراس

 E147712 197714226 بنارة عبد الرحٌم

 E174633 115031941 البوعمري فؤاد

 EE44990 172882 الزبٌر عبد اللطٌف

 النظافة

 E193543 146174348 اٌت احمد فواد

 E181733 180016324 احمٌظ اٌجغو

 IB208936 112008795 دمحم بوماطً 

 E419181 146174249 نوفل فٌصل 

 E430598 161646736 شٌبوب مصطفى 

 GC318378 115404406 اٌت موالي دمحم 

 االستخالص E186014 11410946 ٌوسف بن السكٌت 

 E217518 114109145 صدوق جمال 
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 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن  3وكٌل مربع 

 عائشة حسنً

 دمحم الكرخً

 رئٌس العمال  E74438 199509617 دمحم المرانً 

 رئٌس مصلحة الحسابات  E230914 176063131 عبد السالم المباج 

 وزان ملًء ورلة الخروج  E40933 199509724 م عبد هللا البوعنانً

 وزان ملًء ورلة الخروج E241014 154605335 عبد الطٌف الباهً 

 وزان ملًء ورلة الخروج E254617 150495342 عبد هللا نمٌش 

 المرالبة E355816 18348939 عبد الرزاق ورفال 

 المرالبة E539100 106511746 مصطفى تموزوت

وزان وملًء ورلة الخروج  Y47680 106485545 حسن الماضً   

 وزان وملًء ورلة الخروج Y40043 106485446 عزٌز  بنمماس 

 المرالبة E335816 194683531 عبد الرزاق السماللً 

 المرالبة E150144 1827977419 م حفٌظ العلوي

 المرالبة E594775 111408293 هشام سعد

 المرالبة M4538 123145239 ٌوسف نكوا

 االستخالص E186407 194918912 عبد االله المباج

 االستخالص E186407 194918912 اشرف منسجم

 االستخالص EE569881 131813993 الحبٌب منسجم

 االستخالص EE456274 115860994 ٌاسٌن منسجم

 حارس  B22448 155246336 عبد السالم بن عمً 

 حارس  EE233589 134919186 رضى لمرابطً 

 حارس  E319414 184047250 سعٌد بوشفرة

 حارس E609575 109098407 ابراهٌم لمنٌعً 

 االستخالص  EE64506 156705977 دمحم كرخً 
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 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 4مربع  وكٌل

 امبارن الدنكٌر
 دمحم اوزٌو

 المرالبة البعدٌة E543378 140062242 ٌونس نبٌل 

 المرالبة البعدٌة Y123885 136731041 فٌصل بنمٌمون

 المرالبة البعدٌة E619035 157609350 نور الدٌن اكاحمان

 المرالبة البعدٌة   EE521597 علً اوزٌو

 المرالبة البعدٌة EE223528 136009472 عبد الرحٌم دنكٌر 

البعدٌةالمرالبة  111664051  ٌوسف هنٌوي   

 المرالبة البعدٌة E459471 161711133 عمر تموزوٌت 

 المرالبة البعدٌة E651025 136695362 جود نوفل

 المرالبة البعدٌة E577895 112852754 دمحم كرٌمً 

 المرالبة البعدٌة  EE507215 رضى اوزٌو

 المرالبة البعدٌة  EE187650 عزٌز الوري 

 وزان E223350 199517610 عبد الواحد البحار

 اللجنة التنظٌمٌة EE355519 108307193 دمحم الحبٌب بودٌرة

 اللجنة التنظٌمٌة Y109335 164938081 عبد الفتاح سماح 

 وزان 175940728  م احمد الفادي 

 وزان E303346 157509055 دمحم نازٌن 

 وزان  E367625 115022445 عبد العالً الرباطً 

بنررٌة سعٌد  E354187 140385967  وزان 

 وزان    احمد بودو

 المرالبة البعدٌة EE629252 16763190 جواد بنعٌسى 

 وزان  E485154 134416794 المصطفى الحرش 

 مستخلص  E221344 142650730 عبد الجلٌل اباجد

 مستخلص  E386197 150495441 عبد الجلٌل البٌضاري 

 حارس  E99514 161710135 دمحم براوي 

 حارس  EE275912 167631799 عبد المالن وسالمً 

 حارس  Y332803 106632307 عبد الجلٌل الحصادي 

  174406614  م المصطفى بوٌحٌة 

  195262938  دمحم هنٌوي 

  158056360  رضوان هنٌوي 
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  :الئش٘ احلنالني  4امللشل

 ر ب ت اسماء الحمالٌن ر ب ت اسماء الحمالٌن ر ب ت اسماء الحمالٌن
 EE72837 براهٌم بنرعٌم EE134939 عباد الحامدي EE231801 ٌوسف زهران

 E431458 دمحم فردوس E310810 ابرٌن الرمضوي E312984 احمد دمكو
 P134391 لحسن الهٌاز EA50551 السعٌد علوان E264039 عبد هللا كرفدي

 EE357197 عبد الرحٌم لكمٌرة E547423 الكرٌم لمواداعبد  E329887 دمحم كمٌلً
 EA24798 احمد  النكٌطً Y54857 مهدي العامري E224778 دمحم الٌونً

 J168606 عبد المادر مستٌري EE108944 محسن وهابً E461739 احمد السلٌمً
 E485855 احمد بٌهً EE421960 بوجمعة بندانً E169493 عبد الحك سفراوي

 EE60502 الحسٌن زعرٌط N61703 درٌس المجدول E494833 عبٌدةدمحم 
 E242620 ركٌبً لكوري E356633 درٌس هاضوكً E351778 فاتح بلماٌد

 EA7781 دمحم ابان E256512 عمر أغبار E144023 مصطفى الهٌاج
 EA19504 دمحم ساجد E484123 عمر باحسو E324392 عبد اللطٌف مرزاق

 E268824 عبد العزٌز لمشناوي E624490 عبد الرحٌم لهونً E677856 حسن بولكرٌم
 E184959 عبد الحك زهراوي E550519 كاسم عبد العزٌز E333689 احمد ادٌسنٌر
 E224129 لمختار باكرو E465444 السعٌد اٌت بوبكر EB967736 الحسٌن اشكان
 E310582 عبد العلً دلٌمً E86393 عمر لبعٌوي E768331 م رشٌد سهلون

 I48361 احمد بوسعٌد E150603 مصطفى لبكر EE134378 بوجمعة اٌت حمو
عبد اللطٌف 

 درعاوي
E486934 حمٌد امزوار E515958 ًدمحم كٌال E506396 

 Y43879 احمد دٌوان E225377 عمر الراوو E515060 عبد الرزاق الغدٌر
 E534039 سمٌر كحلوس HA98058 خلٌفة حمودي Y151779 بجبوجً ٌوسف
 E655415 عمر كٌالً E639112 مصطفى الكارح E335986 دمحم اٌت الكبٌر
 E469762 عبد الحكٌم الصابر E377094 لحبٌب حب E405774 احمد الرامً
 E224778 دمحم بنً NA73353 دمحم لفروج E64362 امباركمهنانً
 E248866 غرغاردرٌس E145679 عبد الغنً لاشار EA20398 دمحم سرحان

الواحد مبتكرعبد   E321800 حجاج درٌس EA5987  عبد الرحمان اٌت
 ٌحٌى

E343688 

 DA12987 بلعٌد مفتوحً E217496 احمد زاهٌري E190389 خالد نجانً
 EE334908 مالح طاهري E739379 بلعٌد الزوبٌر JE37395 سعٌد ناصري

 E86337 دمحم زوٌدي E590041 عبد الرزاق شاروج E214480 دمحم أزهر
 E423073 حسن ناجم E542566 عبد اللطٌف شاكٌري EE737001 مصطفى باٌدر

 E117034 عبد اللطٌف بوهراي E310810 ابرٌن رمضٌوي E236631 عبد االله لموجٌبً
 E158480 خالد بوسلمة E519541 عبد الهادي حضري E375113 دمحم لعبابً

 E535645 بوزالفمحجوب  E228280 عبد اللطٌف زٌتانً EE231801 ٌوسف زهران
م عبد العزٌز ولد سً  E141849 ابراهٌم الشاٌب

 حماد
E12063 دمحم زران  

 E402830 براهٌم ازٌكً E155359 عبد المجٌد لمهتن E141849 احمد شهاب
 E312984 احمد دمكو EE32276 خالد خلولً E573701 لحبً بن أبا

 E518883 الرحٌم جنكو عبد WA19396 م الحسن سهلول E119864 عبد المادر بنهدي
 E416510 عبٌدا رحالً E161262 مسعود لبلودي EE360644 رشٌد بلماعز

 E3354 مصطفى جونٌر EE370269 مصطفى شراط Y175277 عبد الفتاح الشاوي
 E397529 براهٌم مكتاوي Y226232 دمحم األنجادي E361102 محجوب دخٌسً

 Y245063 عمر لمٌر E526112 دمحم الخصال E101836 دمحم ابورن
 E462205 مجٌد ناصر E297196 عبد العزٌز خودٌد E229003 عبد المولى لمنماري
 عبد العالً أبوس

 
EE134611 م اسماعٌل بنشاكا E312963 عبد المولى هٌدي EE269058 
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 EE223781 ٌونس حسانً E137036 احمد لورداوي E143774 عبد هللا العرش

 EE26286 هشام بلماس E445180 عبد الجلٌل أنوار E643774 لحسن اٌت بوٌداتر
 E405686 سكرانً مهدب E158975 احمد هرموش E51187 حماد لعنكاوي

 E157641 دمحم بٌدر E655237 م عمر لخبٌزي E312133 عبد الرحٌم لمرنٌخ
 E468565 م الحسن بنشكاال E447407 مصطفى بلوي E248306 دمحم لمبع

 EE312867 تهامً منعم E353827 الكبٌر كعراطً عبد E787492 رحال شاروق
 EA117036 احمد رازي Y80464 عبد اللطٌف مودن Y217456 احمد سلمونً
 E498739 لعربً اٌت اجدع EE238894 مصطفى عسري E209042 سعٌد ادرٌسً
 E188687 لعٌاشً لعزوزي E328565 عمر بوكازوال E462611 م كبور والً
 E387371 عبد هللا سحمان E264723 عبد الكرٌم امٌن EA45947 مختار لبوٌر

 E139301 برٌن بلماضً E25311 عبد العزٌز الخٌال Y150400 حسن لعامٌري
 EA47981 حسن االمام E138699 عمر زعلولً E243301 لحسن اٌت لادور
 EB50718 حمٌد زعام E624959 دمحم ابكري Y61132 رشٌد والد راحً

 E594441 عبد الصمد سلٌمً E619608 براهٌم بونهار Y40264 عبد العزٌز اكشرٌد
 EA708 الحسٌن الخصال E475718 عبد الفتاح زراعً E216561 دمحم بوراي

 E555776 هشام عزوان EA1900 سعٌد خٌا E356150 مبارن حٌمود
 E651763 بوجمعة شكدالً E570253 عبد المجٌد العرفً E251488 عبد الكبٌر لحلو

لكٌحلحسن   E383320 عبد الهادي هورٌن E366873 احمد علً اوحدو E133103 
 E527553 حمٌد لكناوي E416510 عبٌدة رحالً E250712 ٌوسف فاروم
 EE151539 حمادي نبٌل E677611 مصطفى ٌمانً E137818 لحبٌب لكوش

 E305082 عبد الرحٌم حافلً E204294 احمد لخضٌري E293191 عبد العزٌز زهران
 EE237572 هشام امزانً E754088 عبد العزٌز مٌمونً E584662 عبد الهادي سكوسً

 E431861 رشٌد اٌت دوٌدة E217062 براهٌم بورجاوي EA31140 مهدي سهلول
 E64512 احمد اٌت لجمل E170496 دمحم بوتموكٌن EA4098 دمحم حازم

عبد الغنً اٌت 
 لهروال

E519167 ًرضوان نٌم E87951  لحجٌلًدمحم E595012 

 E261252 محجوب بلعراضً E461606 عباس ممبول E216979 عبد الجبار لهروالً
 EA18943 ددمحم أكشرٌ E609199 حمٌد شٌبو E368700 عبد الرحٌم لمشالش

 EE151370 عبد الحكٌم رافع EE29223 عبد الكبٌر لملٌبً E83657 م مٌلود فوضٌل
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عبد اللطٌف 
 لورٌضات

E395045  بنورٌوسف E198922 نور الدٌن رٌاض E759415 

عبد المولى اٌت  E455695 عبد الرحٌم المرد N229191 ادرٌس العسري
 الهداجً

E90457 

 E475027 عبد النبً بونو E509367 عزٌز النماش E435558 التومً الحماوي
 E562231 دمحم الكرش E788217 ابراهٌم الخزولً Y140719 مصطفى المضمانً

 HA16040 عبد الرحٌم الكوبٌرح E229499 حسن الحبرٌك E251516 بوحمونأحمد 
 E383141 حست حراتً Y94196 كمال الحمودي E786069 خالد بندادة

 E130246 عبد المولى لصدال E242820 بوجمعة دلاير EE221946 عبد الرزاق المستنعم
 EE252228 خالد بنكوش E630045 بوجمعة الضٌاعً Y225429 جمال العالم

 E445714 عبد الرحٌم الحال H39316 فاتح العمٌري E400107 توفٌك مدرانً
 E609815 عبد العزٌز الموٌشً E491665 م مصطفى شرحاون E406973 دمحم الهاشٌم
 E164474 البشٌر حٌدة E463062 عزٌز الفراجً E199640 المهدي أكلو

عبد الفتاح اٌت  E730795 عبد هللا الحضري E475902 عبد السالم المصدق
 موسى

E605786 

 EE26007 خالد بصٌري E343093 المختار التربٌعً E397794 مبارن اإلدرٌسً
 E595141 خلٌفة لحجٌلً E593219 عبد العالً أدمٌمة E667916 دمحم الجمالً
 Y49243 عبد السالم روان EE191718 عبد الفتاح المبائلً E155856 أحمد حركات

 E204202 رشٌد الفرساوي E3354 مصطفى جونٌر E775367 السنجاريسعٌد 
 E612328 عمر عمٌد EA10367 م البشٌر اإلدرٌسً E255155 مصطفى الهانً

 E75635 رحال عبٌدة E36971 عبد السالم الشنكطة EE429253 عبد الرزاق الكرش
 EA89005 رشٌد عمار E686057 ابراهٌم درداب E203092 ابرٌن اللوٌتً

 EE5426 بوكافة جواد E236446 حسن الكونً Y101417 عبد الكبٌر لمرع
 Y46344 دمحم خوي E409111 مصطفى ولد الجٌار EA210002 م أحمد اإلدرٌسً
 E220314 دمحم بوخٌمة E609111 بوبكر المادري EE7001 المصطفى الكوفً
 E632571 لحسنعبد الرحٌم اد  Y54857 المهدي العامري E243221 مصطفى الناصً

 E182013 جمال الدٌن عطاري E790011 عبد العزٌز حائلً E248568 عمر بنكمً
 Y198259 مصطفى منور E191844 عبدو مالح EE357886 دمحم كاسم

 E421725 عبد الوهاب دردار P119238 عادل سالمً EE522019 اٌوب حشاف
 E365939 محجوب مٌمً E176862 حسن بومزكٌد E218533 بوجمعة مرتان
 B641571 بوشعٌب كنوز E193830 مصطفى رواح E414853 دمحم جكراوي

 E342903 شرلاوي جماط HA35617 عبد الجلٌل كالل E396681 عبد الغنً لبرالج
 EE300128 ٌوسف حصار E339061 م درٌس بنطاٌع E372988 عبد الحافظ برٌكو

 EE274614 عادل نصٌري E245049 عربً باكجور EE325303 انس سوري
 FH16264 عمر سوسو E300594 عبد الهادي لكلٌس E250865 حسن اٌت عمرو

 Y275969 كمال رابحً E745620 دمحم باشة EE304328 هشام حمادي
 E781158 عبد اللطٌف بنحدو E470329 عبد الفتاح دروٌش E197753 عبد العزٌز
 E445618 م عبد هللا والً EE274362 نجٌم جماط E599117 دمحم حردان

 P311323 عزٌز كرماش EE250459 عبد العاطً شرف EE106863 عبد الرزاق فضالً
عبد الصادق اٌت  EE312772 رحال شامنً

 لمعطً
EE3993 ًحمٌد عاصم E573748 

 Y212444 دمحم برٌكو EE223318 عبد الفتاح زروال E142398 براهٌم شابكنً
 E298318 عبد الرحمان فركاش EE278287 لحسن شاوي E550568 عبد الحك فضالً
 E299958 دمحم بولهران E374070 م عمر مندٌلً EA27562 مصطفى بونو
 HA66808 دمحم غوباري D14480 مصطفى باجة EE309959 بوجمعة هاشٌم

عبد العزٌز اٌت 
 لهروال

E640561 ًعبد العزٌز حائل E790011 دمحم رازي EA37347 

 Y133413 لعربً حنٌن EE452495 كمال الناجمدمحم  E214244 عبد العزٌز كاتم
 EE308245 دمحم حراش EE216513 مصطفى ساكنً E295495 عربً لوٌزي
 E460045 دمحم بلوضاح E605316 عزٌز كرام E335070 حسن واثمً
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 E411205 حسن لعروسً E370006 دمحم بنحمٌد E603559 عبد العزٌز شٌبوب
 EE358519 اسماعٌل مرٌنً EE548817 لحسن كوامدن E482205 مجٌد ناصر

 E619431 عبد الرزاق ملهوش EE458158 حسن محرون E416394 عبد الرحٌم رحٌم
 E37195 دمحم ادعبدالمومن E705690 عبدالعزٌز أٌتالحٌمر E529677 نور الدٌن نجاري

 EE68734 رضوان اإلدرٌسً E437463 عبدالفتاح أٌت بٌال E768607 دمحم كٌعً
 E465716 البشٌر مطرب E538132 حسن الخاوة E768737 موسىحسن اٌت 

 E405774 أحمد الرامً EE348908 دمحم الركاب E443955 دمحم بالشٌش
 EE17506 المصطفى لورٌكً E519919 طٌب ناجم E437732 عبد هللا حرفاوي
 EE443580 منٌر هند E518212 عبدالحك أٌت السببً E430380 حامد بنشٌخ علً

 EE421580 دمحم الزوهري E362547 عبدالعزٌز الغبٌطة E85026 بوسمرةحمد 
 E609934 دمحم أٌتتهٌاضت E330341 البودالً بنود E008377 لحسن سمٌعً
 Y195220 ٌوسف رشٌد EE260269 هشام ناهنٌض E765097 دمحم بنحباطً

 EE435980 سمٌر البهجة E286103 عمر الملٌعً E437374 المالح حسٌن
 E573173 مصطفى نجاري E76362 العربً الموتمً E526926 رٌدورعالل 

 E357838 لصفر عبدالعزٌز E778254 سعٌد العطاس E63487 عبد الرحٌم عرفاوي
المصطفى ولد  E7550 عبد الغنً بنكمون E646066 مصطفى اٌت عٌاد

 خرٌبٌش
E486763 

 EA11447 دمحم ٌولنا E588632 السعٌد الدهبً E407023 دمحم حمٌدي
 EE354721 سمٌر اوحدو E598876 عبدالكرٌم بوخرٌص EA82245 بوجمعة دجانً

 SH118719 عثمان عوحً HA77552 أحمدادرٌوش EE151229 عبدالعالً الخلٌلً
 E405850 المكً لمون E380415 زاٌد أٌت أصحا E175924 حسن التوٌزي
 E382020 طٌب روشاد EE19222 رشٌد حٌسو E169218 عباس عمٌد

 EA34955 المصطفى ضو E538123 المصطفى البجوري E208811 الحسٌن أـخموش
موالي بوبكر 

 الشٌاضمً
E194996 بوجمعة ألٌكوش E362397 دمحم بوشفرة Y237379 

 E475975 عبدالطٌفبوكركور C615589 بوشتى الطاهري EE132991 عبد الصادق التلهونً
 E437562 الحبٌب لطٌطة E2089031 عبدالواحد مرزوق H261693 عبدالعزٌز الهبطً
 E643076 مبارن موزالً E123786 عبدالمادر بوخدٌر E110071 حسن البوحمٌدي

 E367300 عبدالمادر روٌزم EE0986847 دمحم روان E7230 عبدالحفٌظ المبروكً
 E136272 ابراهٌم الصاكر E690667 صالح الحمداوي Y26846 حمادي فتاح

 E289031 عبدالواحد مرزوق E321713 سعٌد الضربٌنة E469172 غرٌبدمحم 
 E169584 المصطفىالسلٌمً E251488 عبدالكبٌر الحلو E515439 حمٌد فنٌمش

 E159504 عمر مشطٌوي HA22259 محجوب شٌكر E142385 عبدالجبار حمادة
 E462652 عبدالعاطٌمعزوزي HA15903 مبارن الهدام Y27558 دمحم ودود

 EA87910 سعٌد بابا E130664 دمحم توتً E786221 عبدالفتاح الهزار
   E194692 دمحم تشروعً E209042 سعٌد االدرٌسً
   E175924 حسن توٌزي EA53933 حمٌد الرامً
   E93340 عمر الغراض Y150400 حسن العامري
   E768804 دمحم الصبٌتً E216561 دمحم بو راي

   E45523 دمحم لسامً E631450 عمر الكعراضً
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 امللشل5 :الئش٘ املْظفني ّالعنال التابعني ملدٓسٓ٘ ضْم اجلنل٘ 

 انًهبو انًظُذح االطبر االطى انكبيم انؼذد

 يذٌز انسىق يتصزف اٌت تٍهً ػًز 1

3تمًُ د  يزٌى انفزلاًَ 1  انكتاتح  

4تمًُ د هشاو انؼًزاًَ 1  
سىق انجًهح نهخضز رئٍس يصهحح انكتاتح انخاصح تًذٌزٌح 

 وانفىاكه تانجًهح

4يحزرج د جزٌذ َىرج 1  انكتاتح  

 

3 

3يساػذ اداري د  و رشٍذ انطاهزي  انتُظٍى و استمصاء األثًُح 

3يساػذ اداري د  ػثذ انكزٌى شهاب  انُظافح  

3يساػذ اداري د  تذر اياٌ رئٍس خهٍح األثًُح     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

3يساػذ تمًُ د ػثذ انؼشٌش انحاسٍٍ  انتُظٍى  

3يساػذ تمًُ د  يىالي ٌىسف انؼشٌش  انتُظٍى  

3يساػذ تمًُ د  ػثذ انهادي تزٌىج  انتُظٍى 

3يساػذ تمًُ د  ػثذ انؼشٌش انكثىري  انتُظٍى  

3يساػذ تمًُ د  ػثذ انؼاطً ياٌ  انتُظٍى  

3يساػذ تمًُ د  انًصطفى انحضزي  انتُظٍى 

3يساػذ تمًُ د تذوي دمحم انشزٌف  انتُظٍى و يتاتؼح ػًهٍح انُظافح 

3يساػذ تمًُ د  ػًز انًحة فً انذٌٍ  انتُظٍى  

3يساػذ تمًُ د  دمحم اتى انحذٌث  انتُظٍى 

3يساػذج تمًُ د انجٍالنً انتزكً  انُظافح  

3يساػذ تمًُ د  ػثذ انغًُ هًاًَ  انُظافح 

3يساػذ تمًًُ  د  ػثذ انؼشٌش كًاًَ  انُظافح 

3يساػذ تمًُ د  تهؼٍذ كحهً  انُظافح 

3يساػذ تمًُ د  دمحم انفطىاكً  انُظافح 

31يساػذ تمًُ د  دمحم دركً  انُظافح  

3يساػذ تمًُ د  ػثًاٌ انثاري  انُظافح 

3يساػذ تمًُ د ػثذ انزساق حزٌكٍش  انُظافح 

3يساػذ تمًُ د  دمحم انفاضم اتى هثح  انُظافح  

نحسٍحًشاوي  3يساػذ تمًُ د   انُظافح 

3يساػذ تمًُ  د  رشٍذ تادجذي  انُظافح 

3يساػذ تمًُ د  سفٍاٌ تادي  انكتاتح  
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 الئحة األعوان الموسمٌٌن
 

 

 

 

 

 

 

 

 :الئحة بائعات الخبز بسوق الجملة

 رلم البطالة الوطنٌة اإلسم

 E494544 نعٌمة دنون

 E447515 مستان فاطمة

 E80598 مٌنة أٌت الطاهر

 E426756 فاطمة لحرش

 E643163 نعٌمة زهٌر

 Y329689 عتٌمة بوهدٌد

 EE5017 عائشة لعضم

 E609594 ملٌكة لحضر

 EE26288 الورز فتٌحة

 E434881 عكروطلطٌفة 

 

 

 

 المهام المسندة االسم الكامل العدد

3 

 نظافة اإلدارة  حفٌظة الساخً

 نظافة السوق المحجوب مٌمً

 الكتابة  عبد هللا عاتب
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 :الئحة بائعً األكالت الخفٌفة بسوق الجملة

 رلم البطالة الوطنٌة اإلسم

 EE290557 نور الدٌن بن حمزة

 E470993 أستٌتو الهاشمً

 E425230 سعٌد الطالٌبً

 E624180 عٌاد بنحمزة

 E147124 الحسٌن الحنٌش

 E390840 احمد بوعدي

 E486623 سعٌد بونصر

 E644970 بالٌزٌد عبد الكرٌم

 E465488 عبد الرحٌم شعٌب

 F264551 دمحم بن زكاٌر

 E447459 عبد المجٌد لتمات

 E628404 اخوش عبد هللا

 E353200 حسن بوٌهشة

 E593439 بدر زروال

 EE25662 سعٌد العضٌمً

 EE729160 دمحم الكٌلو

 E405617 باحمً عبد الحكٌم

 E588909 مهدي شعٌب
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 امللشل6 :دسد للتذَٔصات املتْاددٗ بالطْم

 مالحظات العدد التجهٌزات المكتبٌة

  1 صورة كبٌرة لصاحب الجاللة + مسند + عمودٌٌن نحاسٌٌن

  1 صبورة خشبٌة صغٌرة للعرض بالمكتب

  2 خزانة حدٌدٌة بباٌن

  3 وزاري خشبً مكتب

  2 كراسً استمبال ثالثً

  1 طاولة كبٌرة لالجتماعات

  2 تبرٌدمكٌف 

  4 صورة صاحب الجاللة

  1 ناسخة فوطوكوبً

  3 اربع طوابك  خزانة بدون ابواب 

  17 ستائر

  3 مكتب خشبً باعمدة حدٌدٌة

  1 خزانة حدٌدٌة ستة  ابواب

  1 حاسوب

  Imprimante 1طابعة 

  20 كرسً حدٌدي

  6 كرسً وزاري

 مالحظات العدد الوثابك االدارٌة

   2017إلى غاٌة  2007الصادرات من سنة 

   2017إلى غاٌة  2007الواردات من سنة 

إلى غاٌة  2013سنة  والواردات منسجالت الصادرات 

2017 

  

   ارشٌف غٌر مرتب لألثمنة

ارشٌف مرتب للوائح االثمنة واستمارات والحموالت الواردة 

 (2017 و 2016 2015على السوق لسنوات ) 
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 امللشل0 :الئش٘ بكسازات االستالل داخل الطْم 

 رلم المرار  تارٌخ االصدار  المستفٌد  نوعٌة النشاط 

    

    

    

    

    

    

    

 

 امللشل 6 :دسد للتذَٔصات املتْاددٗ بالطْم

التجهٌزات االلٌات و  مالحظات العدد 

 منتهٌة لصالحٌة 14 مطفاة الحرٌك من الحجم الكبٌر 

  1 مطرلة من الحجم الكببٌر 

  1 مطرلة من الحجم المتوسط 

  1 لاطع حدٌد كهربابً ) المو(

  1 مولد كهربابً بالبنزٌن

 

  1 مضخة كهربابٌة للصرؾ الصحً 

  12 مكنسة حجم كبٌر 

  9 عصى كبٌر للفاس

  4 مكنسات خشبٌة بدون عصى 

  3 بالة 

  10 حداء بالسٌكً ) بوط(

الماءكراطة   4  
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  10 عربة حدٌدٌة ٌدوٌة بعجلتٌن 

  2 حاوٌة بالستٌكٌة لالزبال بعجلتٌن 

  4 مدرات 

  3 بانو اشهاري 

  6 الفتات بالستٌكٌة 

  4 الكرارس 

  3 الباالت

  5 ابواب

  1 سلم مدرج الومنٌوم خمس متر 

   متالشٌات الومنٌوم 

   نمادج الخاوي المتدوال 

  1 منشار خشبً 

  1 ممص كبٌر لتملٌم االشجار 

  1 محول كهربابً 

  1 مكتب صؽٌر الحجم 

  1 ثالجة من الحجم المتوسط

  1 شنٌور 

Qte Unité Désignation N° 

Matériel de nettoyage 

2000 U Balais tazmourte végétal   

Matériel de des égoutte 

Matériel de traçage 

30 U Pinceau x peinture n°6  

30 U Pinceaux a gélatine   

200 ML Corde de traçage  

50 U Scotch  
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Matériel de soudure 

10 U Tourne vis  

4 U Scie à métaux  

3 U Lames de scies à métaux paquet  

1 U Meule électrique  

1 U Pince coupante  

1 U Pince universel  

1 U Perceuse electrique avec meche 

HILTI 

 

Autre 

1 U Boite outillage menuiserie  

1 U Boite outillage plomberie  

1 U Boite outillage électricité  

100 ML Toyou  a rosage   

20 U Grattoir en fer avec longue  manche   

20 U Sereur pour porte en bois   

20 U Sereur normal   

200 ML Chaine en fer calibre moyen   

11 U Brouette grande taille  

 والفواكه: التصامٌم المصادق علٌها الخاصة بسوق الجملة للخضر 7الملحك رلم 
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  التاسعةالنمطة 

 الدزاضة واملضادقة على تعديل كهاش التخنالت اخلاظ ببيع غلة الصيتوى.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

للسٌد أحمد محفوظ ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة الكلمة بداٌة أعطً 

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة.نص لتالوة  والسٌر والجوالن

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن أحمد محفوظالسٌد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 

 

 

    . 10 – 9 تان ذات الرلمٌن:النمط

 
 

 

  جتماعاتقرير 
وسياسة املدينة المجنة املكمفة بالتعمري 

 والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 

 
 

   .10 – 9النقطتين ذات الرقمين حول 
  2019العادية لشهر ماي  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

ذات   M/650)الطسٓل احملْزٓ٘ ( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ األؾلٕ  3ختؿٔـ بكع٘ أزقٔ٘ متْاددٗ باملطريٗ 
لبياء مطذد تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس  2و4302املطاس٘ املكدزٗ ب 

 2018ْٓىْٔ 
 

مرت مسبع  840ّمطاس٘ تكدز ب  15007/04إعادٗ ختؿٔـ البكع٘ األزقٔ٘ امليتنٔ٘ للؿو العكازٖ االو : 
ْضع٘ اإلعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا لت 9احملاذٓ٘ لإلعدادٓ٘ احملامٔد  9)غسن٘ العنساٌ( املتْاددٗ بتذصئ٘ احملامٔد 

 2019مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الادورة العادٌاة لشاهر مااي  طبما

اللجناة الموجهة لكل مان الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال  19/14/2119بتارٌخ  7921، وتبعا للدعوة عدد 2119

على الساعة الحادٌة عشر والنصؾ  2119 ابرٌل 24اجتماع ٌوم االربعاء  ، انعمدوالتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالنالمكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة 
 الجاهزة ومنها :محفوظ ربٌس اللجنة لتدارس النمط صباحا بماعة االجتماعات الرسمٌة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد احمد 

 

  ٗ ٗ باملطري ٘ متْادد ٘ أزقٔ ـ بكع لبياء مطذد  ²و 4302ذات املطاس٘ املكدزٗ ب  M/650)الطسٓل احملْزٓ٘( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ االؾلٕ  3ختؿٔ
 .2018تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ْٓىْٔ 

  ٘ ٘ االزقٔ ـ البكع ٗ ختؿٔ ٖ االو: إعاد ٘ للؿو العكاز مرت مسبع )غسن٘ العنساٌ( املتْاددٗ بتذصئ٘ احملامٔد  840ّمطاس٘ تكدز  15007/04امليتنٔ
 .2019لتْضع٘ االعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس  9احملاذٓ٘ إلعدادٓ٘ احملامٔد  9

 اتفاقٔ٘ غسان٘ بني دللظ مجاع٘ مسانؼ ّمؤضط٘ ذلند الطادع حلنآ٘ البٔئ٘ لؿٔاى٘ ّضكٕ ّاس٘ اليدٔل مبسانؼ.الدزاض٘ ّاملؿادق٘ عل ٙ 

 ٘الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ امللشل الجاىٕ املعدل اخلاف باتفاقٔ٘ الػسان٘ لتنْٓل مػسّع ضكٕ ّاس٘ اليدٔل مسانؼ باملٔاِ العادم٘ املعاجل. 
 

 السادة:  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكً، جوٌدة العوٌدي، حسن بباوي، ي. احفٌظ لضاوي العباسً. دمحم بنلعروسً، 

 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السٌد: -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً :  ي. الحسن المنادي

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن  -
 عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي بن عال، إبراهٌم بوحنشي. 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً

 

    وعن مجلس مماطعة المنارة، شارن السٌد سعٌد شرفً
 

فً مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط 
 منالشة الجاهز منها على الشكل االتً:، اذ تم 2119المدرجة فً جدول اعمالها تحضٌرا لها للدورة العادٌة لشهر ماي 

 

 :0279مً ددّل اعنال الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ماٖ    72 – 9اليكطتاٌ ذات السقنني: 
  ٗالطسٓل احملْزٓ٘( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ االؾلٕ  3ختؿٔـ بكع٘ أزقٔ٘ متْاددٗ باملطري(M/650  و لبياء مطذد 4302ذات املطاس٘ املكدزٗ ب

 .2018تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ْٓىْٔ 
  :االو ٖ ٘ للؿو العكاز ٘ امليتنٔ ٘ االزقٔ ـ البكع ٗ ختؿٔ مرت مسبع )غسن٘ العنساٌ( املتْاددٗ بتذصئ٘ احملامٔد  840ّمطاس٘ تكدز  15007/04إعاد

 .2019لتْضع٘ االعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس  9إلعدادٓ٘ احملامٔد  احملاذٓ٘ 9
بداٌة، ولوحدة الشكل المتعلك بمسطرة التخصٌص تبعا لملتمس مجلس مماطعة المنارة، اتفك السادة األعضاء على تدارس النمطتٌن معا فً ان 

ولالطالع على معطٌات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس بعد ان تم تمكٌنهم من الوثابك المرجعٌة موضوع الدراسة كما هً مرفمة بالتمرٌر،  واحد، اذ
 الذي لدم التوضٌحات التمنٌة تبعا لمنطوق ملتمسً المماطعة. اللجنة الكلمة لممثل مماطعة المنارة
 أبدت، فمد اإلعدادٌةمن مسطرة التخصٌص سواء من خالل بناء المسجد او توسٌع  اإلٌجابٌة الؽاٌات األعضاءوتبعا لذلن، وحٌث تبٌن للسادة 

 اللجنة موافمتها على النمطتٌن بحسب المعطٌات المضمنة فً الوثابك المرفمة. 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 رئٌس اللجنة
 احمد محفوظ

   
 (25( وللمزٌد من الدراسة و تمدٌم التوضٌحات )النمطة  24البث فً النمطتٌن المتبمٌتٌن لعدم الجاهزٌة من جهة )النمطة  تؤجٌلملحوظة: تم 

 
 مجلس جماعة مراكش

 

 

 
 .  11 – 9النمطتان ذات الرلمٌن: 
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

)الطرٌك المحورٌة(  3بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بتخصٌص بمعة أرضٌة متواجدة بالمسٌرة 

وذلن لبناء  ²م 4312ذات المساحة الممدرة ب  M/650تابعة لملن الدولة الخاص والمنتمٌة للرسم العماري االصلً 

 .2118مسجد تبعا لملتمس مجلس مماطعة المنارة المتخذ خالل الدورة العادٌة لشهر ٌونٌو 

 باب المنالشة مفتوح

 .ان لم ٌكن هنا أي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  العاشرةالنمطة 

مرت مسبع )شسكة العنساى(  841ومطاحة تقدز ب  15117/14إعادة ختضيط البقعة األزعية املهتنية للضم العقازي االم : 
لتوضعة اإلعدادية املركوزة تبعا مللتنظ جملظ مقاطعة املهازة املتدر خالل  9احملاذية لإلعدادية احملاميد  9املتواجدة بتحصئة احملاميد 
 2119الدوزة العادية لشهس يهايس 

 
 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

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

 والجوالن تالوة نص تمرٌر اللجنة المتعلك بهذه النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد احمد محفوظ
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 مراكش ةمجلس جماع

 

 

 

    . 10 – 9 تان ذات الرلمٌن:النمط

 
 

 

  جتماعاتقرير 
المجنة املكمفة بالتعمري وسياسة املدينة 

 والتنمية املشتدامة والشري واجلوالن
 

 
 

 

 

   .10 – 9النقطتين ذات الرقمين حول 
  2019العادية لشهر ماي  جدول اعمال الدورةمن 

 
 

ذات   M/650)الطسٓل احملْزٓ٘ ( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ األؾلٕ  3ختؿٔـ بكع٘ أزقٔ٘ متْاددٗ باملطريٗ 
لبياء مطذد تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس  2و4302املطاس٘ املكدزٗ ب 

 2018ْٓىْٔ 
 

مرت مسبع  840ّمطاس٘ تكدز ب  15007/04االو :  إعادٗ ختؿٔـ البكع٘ األزقٔ٘ امليتنٔ٘ للؿو العكازٖ
لتْضع٘ اإلعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا  9احملاذٓ٘ لإلعدادٓ٘ احملامٔد  9)غسن٘ العنساٌ( املتْاددٗ بتذصئ٘ احملامٔد 

 2019مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس 
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فً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال الادورة العادٌاة لشاهر مااي للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، و طبما

اللجناة الموجهة لكل مان الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال  19/14/2119بتارٌخ  7921، وتبعا للدعوة عدد 2119

علاى السااعة الحادٌاة عشار  2119 ابرٌال 24انعماد اجتمااع ٌاوم االربعااء ، المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجاوالن
 السٌد احمد محفوظ ربٌس اللجنة لتدارس النمط الجاهزة ومنها: بماعة االجتماعات الرسمٌة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسةوالنصؾ صباحا 

 

  ٗباملطري ٗ ٘ متْادد ٘ أزقٔ ـ بكع لبياء مطذد تبعا مللتنظ دللظ  ²و 4302ذات املطاس٘ املكدزٗ ب  M/650)الطسٓل احملْزٓ٘( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ االؾلٕ  3ختؿٔ
 .2018مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ْٓىْٔ 

  ٖ ٘ للؿو العكاز ٘ امليتنٔ ٘ االزقٔ ـ البكع ٗ ختؿٔ ٘ تكدز  15007/04االو: إعاد احملاذٓ٘ إلعدادٓ٘  9مرت مسبع )غسن٘ العنساٌ( املتْاددٗ بتذصئ٘ احملامٔد  840ّمطاس
 .2019لتْضع٘ االعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس  9احملامٔد 

  دللظ مجاع٘ مسانؼ ّمؤضط٘ ذلند الطادع حلنآ٘ البٔئ٘ لؿٔاى٘ ّضكٕ ّاس٘ اليدٔل مبسانؼ.الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ غسان٘ بني 

 ٘الدزاض٘ ّاملؿادق٘ علٙ امللشل الجاىٕ املعدل اخلاف باتفاقٔ٘ الػسان٘ لتنْٓل مػسّع ضكٕ ّاس٘ اليدٔل مسانؼ باملٔاِ العادم٘ املعاجل. 
 

 السادة:  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكً، جوٌدة العوٌدي، حسن بباوي، ي. احفٌظ لضاوي العباسً. بنلعروسً،دمحم  

 

 وحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس السٌد: -
 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً :  ي. الحسن المنادي

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعً من فً االجتماع شارن  -
 عبد الهادي بن عال، إبراهٌم بوحنشي. عبد الحفٌظ المؽراوي، 

 

 السادة: بصفة استشارٌة ما شارن من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :   دمحم المحٌر

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن لسم أعمال المجلس :   رشٌد بوزٌتً

 

    وعن مجلس مماطعة المنارة، شارن السٌد سعٌد شرفً
 

فً مستهل االجتماع، وبعد الكلمة الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط 
 الشكل االتً:، اذ تم منالشة الجاهز منها على 2119المدرجة فً جدول اعمالها تحضٌرا لها للدورة العادٌة لشهر ماي 

 

 :0279مً ددّل اعنال الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ماٖ    72 – 9اليكطتاٌ ذات السقنني: 
  ٗالطسٓل احملْزٓ٘( امليتنٔ٘ للسضه العكازٖ االؾلٕ  3ختؿٔـ بكع٘ أزقٔ٘ متْاددٗ باملطري(M/650  لبياء مطذد تبعا  ²و 4302ذات املطاس٘ املكدزٗ ب

 .2018مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ْٓىْٔ 
  :9مرت مسبع )غسن٘ العنساٌ( املتْادـدٗ بتذصئـ٘ احملامٔـد     840ّمطاس٘ تكدز  15007/04إعادٗ ختؿٔـ البكع٘ االزقٔ٘ امليتنٔ٘ للؿو العكازٖ االو 

 .2019لتْضع٘ االعدادٓ٘ املرنْزٗ تبعا مللتنظ دللظ مكاطع٘ امليازٗ املتدر خالل الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ٓيآس  9احملاذٓ٘ إلعدادٓ٘ احملامٔد 
 

 بداٌة، ولوحدة الشكل المتعلك بمسطرة التخصٌص تبعا لملتمس مجلس مماطعة المنارة، اتفك السادة األعضاء على تدارس النمطتٌن معا فً ان
ولالطالع على معطٌات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس واحد، اذ بعد ان تم تمكٌنهم من الوثابك المرجعٌة موضوع الدراسة كما هً مرفمة بالتمرٌر، 

 الذي لدم التوضٌحات التمنٌة تبعا لمنطوق ملتمسً المماطعة. اللجنة الكلمة لممثل مماطعة المنارة
 أبدت، فمد اإلعدادٌةمن مسطرة التخصٌص سواء من خالل بناء المسجد او توسٌع  اإلٌجابٌةالؽاٌات  ءاألعضاوتبعا لذلن، وحٌث تبٌن للسادة 

 اللجنة موافمتها على النمطتٌن بحسب المعطٌات المضمنة فً الوثابك المرفمة. 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس اللجنة 

 احمد محفوظ            

           
 (25( وللمزٌد من الدراسة و تمدٌم التوضٌحات )النمطة  24البث فً النمطتٌن المتبمٌتٌن لعدم الجاهزٌة من جهة )النمطة  تؤجٌلملحوظة: تم 

 
 مجلس جماعة مراكش

 

 

 

 .  11 – 9النمطتان ذات الرلمٌن: 
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك 

1500718409

9

2019

 بـــاب المنالشـــة مفتـــوح

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

 تعوٌض.اتساءل هل وضع هذه المطعة االرضٌة رهن اشارة المإسسة التعلٌمٌة سٌكون دون ممابل ودون  

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمابدالسٌد 

ان هذه المطعة هً فً االصل فً ملكٌة مإسسة العمران ومشٌد فولها خزانة وبالتالً فان االمر متعلك  

 فمط بإعادة التخصٌص وبعد ذلن سٌتم التفاوض بٌن مإسسة العمران ونٌابة التعلٌم حول اجراءات التسوٌة.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن احمد محفوظالسٌد 

للتوضٌح فمط فان المطعة االرضٌة كلها فً ملن مإسسة العمران ومن واجبنا توفٌر كل المرافك الضرورٌة  

 بما فٌها المدرسة.

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 بعد هــذا التوضٌــح، و ان لم ٌكن هنا أي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت.
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 :  (17/15/2119بتارٌخ  االفتتاحٌة الجلسة) 2119العادٌة لشهر ماي من جدول اعمال الدورة  الحادٌة عشرةالنمطة 

القاعي باملضادقة على الهقطة املتعلقة  2118فربايس  14بتازيذ  228/12/2118الػاء مقسز جملظ مجاعة مساكش عدد 
 بلهاش التخنالت اخلاظ بالتدبري املفوض ملتخف الرتاث الالمادي لطاحة جامع الفها.  

 )نلىح ممافح من وشف اًعيذ اًىايل عامٍ عماًح مشاهؾ(              

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش  دمحم العربً بلمابدالسٌد 

 عرض على التصوٌتالنمطة على مستوى اللجنة الدابمة المختصة لضٌك الولت، سؤنظرا لعدم تدارس 
 من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 28امكانٌة التداول فً الموضوع من عدمه بممتضى ممرر طبما للمادة 
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 بعد اتخاذ ممرر التداول فً النمطة باإلٌجاب، اعرض علٌكم ورلة تؤطٌرٌة فً الموضوع .
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املرثبط مبٌلرسة ادلاؿة الختعاظات مضرتنة وخاظة يف اًضق  اًلاهون اًتنؼميي املتـَق ابدلاؿاتمن  70 ةثعبيلا ٌَملتضيات اًلاهوهية املنعوص ؿَهيا يف املاد

 .تجيزيات اًثلافية اكملتاحف بضلك ثـاكديبيهنا وبني ادلوةل ًتسامه من خالًيا يف اجناز واحداث اً 

واذلي يتضمن خلعط ًتعوير اًنس يج  9799 - 9700 جٌلؿة مراوش جمَسابؾتباره اًضابط واملوجو الاسرتاثيجي ًـمي برانمج معي ادلاؿة  وثنفيذا ًتوهجات

ؾن ظريق اًيات ثدبري ثضمن اًفـاًية واجلودة واًريق ابملنتوج اًثلايف يوازي  مبضاريؽ وبرامج جلافية، تراجية تهني من خمتَف مضارب حضارة واترخي مدينة مراوش احلرضي

  حضوة املدينة احلضارية.   

هتم من اًتوهجات اًيت  املتجددة" اهعالكا"مراوش ... احلارضة  9700 – 9702ويف اظار ثزنيي االثفاكية الاظار املتـَلة مبرشوع تمنية وثعوير مدينة مراوش 

  املث رر اًتاريخية واملنض اات اًرتاجية ابؾتبارىا اظارا ثـاكد ا مؽ ادلوةل.وثدبري اًثلافة

ىل ظياهة وحٌلية وتمثني اًرتاث اًثلايف املادي واًالمادي و وفلا ًالسرتاثيجية اًوظنية مراوش بنجاؿة امللارابت اًتـاكدية  جٌلؿة جمَسو امياان من ، اًرامية ا 

 .اًثلافيةًضٌلن الاخنراط اًفاؿي يف مضاريؽ اًتمنية  املؤسسات اخملتعة ابًثلافة املتحفية واًتضارهية، ودينامية

ًساحة جامؽ اًفنا  فلد س بق جملَس جٌلؿة مراوش، سواء خالل املدة الاهتدابية اًسابلة او احلاًية، ان ثداول يف مرشوع ثدبري متحف اًرتاث اًالمادي اًضفوي

ؿىل ملرر اًنلعة املعادكة جملَس جٌلؿة مراوش، اذ متت   9707ساحة جامؽ اًفنا ؿرب ٍلوؿة من احملعات اخرىا ادلورة اًـادية ًضير فرباير ابمللر اًسابق ًبنم املغرب ب 

واملتىون   9707فرباير  20بتارخي  997/79/9707بىناش اًتحمالت اخلاص ابًتدبري املفوض ملتحف اًرتاث اًالمادي ًساحة جامؽ اًفنا يف ظيغتو اًتـديَية ؿدد  املتـَلة

 . مادة 70من 

رساء  هممة وخعوةغري اهو مببادرة جديدة، وثبـا الجامتؿات ثنس يلية بوالية مراوش مض ممثًل ادلاؿة، بنم املغرب، املؤسسة اًوظنية ٌَمتاحف ... و  ثدبري حنو ا 

بتارخي  0790هجة مراوش اسفي ؿامي ؾٌلةل مراوش اًعادرة حتت ؿدد جديد يـىس اًتلائية اًتدخالت وفق مبدأأ اًتخعط، وثعبيلا ال رساًية اًس يد وايل 

حداث وثدبري متحف ، فلد مت ادراج هلعة ثتـَق 9702يف صثأن جدول اؾٌلل ادلورة اًـادية ًضير فرباير  90/70/9702 ابدلراسة واملعادكة ؿىل اثفاكية رشانة ثتـَق اب 

 .نااًرتاث اًالمادي ببناية بنم املغرب بساحة جامؽ اًف 

اك اجملمتؽ املدين بتارخي وثبـا ًتلرير اجامتع مضرتك ٌَجن اًوػيفية ادلامئة ادلاؾية، جلنة املرافق اًـمومية واخلدمات وجلنة اًضؤون اًثلافية واًر اضية وارش 

اذ مت اًتنويو ابًتجربة  70/79/9702تارخي ب  9702، ثداول اجملَس ادلاؾي يف جَس تو الافتتاحية من ادلورة اًـادية ًضير فرباير 70/79/9702و  97/70/9702

 من مؤسسة خمتعة و ي املؤسسة اًتدبريية امللرتحة مبلاربة جديدة مبلتىض اثفاكية رشانة اظرافيا والية مراوش، وزارة اًثلافة يف خشط املديرية اجليوية و ثدبري مبارش

املؤسسة واًوزارة يف ورش اٍهنوض ابًثلافة املتحفية وثـزيز  ادلاؿة و بنيخاظة مي املضرتك مرحةل جديدة من اًتاكمي واًـاًوظنية ٌَمتاحف وذكل يف اظار ثثأسيس 

، 9700أأبريي  07وظودق ؿَهيا بؼيري  70 - 72ملؤسسة اًوظنية ٌَمتاحف، اًيت أأحدجت بلاهون اؾتبارا ًىون ا اًتارخي اًوظين اذلي من صاهو اخزتان ننوز جودة اًفضاء

دارة وثدبري وحفغ املتاحف. مؤسسة مس تلةل تمتتؽ اب ىل ثـزيز احلاكمة املتحفية  وبذكل فيييًضخعية املـنوية والاس تلالل املايل. وثتوىل، حلساب ادلوةل، ا  مدؾوة ا 

 .اًوظنية من خالل ملاربة ثدبريية جلافية حديثة حترتم املـايري واملٌلرسات اجليدة من حيث اًنجاؿة وتمثني اًرتاث املتحفي اًوظين

ضافة فلرة  وثثأسيسا مضن ؿىل ذكل، وبـد املناكضة املس تفيضة ملرشوع االثفاكية، وبــد االثفاق ؿىل ادخال ثـديي ابملادة اًسابـة من املرشوع وذكل اب 

بط مىوانت مرشوع ض ظالحيات جلنة اًتتبؽ ثنط ؿىل اهو يـيد ٌَجنة اًتتبؽ اؿداد مالحق ثفعيَية ثتـَق بعرق اًتدبري واٍمتويي وؿائدات مداخيي املتحف ونذا 

بتارخي  799/79/9702فلد ظادق اجملَس اًتداويل ؿىل ملرر ؿدد املتحف يف اظار اًرتاث اًالمادي ثضاف ٌَتـديالت اًيت اؾمتدىا الاجامتع املضرتك ٌَجنيت اجملَس، 

حداث وثدبري متحف اًرتاث اًالمادي ببناية بنم  9702 فرباير 70  . املغرب بساحة جامؽ اًفنا وفق اًتـديالت امللرتحة واملضمنة يف االثفاكيةاملتـَق ابثفاكية رشانة ثتـَق اب 

ا ؿَهيا من دلن لك الاظراف وثبـا ذلكل، وبـد احاةل املَف اًلاهوين ٌَنلعة، و اًتوظي فامي بـد مبلرر اجملَس ادلاؾي املذهور مؤرشا ؿَيو مرفلا ابالثفاكية موكـ

يف صثأن جدول اؾٌلل ادلورة اًـادية ًضير  2270حتت ؿدد  90/72/9702مراوش اىل مراسةل رئاسة اجملَس ادلاؾي بىتاب بتارخي  املـنية هبا، فلد ابدرت معاحل والية

ًغاء ملرر جمَس جٌلؿة مراوش ؿدد جملَس جٌلؿة مراوش وذكل  9702ماي  اًلايض ابملعادكة ؿىل اًنلعة املتـَلة بىناش  9707فرباير  02بتارخي  997/79/9707اب 

  .اًتحمالت اخلاص ابًتدبري املفوض ملتحف اًرتاث اًالمادي ًساحة جامؽ اًفنا يف ظيغتو اًتـديَية
 اًتثأصري ؿىل اثفاكية وبناء ؿَيو، وابًنؼر ًعابـيا اًضلكي، يعَب من اجملَس ادلاؾي اًتداول يف ىذه اًنلعة املضافة بناء ؿىل مبدأأ ثوازي الاصاكل بـد ان مت

حداث ؿىل وثدبري متحف اًرتاث اًالمادي ببناية بنم املغرب بساحة جامؽ اًفنا، ؿىل اساس ان يتخذ ملرر اًتداول يف اًنلعة من ؿدمو ًـدم ادراهجا  رشانة ثتـَق اب 

 من اًلاهون اًتنؼميي املتـَق ابدلاؿات. 97مس توى اٌَجنة اخملتعة ظبلا ٌٌَلدة 
 حرر مبراوش يف .........................            

 مراوش جٌلؿة جمَسرئيس                                              

 

2019مً ددّل اعنال الدّزٗ العادٓ٘ لػَس ماٖ  11ّزق٘ تكدمئ٘ تأطريٓ٘ لليكط٘ زقه 
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ممرر مجلس جماعة مراكش عدد بعد اطالعكم على منطوق الورلة التاطٌرٌة، فاألمر ٌتعلك بإلؽاء 

الماضً بالمصادلة على النمطة المتعلمة بكناش التحمالت الخاص بالتدبٌر  2118فبراٌر  14بتارٌخ  228/12/2118

شراكة تتعلك بإحداث وتدبٌر متحؾ بعد ان صادلنا على اتفافٌة  المفوض لمتحؾ التراث الالمادي لساحة جامع الفنا

 322/12/2119عدد المجلس الجماعً لمراكش التراث الالمادي ببناٌة بنن المؽرب بساحة جامع الفنا بممتضى ممرر 

 وحضً بتؤشٌرة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش. 2119 فبراٌر 17بتارٌخ 

 وبالتالً فاألمر ٌتطلب الؽاء ما صادلنا علٌه فٌما لبل.

 

 بــاب المنالشـــة مفتــــوح.     

 ان لم ٌكن هنان أي تدخل، نمـــر للتصوٌـــت علـى النمطــة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

220 
 

 



ش ملجلـ جماٖت مغاهل  2019مدًغ الضوعة الٗاصًت لكهغ ماي   (07/05/2019)الجلؿت الاولى بخاٍع

221 
 

 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمابدالسٌد 

مداوالتنا بالنسبة للنمط المدرجة فً جدول اعمال جلستنا االفتتاحٌة من الدورة العادٌة  أنهٌناوبه نكوم لد  

 .2121 لشهر ماي

 .رفعت الجلسة وكانت الساعة تشٌر الى الخامسة عشٌة 


