
خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

لجملًصلمج ع١لَاانع 8102 فرباٜاـالايم ّليًرٚ ٠لايم ة١ٜليظٗالاحمل
لادتًش تلايثالثفٗاستل

  0705من ادلورة امؼادية مشهر فرباير  74/70/0705بتارخي  اجللسة الأوىلفهرست حمرض 
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خافٍت الجلعت الاولى 

  الافخخاخُت والجذولت الضمىُتاليلمت  

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 19 

 

 

0 

ش الاخباسي لشةِغ املجلغ في ؼأن الاعماٌ التي جم اللُام بها في اواس الفالخُاث  اوالع املجلغ الجماعي على الخلٍش

 مً اللاهىن الخىٍُمي اإلاخعلم بالجماعاث. 106املخىلت الُه وبلا إلالخمُاث اإلاادة 

لالاداسة الشكمُت

 

 
تمت اطالع 

 المجلس

 
 

01 -66 

 

2 
ل و اهجاص بشهامج  اإلاذًىت العخُلت جأهُل وجشمحن الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكُت ؼشاهت جخعلم بخمٍى

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                          .  2021 -    2018مشاهؾ ب

 
 

 باإلجماعالمصادقة 

 

      67-91 

 

6 
افلت على جىكُع بشوجىهىالث اجفاق اإلاخعللت بملف جششح اإلاملىت اإلاغشبُت لخىٍُم مىافعاث وأط العالم لىشة  اإلاى

ل()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                      .FIFA 2026اللذم 
 
 باإلجماعالمصادقة 

 

      90-97   

 

4 
لُت.                       اإلافادكت على اجفاكُت جىأمت بحن ظماعت مشاهؾ و مذًىت "ظاو باولى" البراٍص

ل()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         
 
 باإلجماعالمصادقة 

 

     98-017 

 

5 
اكبت باليامحراث  ع اإلاخعللت بأهٍمت اإلاش ل و اهجاص اإلاؽاَس الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكُت خٌى جمٍى

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(   بالفماء العام وهزا عملُاث الفُاهت اإلاشجبىت بها.
 
 

 المصادقة باإلجماع

 

018-047 

 

 

 
 

6 

اإلافادكت على جدذًذ مفادس الخمىٍل والجذولت الضمىُت لخففُت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع 

م جاسهت وؼاسع اإلالاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكُاث سكم    الخاـت باهجاص ظعىس على معخىي وٍش
ل                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                      

 
 

اجلت الى الجلسة 
 الثالثة

 

 

048-056 

 

افلت على اجفاكُت ؼشاهت مع ظمعُت مالةىت مشاهؾ خٌى حعُحر مشهض مالةىت لألوفاٌ روي الخشلُض الفبغي  7 اإلاى

T21.ل

 

 المصادقة باإلجماع
 

057-075 

 

 

8 

ت لفاةذة ظمعُت الاولغ الىبحر في اواس دعم مؽشوع الىلل  الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت جخفُق مىدت ظىٍى

ل.اإلاذسس ي بملاوعت الىخُل 

 

 

 المصادقة باإلجماع

 

076-096 

 

9 

اإلالىُت اإلاغشبُت الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكُت ؼشاهت بحن املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ و الجامعت 

ىىاعي. 20لىشة اللذم لخجهحز ملعب   غؽذ لىشة اللذم بالعؽب الـا

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

094-202 

 

 

01 
ت ممىىخت مً وشف هٍاسة اوكاف مشاهؾ وهي كىعت اسلُت معاختها  متر مشبع  1300البض في كبٌى هبت علاٍس

 بمىىلت ظلحز كشب  اإلالبرة اإلاعُدُت.مخىاظذة  230842/04جيخمي لجضء مً الشظم العلاسي عذد 

 
 المصادقة باإلجماع

 

206-209 

 

00 
اإلافادكت على اعادة جخفُق ظضء مً خذًلت ابىاب ظلحز اإلاخىاظذة امام الهالٌ الاخمش )بجاهب العىت 

 الحذًذًت( لبىاء مسجذ.

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

221-226 

 

خ  6حعذًل اللشاس الجباتي املحلي عذد  02 املحذد ليعب واظعاس الشظىم والحلىق والىظُباث  19/05/2008بخاٍس

 اإلاعخدلت لفاةذة محزاهُت ظماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخمُمه.

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

227-266 

 
 

 

 

 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

 

  0705من ادلورة امؼادية مشهر فرباير  01/70/0705بتارخي  اجللسة امثاهيةفهرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

  خافٍت الجلعت الشاهُت 

 اليلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت 

 10-14 

15 

 

06 
 

افلت على اخذار مشفم مخدف الترار الالمادي لعاخت ظامع الفىا باإلالش العابم لبىً اإلاغشب بعاخت ظامع  اإلاى

 الفىا.

 

 المصادقة باألغلبٌة

 

16-62 

 

04  

 اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك إلاخدف الترار الالمادي لعاخت ظامع الفىا.حعذًل هىاػ الخدمالث 

 

 
 المصادقة باألغلبٌة

ل
ل66-46

 

05 

الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت بحن مجلغ ظماعت مشاهؾ و ؼشهت الخىمُت املحلُت "خالشة الاهىاس" جخعلم 

ل اظدشماس جأهُل ؼبىت الاهاسة   العمىمُت.بمعاهمت ظماعت مشاهؾ في جمٍى

 

 
 المصادقة باإلجماع

 
 

 

47-60 

 

06 

خىن( لفاةذة  ت اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ )كشب عملُت بشط الٍض ذ املحالث الخجاٍس البض في عملتي هشاء و جفٍى

ذ اإلاشجبىخحن بهما.  اإلاعخفُذًً مً عملُت الترخُل واإلافادكت على العىمت الىشاةُت و كُمت الخفٍى

 
  باإلجماعالمصادقة 

 

62-000 

 
 

 

07 
 

 للباعت الجاةلحن. 9البض في عملُت هشاء الجلعاث اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ 

 

أجلت إلى الجلسة 
 الثالثة

 

 

002 

 

 

08 

 

ذ عملُت في البض ت املحالث جفٍى ٌ  الؽىش مً اإلاعخفُذًً لفاةذة الضهىس  الجماعي بالعىق  الخجاٍس  عملُت مً الاو

ذ مبالغ على واإلافادكت الترخُل  .بها اإلاشجبىت الخفٍى

 
 

 

 المصادقة باإلجماع

 
 

 

 

004-062 

 

09  

ٌ  في البض ت هبت كبى ا" ؼشهت وشف مً ممىىخت علاٍس  .مشاهؾ ظماعت لفاةذة"   سوظىس  اًٍش

 
 

 المصادقة باإلجماع

 
 

066-044 

 

21  

اةف والعىق   اإلاشهضي بجلحز.فخذ خعاب خفىص ي ًخعلم بمؽشوع اإلاشهض اإلاخعذد الٌى

 

 المصادقة باإلجماع
 

045-077 

 

 

 

 

20 

ش الىاكت واإلاعادن واإلااء والبِئت، اإلايلفت بالبِئت  الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن الىصاسة اإلاىخذبت لذي وٍص

لخذبحر مؽشوع  SARLؼشهت راث معإولُت مدذودة   Société Medina Bikeومجلغ ظماعت مشاهؾ وؼشهت 

 Vélos en Libre-Service (VLS.) الذساظاث الهىاةُت الزاجُت الخذمت في مذًىت مشاهؾ ) 

 

 
 

 المصادقة باإلجماع

 

 

078-096 

 

 

 

 

 

 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

  0705من ادلورة امؼادية مشهر فرباير  07/70/0705بتارخي  اجللسة امثامثةفهرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

 
 . خافٍت الجلعت الشاهُت 

 اليلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت 

 10-14 

14-15 

ل

 

ل6
ل والجذولت الضمىُت لخففُت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع  اإلافادكت على جدذًذ مفادس الخمٍى

م جاسهت وؼاسع اإلالاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكُاث سكم    الخاـت باهجاص ظعىس على معخىي وٍش
ل                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 
 

 المصادقة باإلجماع

ل
ل

ل16-62

 

  للباعت الجاةلحن. 9البض في عملُت هشاء الجلعاث اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ  07
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 
 

66-64 

 
 

26 
 

لت الخذبحر اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.  الذساظت واإلافادكت على وٍش

 
 المصادقة باألغلبٌة

 

 

65-075 
 

27 
 

 الذساظت واإلافادكت على هىاػ الخدمالث الخاؿ بالخذبحر اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.

 
 المصادقة باألغلبٌة

 
 

 

24 
  اخذار ؼشهت الخىمُت املحلُت مً اظل تهُئت مذًىت مشاهؾ .                          

 المصادقة باإلجماع

 

076-082 

ل
 

افلت على ئخذار مشفم مخدف دًىان الىخبُت بالبلعت ألاسلُت الياةىت بجىاس مسجذ الىخبُت.ل22   اإلاى
 المصادقة باإلجماع

ل

ل086-216

 

  اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك إلاخدف دًىان الىخبُت على لىء مالخٍاث وصاسة الذاخلُت.حعذًل هىاػ الخدمالث  26
 المصادقة باإلجماع

 

214-205 

 

  .الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاهت إلخذار مخدف للؽاي والخىابل بدذاةم الحاسسي بمشاهؾ 25
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 

206-269 

 

28 
اجفاكُت خٌى اخذار مإظعت الخعاون بحن الجماعاث "مشاهؾ الىبري" مً اظل جذبحر مشهض الذساظت واإلافادكت على 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(للللللللللللومش وجشمحن الىفاًاث اإلاجزلُت واإلامازلت لها بمشاهؾ.
 

 المصادقة باإلجماع
 

241-259 

 

29 
الخذبحر اإلافىك إلاشهض ومش و جشمحن الىفاًاث اإلاجزلُت واإلامازلت لها بمذًىت  لعلذ 3الذساظت واإلافادكت على ملحم سكم 

 مشاهؾ.

 
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 

261-260 

 

61 
ع اإلااء والىهشباء إلاشاهؾعلى اجفاكُت  اإلابذةُتاإلافادكت  واإلاىخب  بحن مجلغ ظماعت مشاهؾ و الىوالت اإلاعخللت لخىَص

 جخعلم بشبي املحىت البُىههشباةُت بالؽبىت الىهشباةُت إلاذًىت مشاهؾ. الىوني للىهشباء واإلااء الفالح للؽشب

 
تأجلت إلى دورة 

 الحقة

 

262-266 

 

60  

 اعادة بشمجت بعن الاعخماداث في الجضء الشاوي مً محزاهُت ظماعت مشاهؾ.

 
 المصادقة باإلجماع

 

264-268 

 

62 
مع بشمجت  2017املجلغ الجماعي على بُان خفش الىدُجت العامت إلاحزاهُت ظماعت مشاهؾ بشظم العىت اإلاالُت اوالع 

 الفاةن الحلُلي بشظم هفغ العىت.

 
تم إطالع المجلس 

والمصادقة 
باإلجماع على 
 الفائض الحقٌقً

 

269-622 

 

66 
ش ممشلي املجلغ الجماعي اإلاىخذبحن  ت الخالعت اخاوت املجلغ علما  بخلاٍس لذي الهُئاث الخذاولُت لألشخاؿ الاعخباٍس

ت وهزا ؼشواث الخىمُت املحلُت.  لللاهىن العام وبالهُئاث الاظدؽاٍس

 
تمت إحاطة 

 المجلس

 

626-640 

 لايربق١ٝ 
 تم تالوة البرقٌة

 

642-644 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

1 
 

  8102فثزايز  انذورج انؼاديح نشهز                               ًزاكشنانًجهس انجًاػي 

 جهسح ػهُيح                                        

 8102فرباٜاللستـالايرٚ ٠لايم ة١ٜليظٗا

ل01/18/8102بت  ٜخلايث ١ْٝللادتًشـ١
 

  

2108042108

 

 :    حضـز يٍ  اطـز جًاػح نًزاكش تصفح اسرشاريح انســادج - 

 انًذيز انؼاو نهًصانح  :   ػثذ انكزيى انخطية 

 رئيـس قسى اػًال انًجهس :       دمحم انًحيز          

 رئيس قسى انًًرهكاخ انجًاػيح :   حىذيان هشاو تم

 وانذراساخ االسرزاذيجيحرئيس قسى انرخطيظ  :   سًيز نؼزيثيح

 رئيس قسى انرؼًيز واػذاد انرزاب :   ػادل انشزاط

 رئيسح قسى انًيزاَيح وانًحاسثح :    وفاء يُيري

 رئيس قسى انشثاب، انثقافح، انزياضح وانرزتيح :   هشاو ايد وارشيخ

 رئيس قسى ذأهيم االدارج انجًاػيح :    دمحم تزكادي

 قسى انؼًم االجرًاػيرئيس  :   ػثذ انؼزيز االيزي

 رئيس قسى انًزافق انؼًىييح انًحهيح انكثزي :   ػثذ االنه روحُي

 رئيس يصهحح شزكاخ انرًُيح انًحهيح :    دمحم ػزفح

 رئيسح يصهحح ذُظيى جهساخ انًجهس :   سؼيذج احًيذي

 ػٍ قسى اػًال انًجهس :    خهيم يىنح

 ػٍ قسى اػًال انًجهس :     سؼذ َجاي
 

 ػضىا 28 : انقاَىَي انذي يركىٌ يُه انًجهس انجًاػي انؼذد  -

  ػضىا 28  :   ػـذد االػضـاء انًزاونيـٍ يهايهــى  -

 ػضىا 81 :    ػـذد األػضــاء انحاضزيـــٍ  -

 

 ز٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش ذلُد ايعسبٞ بًكا٥د 0

 ايٓا٥ب االٍٚ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 2
 ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش ايطالّ ضٞ نٛزٟعبد  6

 ايٓا٥ب ايجايح يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش ذلُد تٛف١ً 4

 ايٓا٥ب ايسابع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش أمحد املتضدم 5

 ايٓا٥ب اخلاَظ يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش َٛالٟ احلطٔ املٓادٟ 6

 مجاع١ َسانشايٓا٥ب ايطادض١ يس٥ٝظ دلًظ  خدجي١ فغٞ 7

 ايٓا٥ب ايطابع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش عبد ايسشام دبٛز 8

 ايٓا٥ب ايعاشس يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش مجاٍ ايدٜٔ ايعهسٚد 9

 ناتب اجملًظ اجلُاعٞ خايد ايفتاٟٚ 01

 ْا٥ب ناتب اجملًظ اجلُاعٞ َٛالٟ اسفٝظ قغاٟٚ ايعباضٞ 00

 عغٛ اجملًظ اجلُاعٞ ٜٛضف أٜت زٜاض 02



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

2 
 

 عغٛ اجملًظ اجلُاعٞ عبد اجملٝد اٜت ايكاعٞ 06

 "          "          " تٛفٝل بًٛدٛز 04

 "          "          " عبد اهلادٟ ٜٚطالت 05
 "          "          " عادٍ املتضدم 06

 "          "          " عبد اهلادٟ فازٟ 07
 "          "          " ذلُد ايصزاف 08

 "          "          " عبد االي٘ ايػًف 09
 "          "          " عبد ايٛاسد ايشافكٞ 21

 "          "          " امحد ذلفٛظ 20
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 ايٓا٥ب ايتاضع يس٥ٝظ دلًظ مجاع١ َسانش عٛاطف ايربدعٞ 2

 عغٛ اجملًظ اجلُاعٞ ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 6
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعبلم

 أٌها الحضور الكرٌم

فً جلستها الثانٌة والتً برمجتها الزمنٌة على  2018فبراٌر  أشؽال هذه الدورة العادٌة لشهر نواصل

 الشكل التالً:
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 لاةنقط املتودالل  يف  شانها   جمللس مجاع  مراكش 8102 فربايرةودلرة اةعادي  ةشهر ةلجلس  اةثاني  من ا  زمني اةودلة   اجل
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جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

06 

 
 

 املٛافك١ ع٢ً اسداخ َسفل َتشف ايرتاخ ايالَادٟ يطاس١ داَع ايفٓا باملكس ايطابل يبٓو املػسب بطاس١ داَع ايفٓا.
 

 

 
04 

 
 

 تعدٌٜ نٓاش ايتشُالت املتعًل بايتدبري املفٛض ملتشف ايرتاخ ايالَادٟ يطاس١ داَع ايفٓا.
 

 

 
05 

اتفاق١ٝ بني دلًظ مجاع١ َسانش ٚ شسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ "ساعس٠ االْٛاز" تتعًل مبطا١ُٖ ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً 2
 مجاع١ َسانش يف متٌٜٛ اضتجُاز تأٌٖٝ شبه١ االْاز٠ ايع١َُٝٛ.

 

 

 
06 

 

يفا٥د٠ ايبح يف عًُيت نسا٤ ٚ تفٜٛت احملالت ايتذاز١ٜ املتٛادد٠ بايطٛم اجلُاعٞ احملاَٝد )قسب ع١ًُٝ بسز ايصٜتٕٛ( 
 املطتفٝدٜٔ َٔ ع١ًُٝ ايرتسٌٝ ٚاملضادق١ ع٢ً ايط١َٛ ايهسا١ٝ٥ ٚ ق١ُٝ ايتفٜٛت املستبطتني بُٗا.

 

 

07 

 
 

 يًباع١ اجلا٥ًني. 9ايبح يف ع١ًُٝ نسا٤ اجلًطات املتٛادد٠ بايطٛم اجلُاعٞ احملاَٝد 
 

 
08 

 

ايصٖٛز يفا٥د٠ املطتفٝدٜٔ َٔ ايشطس االٍٚ َٔ ع١ًُٝ ايبح يف ع١ًُٝ تفٜٛت احملالت ايتذاز١ٜ بايطٛم اجلُاعٞ 
 ايرتسٌٝ ٚاملضادق١ ع٢ً َبايؼ ايتفٜٛت املستبط١ بٗا.

 

 

 

09 

 

  ايبح يف قبٍٛ ٖب١ عكاز١ٜ ممٓٛس١ َٔ طسف شسن١ "اٜسٜا زٚضٛز"   يفا٥د٠ مجاع١ َسانش.

 
21 

 

 ٚايطٛم املسنصٟ ظًٝص.فتح سطاب خضٛصٞ ٜتعًل مبشسٚع املسنص املتعدد ايٛظا٥ف 
 

 

 
 

20 

ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً اتفاق١ٝ شسان١ بني ايٛشاز٠ املٓتدب١ يد٣ ٚشٜس ايطاق١ ٚاملعادٕ ٚاملا٤ ٚايب١٦ٝ، املهًف١ بايب١٦ٝ 
 SARLشسن١ ذات َطؤٚي١ٝ ذلدٚد٠   Société Medina Bikeٚدلًظ مجاع١ َسانش ٚشسن١ 

-Vélos en Libre يتدبري َشسٚع ايدزادات اهلٛا١ٝ٥ ايرات١ٝ اخلد١َ يف َد١ٜٓ َسانش ) 

Service (VLS.) 

 

 المملكة المغربٌة
 وزارة الداخلٌة

 والٌة جهة مراكش اسفً
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المدٌرٌة العامة للمصالح

 قسم اعمال المجلس             
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثالثة عشرةالنمطة 

افلت على اخذار مشفم مخدف  الترار الالمادي لعاخت ظامع الفىا باإلالش العابم لبىً اإلاغشب بعاخت اإلاى

 ظامع الفىا.

 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الرابعة عشرةالنمطة 

 ع الفىا.حعذًل هىاػ الخدمالث اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك إلاخدف الترار الالمادي لعاخت ظام

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

تمرٌر نص  تبلوةلبوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات  الكلمة للسٌد ابراهٌم

    ּ اللجنة فً موضوع النمطتٌن

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  السٌد ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  . 14 – 13 :الرلمٌنذات  تانالنمط

 

  جتماعاتقرير 
 باملرافق العمومية واخلدمات   املكلفة للجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 .ل14ل–ل13 الومطجّن رنمذٍل 
 2018 قبطاِط لؽٌط  الؽادِة خصول اؼمال الصورةمن 

 
 :  13الومطة رنم 

 احراثلَافللَتحفلايرتاثلايالَ ةٟليش ح١لج َعلايفٓ لب ملكالايش بلليبٓولاملػابلبش ح١لج َعلايفٓ .املٛافك١لع٢ًل

 : 14الومطة رنم 
 .تمرٌٜلنٓ غلايتحُالتلاملتمًللب يتربريلاملفٛضلملتحفلايرتاثلايالَ ةٟليش ح١لج َعلايفٓ 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جددول اعمدال  طبما

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء  08/10/2018 بتددارٌخ 987وتبعددا للدددعوة عدددد ، 2018 الدددورة العادٌددة لشددهر فبراٌددر

، عمدددت اللجنددة بددالمرافك العمومٌددة والخدددماتاللجنددة والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددؽال  اللجنددة المكلفددة 

على الساعة العاشرة والنصدؾ صدباحا بماعدة االجتماعدات الكبدر   2108 ٌناٌر 25 الخمٌسٌوم  هااجتماعالمذكورة 

 رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة: ي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش بالمصر البلد

 مشفل متحف الرتاخ الالمادٖ لظاح٘ دامع الفيا باملكش الظابل لبيو املغشب بظاح٘ دامع الفيا.املْافك٘ علٙ احذاخ  -

 تعذٓل نياش التحنالت املتعلل بالتذبري املفْض ملتحف الرتاخ الالمادٖ لظاح٘ دامع الفيا. -
 

 مكتب المجلس السادة:حضر االجتماع من أعضاء  -
 المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثالث لرئٌس  :   دمحم توفلة  

 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش :  عواطؾ البردعً 
 

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -
 حفٌظة مجدار، سفٌان بنخالتً، م البشٌر طوبا، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم اٌت الزاوي.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

نوار، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسبلت، عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، خلٌل بولحسن، سعٌدة سبللة،  الحسٌن
 دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد االله الؽلؾ، حسن الهواري.

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :        عبد الكرٌم الخطٌب    
 :       رئٌس لسم أعمال المجلس  دمحم المحٌر             
 :       رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  الحسٌن الزواق       

 :       رئٌس لسم العمل االجتماعً عبد العزٌز األمري         
 ركات التنمٌة المحلٌة        رئٌس مصلحة ش  :          دمحم أرفا

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :          هشام اٌت وارشٌخ
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :   م. ادرٌس رجٌلة
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن  :   رشٌد بوزٌتً

 س:         عن لسم أعمال المجل  عادل الزرود          
 عن لسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي

 

 وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -
 المندوب الجهوي لوزارة الثمافة واالتصال :   عز الدٌن كرا
 عن لسم التعمٌر والبٌئة بوالٌة مراكش آسفً :   وداد بورزٌك
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   سعٌد بلكادة

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم مهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  منتصر صبلح الدٌن
 شعن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراك :   كمال أنزولو

 

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو مستهلفً 
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًفً 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 04  – 06 :تانالنمط
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 املْافك٘ علٙ احذاخ مشفل متحف الرتاخ الالمادٖ لظاح٘ دامع الفيا باملكش الظابل لبيو املغشب بظاح٘ دامع الفيا. -
فً بداٌة منالشة هذه النمطة، اوضدح السدٌد رئدٌس اللجندة انده بعدد ان تدم التدداول فدً موضدوع مرفدك 

ندا فدً دورات سدابمة سدواء خدبلل المددة متحؾ التراث البلمدادي بدالممر السدابك لبندن المؽدرب بسداحة جدامع الف

االنتدابٌددة الماضددٌة او الحالٌددة، وتماشددٌا مددع الممتضددٌات المانونٌددة الجدداري بهددا العمددل، فدداألمر ٌتطلددب حسددب 

 المصالح الجماعٌة المختصة اعادة النظر فً مسطرة البث فً الموضوع.

ٌندددرض ضددمن مشددارٌع برنددام  المرفدك وعلٌده، وبعددد التوضددٌحات الممدمددة، وبعدد التؤكٌددد علددى ان هددذا 

"مراكش... الحاضرة المتجددة" ولد كان موضوع مراسلة السٌد والً بنن المؽدرب التدً بموجبهدا ٌضدع رهدن 

إشددارة الجماعددة العمددار المتواجددد علٌدده الممددر السددابك لبنددن المؽددرب بسدداحة جددامع الفنددا إللامددة متحددؾ التددراث 

 . المذكورفمد ابدت اللجنة موافمتها على إحداث المرفك  البلمادي، وحٌث ان االمر ٌتعلك بإجراء مسطري،
 تعذٓل نياش التحنالت املتعلل بالتذبري املفْض ملتحف الرتاخ الالمادٖ لظاح٘ دامع الفيا. -
 

تمكٌن السادة ، وبعد متحؾ التراث البلمادي لساحة جامع الفنابعد موافمتها على مسطرة إحداث 

انكبت اللجنة  مشروع المتحؾ ونسخة من كناش التحمبلت موضوع النمطة،األعضاء من ورلة تمدٌمٌة حول 

 على منالشة التحمبلت الخاص بالتدبٌر المفوض لهذا المرفك.

أعطٌت الكلمة للسٌد  وفً هذا االطار، والطبلع السادة االعضاء على حٌثٌات ومستجدات الموضوع،

بالمراحل التً لطعها هذا الملؾ المضمنة فً الورلة  رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي ذكر

التمدٌمٌة المرفمة، حٌث سبك للمجلس الجماعً خبلل المدة االنتدابٌة الماضٌة، أن اتخذ خبلل الدورة العادٌة 

ممررا باعتماد طرٌمة التدبٌر المفوض لتسٌٌر متحؾ التراث البلمادي لساحة جامع الفنا،  2104لشهر أكتوبر 

وعلى ضوء ذلن تم إعداد كناش تحمبلت أرسل لمصالح وزارة الداخلٌة من أجل التؤشٌر علٌه لكن أرجع 

مومٌة وهو ما بمبلحظتٌن: أولهما أنه تمت اإلشارة فً كناش التحمبلت إلى بعض ممتضٌات لانون الصفمات الع

، أما ثانً مبلحظة فتتمثل 54.15ٌتنافى مع خصائص روح المنافسة المضمنة فً لانون التدبٌر المفوض رلم 

فً ضرورة التؤكد من وضعٌة العمار المزمع إلامة المتحؾ علٌه وهو الممر السابك لبنن المؽرب المتواجد فً 

 2106لمجلس الجماعً الحالً خبلل دورة فبراٌر للب ساحة جامع الفنا، لٌعرض الموضوع مرة ثانٌة على ا

حٌث أوصت اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات آنذان بتؽٌٌر طرٌمة تدبٌر هذا المرفك من التدبٌر 

المفوض إلى إنشاء شركة التنمٌة المحلٌة، لكن وفً ؼٌاب تصور واضح حول هذه الشركة تم الرجوع إلى 

اش التحمبلت المرتبط بها وهو موضوع النمطة المعروضة للنماش والذي أعد طرٌمة التدبٌر المفوض وكن

استئناسا بالمبلحظات الواردة من السٌد وزٌر الداخلٌة حول دٌوان الكتبٌة، ممترحا فً آخر تدخله السماح 

ً ٌمكن لرئٌس المجلس الجماعً بإعداد الصٌؽة النهائٌة لكناش التحمبلت وإدخال مبلحظات وزارة الداخلٌة الت

 أن ترد مستمببل دون المساس بالمضمون وذلن ربحا للولت. 

بعد االستماع لحٌثٌات الموضوع، واالطبلع على الوثائك الخاصة بالنمطة، لام السٌد رئٌس اللجنة   
بتبلوة نص كناش التحمبلت، وفً خضم ذلن فتح باب النماش حٌث جاءت استفسارات ومبلحظات السادة 

 األعضاء كاآلتً:
 

 نظرا لمولع المرفك الحساس  سنوات 01سنة أو  05لتراح تملٌص مدة عمد التدبٌر المفوض إلى ا
 وألنه ال ٌحتاض إلامة بناء.

 .ضرورة إشراؾ المجلس الجماعً على تدبٌر تذاكر الولوض للمتحؾ 
  التساإل حول ما تطمح إلٌه الجماعة من خبلل إحداث هذا المرفك مع التؤكٌد على ضرورة اهتمامه

 التراث البلمادي لساحة جامع الفنا.ب
 ضرورة تؤطٌر مضمون المتحؾ وتحدٌده فً كناش التحمبلت 
  ضرورة مشاركة فاعلٌن ثمافٌٌن فً إعداد كناش التحمبلت كوزارة الثمافة والجمعٌات الثمافٌة

 الناشطة بالمدٌنة
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الثالث لرئٌس المجلس  أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد النائب ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، 

الجماعً الذي أوضح أن إحداث متحؾ التراث البلمادي بساحة جامع الفنا ٌدخل ضمن مشارٌع برنام  

"مراكش... الحاضرة المتجددة" مما ٌجعل الجماعة مضطرة إلى تسرٌع وثٌرة إنجازه، معترفا أن المجلس 

النعدام تجارب سابمة بالمدٌنة، وهذا األمر الجماعً ال ٌتوفر على رإٌة واضحة حول طرٌمة تسٌٌر المتحؾ 

ٌفرض على المتعهد إنجاز دراسات فً مجال التراث البلمادي إلنجاح المشروع وٌفرض على الجماعة بدورها 

 االستعانة بمختصٌن الختٌار المتعهد المادر على تدبٌر هذا المرفك.

ي الترح فً كناش التحمبلت ربط وأعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذ  

إنجاز المشروع بتمدٌم عرض تمنً من طرؾ المتعهد لفتح المجال أمام االمكانٌات التمنٌة التً ٌتوفر علٌها 

 المتعهدون.

كما تدخل، من جدٌد، السٌد رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي أوضح أن عملٌة   

من اختصاص المفوض لكن سٌتم تضمٌن تعرٌفة الولوض بالمرار الجبائً  استخبلص ثمن تذاكر ولوض المتحؾ

المحلً وهذا األمر سٌفرض على المفوض إلٌه االمتثال لما هو مضمن بهذا المرار، مضٌفا أن نظام االستشارة 

ٌعطً لرئٌس المجلس الجماعً إمكانٌة تكوٌن لجنة علمٌة تتؤلؾ من مإرخٌن ومختصٌن فً المجال التراثً 

 لثمافً الختٌار العرض التمنً المناسب للمعاٌٌر المضمنة فً نظام االستشارة.وا

بعدها أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة الذي حبذ   

ار فً التراث فكرة تملٌص مدة عمد التدبٌر المفوض للمتحؾ ألنه ال ٌحتاض إلى إلامة بناٌة، مشٌرا أن االستثم

البلمادي أصعب من التراث المادي وبالتالً فالمتحؾ بحاجة إلى مختصٌن فً مجال التراث البلمادي الستثماره 

 من الناحٌتٌن الثمافٌة وااللتصادٌة.

لٌشٌر أن طرٌمة التدبٌر المفوض للمرافك  ومن جهته، تدخل السٌد المندوب الجهوي لوزارة الثمافة  

ثة بالمؽرب، ممترحا أن تضع الجماعة بتعاون مع المدٌرٌة الجهوٌة تصورا للمشروع فً الثمافٌة طرٌمة حدٌ

إطار طلب عروض دولً لملة الخبرات المادرة على تدبٌر هذا النوع من المرافك على الصعٌد الوطنً، وتساءل 

لامة المتحؾ به حول ما إذا تضمن كناش التحمبلت ضمانة مالٌة لحماٌة الجماعة خاصة وأن العمار المزمع إ

 سنة لتدبٌر المتحؾ تعتبر مدة طوٌلة محبذا تملٌصها. 25ٌتواجد بمولع تارٌخً، مضٌفا أن مدة 

وبعد تبلوة نص كناش التحمبلت، استمرت اللجنة على إدخال تعدٌبلت فً الشكل وأخر  فً   

 الموضوع كما هً مضمنة فً الجدول التالً:
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 ايتعدٜالت املكرتس١ َٔ طسف ايًذ١ٓ ايٓط األصًٞ يهٓاش ايتشُالت  زقِ املاد٠
 
 
 
 
 
 
 
 

 1المادة  

 :مىلىع علذ الخذبحر اإلافىك

الجطاث  الجصبّط لمجرف"المكٍض" ثكٍِق المغماة بمٍخب ىواش الجرمالت ًضا ب خماؼة مطاىؼثؽجظم 
 ............................... لغاذة خامػ الكوا ديالؽكٍي الالما

1-...........................................                   

نجفادي للمطقل -2  الجصبّط الؤ

o   رؾاد الظوار  اػجمبال واؤ
o ثصبّط الجضاىط 
o ثصبّط مو جبة ومري ثضىارات 
o ثصبّط ناؼة ؾاي 
o ثصبّط الكلاءات لػجمبال الجغاًطات الثماقّة والجطاثّة 
o ة الجُ ػّجم ثٍعّكٌا من ططف المجؽٌص  ثصبّط المٍارد البؽِط
o  ؼصاد بطهامج ثٍاـلُ خٌٍي، وطوُ ودولُ ذٍل المجرف واهؽطجي ِغجٌصف مشجلف اؤ

ؼالم  هؽط وثائل ثماقّة  ق، مٌوّ  ُ المطاع الغّاذُ، وػائي الؤ الكائت )الحمٌٍر الؽِط
 ... ـالٍهات ومؽارض ....(

 

 

 

 

 

 ؼاي"خزف عباسة " جذبحر كاعت 
 

 
 

 5المادة  

ن:  مذة الخفٍى
 ػوة   52ثرصد مصة الجكٍِق قُ  

وان قُ الرالت الموفٍص ؼلٌّا بالمادة 
أ

هٌاء الؽمص نبي ال من    52وِمون بفكة اػجثوائّة اؤ
 ىواش الجرمالت ًضا

 حعذًل اإلاادة لخفبذ على الؽيل آلاحي: 

 مصة الجكٍِق:
نفَ ذغب الؽطض الجموُ للمجواقع ػوة 52ثرصد مصة الجكٍِق قُ 

أ
 ىرص ا

وان قُ الرالت الموفٍص ؼلٌّا 
أ

هٌاء الؽمص نبي ال  .ىواش الجرمالت ًضا  قُوِمون بفكة اػجثوائّة اؤ

 

 

 7المادة 

 الباب الثانً: الحموق وااللتزامات العامة للمفوض إلٌه

 التزاماث عامت:
لّي بالجمّص بالمبادئ الجالّة:  ِلجظم المكٍض اؤ

هحاذٌا  ذغن وخي وثشفّؿ خمّػ الٍػائي الالزمة لؤ
أ

لّي ؼلَ ا  المّام بالمٌام المغوصة اؤ
 المغاواة بّن المطثكمّن 
ة الموؽاة ومالئمة سصماثٌا مػ الجطٍرات الجووٍلٍخّة والنجفادِة والخجماؼّة   اػجمطاِر
ذغن ؾطوط 

أ
ثمان الموفٍص ؼلٌّا بالمطار الحبائُ الحماؼُ وقُ ا

أ
الغالمة  ثمصِم سصماثي بال

 والحٍدة والمراقغة ؼلَ البّئة
ؾؽارى    ٍ كمان محاهّة دسٍل الٍقٍد الطػمّة ؼوص اؤ ة قُ المٍك سباِر  ع.بطػالة اؤ

 حعذًل اإلاادة لخفبذ على الؽيل آلاحي:
لّي بالجمّص بالمبادئ الجالّة:  ِلجظم المكٍض اؤ

و سارخّا 
أ

ي ثـّّط بالبواِة داسلّا ا
أ

ذصاث ا  ؼصم اؤ
هحاذٌا المّام بالمٌام المغوصة  ذغن وخي وثشفّؿ خمّػ الٍػائي الالزمة لؤ

أ
لّي ؼلَ ا  اؤ

 المغاواة بّن المطثكمّن 
ة الموؽاة ومالئمة سصماثٌا  مػ الجطٍرات الجووٍلٍخّة والنجفادِة والخجماؼّة   اػجمطاِر
ثمان  

أ
ذغن ؾطوط  الممجطذة قُ الؽطض الجموُ والملموةثمصِم سصماثي بال

أ
الغالمة بالمطار الحبائُ الحماؼُ وقُ ا

 والحٍدة والمراقغة ؼلَ البّئة
  .كمان محاهّة دسٍل الٍقٍد الطػمّة 
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 8المادة 

 : ئوؽاء ؼشهت خاـت8اإلاادة 

ػّع ؾطىة ساـة لجصبّط 
أ

لّي بجا لغاذة خامػ  ديالجطاث الؽكٍي الالما مجرف ِلجظم المكٍض اؤ
المجؽلل بالجصبّط  25-2من الماهٍن رنم  52ما ًٍ موفٍص ؼلّي قُ المادة ذغب  الكوا

 المكٍض
 

 حغُحر عىىان اإلاادة والخالي:

ٍع الجصبّط والجظامات المجؽٌص قُ ؼطكي الجموُ(  :8المادة  لجظامات مٍك  الجظامات ساـة )ال

 

 

 

 

 

 19المادة 

اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

 سهطح انًزاقثح  -1
........................................................................................................ 

 نجُح انررثغ وانرقييى: -2
ػٌا            

أ
ذصاث لحوة ثجبػ وثمّّم ِطا و من ِوٍب ؼويِجم اؤ

أ
 ، وثجوٍن من:رئّع خماؼة مطاىؼ ا

  والشصمات بالمحلع الحماؼُرئّع اللحوة المولكة بالمطاقل الؽمٍمّة. 
 و من ِوٍب ؼوي  رئّع اللحوة المؽوّة بالؽؤون الثماقّة

أ
 .بالمحلع الحماؼُ ا

 و من ِوٍب ؼوي
أ

 .رئّع المغم الثماقُ بالمحلع الحماؼُ  ا
 و من ِوٍب ؼوي

أ
 .رئّع نغم المطاقل الؽمٍمّة الوبطى ا

 لّي  .ثالث ممثلّن ؼن المكٍض اؤ
ن ِغجؽّن ؼلَ ػبّي الػ

أ
ا. وللمكٍض ا ِة ى كاءة ِطى قائصة قُ ذلًٍر

أ
 جؽارة با

لّي ومن  ىص من الجوكّض الحّص للشصمات المغوصة للمكٍض اؤ
أ

ثجمثي مٌمة ًضى اللحوة قُ الجا
اذجطام الؽطوط الجؽانصِة. وِجؽّن ؼلٌّا دراػة واثشاذ المطارات المجؽلمة بمصى ثمصم ثوكّض 

 الؽمص.     
ي ونت ؼوص ثحجمػ ًضى اللحوة مطة ىي ػوة بصؼٍة من 

أ
هي ِمون اػجصؼاؤًا قُ ا

أ
المكٍض ؿّط ا

 اللطورة.
................................................................................................................. 

اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

 سهطح انًزاقثح  -1
.................................................................................................................... 

 نجُح انررثغ وانرقييى: -2
و من ِوٍب ؼوي ، وثجوٍن من:              

أ
ػٌا رئّع خماؼة مطاىؼ ا

أ
ذصاث لحوة ثجبػ وثمّّم ِطا  ِجم اؤ

 و من ِوٍب ؼوي طاقل الؽمٍمّة والشصمات بالمحلع الحماؼُرئّع اللحوة المولكة بالم
أ

 ا
 و من ِوٍب ؼوي  رئّع اللحوة المؽوّة بالؽؤون الثماقّة

أ
 بالمحلع الحماؼُ ا

 و من ِوٍب ؼوي
أ

 رئّع المغم الثماقُ بالمحلع الحماؼُ  ا
 و من ِوٍب ؼوي

أ
 رئّع نغم المطاقل الؽمٍمّة الوبطى ا

   لّي  ثالث ممثلّن ؼن المكٍض اؤ
  ؼن وزارة الثماقةممثي 
 ن قُ المحال  سبِّط

ا.  ِة ى كاءة ِطى قائصة قُ ذلًٍر
أ

ن ِغجؽّن ؼلَ ػبّي الػجؽارة با
أ

 وللمكٍض ا
لّي ومن اذجطام الؽطوط  ىص من الجوكّض الحّص للشصمات المغوصة للمكٍض اؤ

أ
ثجمثي مٌمة ًضى اللحوة قُ الجا

 صى ثمصم ثوكّض الؽمص.     الجؽانصِة. وِجؽّن ؼلٌّا دراػة واثشاذ المطارات المجؽلمة بم
ي ونت ؼوص اللطورة.

أ
هي ِمون اػجصؼاؤًا قُ ا

أ
 ثحجمػ ًضى اللحوة مطة ىي ػوة بصؼٍة من المكٍض ؿّط ا

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

 

 
 

 21المادة  

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌاإلاادة 

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

 أيىال االسرزداد -2

ثط ثصبّط   لّي ؼلَ اؤ مٍال المومٍلة والثابجة الممجواة من ططف المكٍض اؤ
أ

ن ال  مجرف اؤ
ٍع المضىٍرة قُ  لغاذة خامػ الكوا ديالجطاث الؽكٍي الالما مٍال الطخ

أ
باػجثواء ا

مٍال اػجطداد
أ

ؼالى، ثؽجبط، بممجلَ ًضا الؽمص، ا
أ

 .الكمطة ا
....................................................................................................................... 

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌإلاادة ا 

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

 أيىال االسرزداد -2

ثط ثصبّط  لّي ؼلَ اؤ مٍال المومٍلة والثابجة الممجواة من ططف المكٍض اؤ
أ

ن ال الؽكٍي الجطاث  مجرف اؤ
مٍال  والجُ ؼوص اػجطخاؼٌا ل ثشي بالغّط الؽادي للمطقل لغاذة خامػ الكوا ديالالما

أ
باػجثواء ا

مٍال اػجطداد
أ

ؼالى، ثؽجبط، بممجلَ ًضا الؽمص، ا
أ

ٍع المضىٍرة قُ الكمطة ا  .الطخ
....................................................................................................................... 
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 22المادة 

 الباب الخامس : ممتضٌات مالٌة ومحاسبٌة

لّيأظشة  : 22اإلاادة   المكٍض اؤ

هي مطاؼاة لمبصاؤ الجٍازن المالُ     
أ

ل ا ِة مغاًمة من المكٍض اؤ
أ

لّي ا ن ؼمص الجصبّط ًضا ل ِشٍل المكٍض اؤ اؤ
خطثي ؼبط 

أ
لّي الرفٍل ؼلَ ا  :مطذلجّنلؽمص الجصبّط ِرل للمكٍض اؤ

ػجؽارة الجموّة والؽلمّة قُ مطذلة الجفٍر  - خطة خظاقّة لمصة ػوة واذصة ممابي ؼملّة الؤ
أ

ا
هحاز  ؼصاد واؤ خطة قُ ؼطكي الجموُ وثلمن والؤ

أ
لّي مبلؾ ًضى ال الصراػات، وِرصد  المكٍض اؤ

ثكانّة الشاـة بؽمص الجصبّط  بالؤ
ػجـالل ؼبط اػجشالص واخبات الصسٍل وثمصِم سصمات مؤدى  - خطة مطثبطة بؽملّة الؤ

أ
ا

ثكانّة الشاـة بؽمص الجصبّط كجٌا قُ ؼطكي الجموُ  وثلمن بالؤ  .ؼوٌا للظوار ِرصد ثؽِط
لّي      خطة الممجطذة قُ ؼطض المكٍض اؤ

أ
سلاع ال ومطاؼاة لجطٍر الغطوف النجفادِة والجموّة، ِمون اؤ

ة  ثواء المطاخؽة الصوِر
أ

و ذاك بمطار للحوة الججبػ والجمّّم ا
أ

ؼادة المطاخؽة بمبادرة من ًضا الططف ا لؤ
ٍع ؼمص ملرل ِشلػ لمٍاقمة المحلع ؼالى وثوٍن ًضى المطاخؽة مٍك

أ
الحماؼُ  الموفٍص ؼلٌّا ا

ؾّطة الغلطة الروٍمّة المولكة بالصاسلّة
أ

 وثا
ط الػجـالل.      دلء بالٍثائل المثبجة  وساـة ثمِط لّي الؤ  ِجؽّن ؼلَ المكٍض اؤ

 الركاظ ؼلَ الجٍازن المالُ لؽمص الجصبّط قُ ىي ؼملّة مطاخؽة    
أ

ن ِطاؼَ مبصا
أ

ذٍل ِحب ا
أ

 قُ ىي ال
ن المّام بؽملّة مطاخؽة الؽطوط      ولُ لن ِجطثب ؼوي ونف الجطبّل الؽادي اؤ

أ
المالّة لؽمص الجصبّط ال

لَ ذّن الهجٌاء من ًضى الؽملّة.   لفّـة الجغّّط الجُ ػّغجمط ثطبّمٌا اؤ

 حعذًل اإلاادة لخفبذ على الؽيل آلاحي:

لّي: أظشة  22اإلاادة   المكٍض اؤ

هي مطاؼاة      
أ

ل ا ِة مغاًمة من المكٍض اؤ
أ

لّي ا ن ؼمص الجصبّط ًضا ل ِشٍل المكٍض اؤ  اؤ
أ

الجٍازن المالُ لؽمص  لمبصا
ػجـالل  ،الجصبّط خطة مطثبطة بؽملّة الؤ

أ
خطثي ؼبط ا

أ
لّي الرفٍل ؼلَ ا لِرل للمكٍض اؤ اػجشالص  ؼن طِط

كجٌا قُ ؼطك ثكانّة الشاـة واخبات الصسٍل وثمصِم سصمات مؤدى ؼوٌا للظوار ِرصد ثؽِط ي الجموُ  وثلمن بالؤ
 بؽمص الجصبّط

ؼادة      لّي لؤ خطة الممجطذة قُ ؼطض المكٍض اؤ
أ

سلاع ال ومطاؼاة لجطٍر الغطوف النجفادِة والجموّة، ِمون اؤ
ة الموفٍص ؼلٌّا  ثواء المطاخؽة الصوِر

أ
و ذاك بمطار للحوة الججبػ والجمّّم ا

أ
المطاخؽة بمبادرة من ًضا الططف ا

ؼالى وث
أ

ؾّطة الغلطة الروٍمّة ا
أ

ٍع ؼمص ملرل ِشلػ لمٍاقمة المحلع الحماؼُ وثا وٍن ًضى المطاخؽة مٍك
 المولكة بالصاسلّة

ط الػجـالل.       دلء بالٍثائل المثبجة  وساـة ثمِط لّي الؤ  ِجؽّن ؼلَ المكٍض اؤ
 الركاظ ؼلَ الجٍازن المالُ لؽمص الجصبّط ق      

أ
ن ِطاؼَ مبصا

أ
ذٍل ِحب ا

أ
 ُ ىي ؼملّة مطاخؽة قُ ىي ال

ولُ لن ِجطثب ؼوي ونف الجطبّل الؽادي لفّـة 
أ

ن المّام بؽملّة مطاخؽة الؽطوط المالّة لؽمص الجصبّط ال اؤ
لَ ذّن الهجٌاء من ًضى الؽملّة.  الجغّّط الجُ ػّغجمط ثطبّمٌا اؤ

 

 

 

 

 30المادة 

لّي: ئظلاه خم 30اإلاادة   المكٍض اؤ

 أسثاب ويسطزج إسقاط انحق: -1
 خغّم قُ  ِجم    

أ
و لشطا

أ
لّي قُ ذالة ارثوابي لجمفّط قغّػ ؿّط مبطر ا ػماط ذل المكٍض اؤ اؤ

لجظامات الملماة ؼلَ ؼاثمي بممجلَ ًضا الؽمص، وساـة قُ الرالت  ي الجظام من ال
أ

ثوكّض ا
    الجالّة ؼلَ ػبّي المثال ل الرفط:

 ،ؼصم اذجطام البطهامج الػجثماري الضي ِوؿ ؼلّي الؽمص 
 و ممصد، مػ الؽطوط الجموّة المطبمة، ؼصم ثطابل

أ
 الػجـالل، بؽوي مجوطر ا

  ،ؼصم اذجطام نٍاؼص ذكظ الفرة والغالمة 
  ،م  ؼصم اذجطام اللجظامات المجؽلمة بالمؽصات والؽاملّن الالزم ثٍقًّط
  لغاذة خامػ الكوا ديالجطاث الؽكٍي الالمامجركالجٍنّف المجوطر لشصمات 
  رادِة لؽملّات  المطانبة الجُ ِمٍم بٌا المكٍض،الؽطنلة الؤ
 ط المطلٍبة دلء بالمغجوصات والجماِر  ؼصم الؤ
 ،وامط الشصمة الفادرة ؼن المكٍض

أ
 رقق المجثال لجؽلّمات و ا

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

 آلاجِخحن: خزف العُاسجحن

 ؼصم اذجطام نٍاؼص ذكظ الفرة والغالمة 
 ط المطلٍبة دلء بالمغجوصات والجماِر  ؼصم الؤ
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 31المادة 

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

ػكلي مبالـٌا.
أ

 قُ ذالة مشالكة ًضا الؽمص ِجم ثطبّل خظاءات ِؽطض الحصول ا
ػكلي ؼلَ المكٍض 

أ
لّي سالل الكجطة الهجمالّة البالـة ثالثة ل ِحطي ثطبّل الحظاءات المرصدة ا اؤ

ز دسٍل ًضا الؽمص ذّظ الجوكّض.3) ؾٌط من ثاِر
أ

 ( ا

لجظامات الجؽانصِة ِجطثب ؼوي ثطبّل الحظاءات المابلة للجطاىم. ن ؼصم اذجطام ال  اؤ

 

 ذانجزاءاخ انًزذقثح في حانح انًخانفاخ انرؼاقذيح وػذو ذُفيذ شزوط انؼق جذول

رنم 
 المطخػ

ٍع   مبلؾ الحظاء ذغب المشالكة  المشالكةه

عدم تسلٌم التقرٌر السنوي داخل  1
 اآلجال التعاقدٌة

خير درهم عن كل اسبوع 555
 
 تأ

عدم تطبٌق نظام اإلعالم  2
والتدبٌر والمراقبة الداخلٌة 

 واإلشهاد على الجودة

خير 255
 
درهم عن كل اسبوع تأ  

3 
كل يوم درهم عن 555 تعمد عرقلة عمل لجنة المراقبة  

4 
درهم عن كل مخألفة 255 مخالفة  التعرٌفة الجبائٌة  

مخالفة باقً مقتضٌات عقد  5
 التدبٌر

درهم عن كل مخألفة 255  

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

 ئلافت مخالفخحن ئلى ظذٌو الجضاءاث لُفبذ واآلحي:

...................................................................................................... 
 جذول انجزاءاخ انًزذقثح في حانح انًخانفاخ انرؼاقذيح وػذو ذُفيذ شزوط انؼقذ

 
رنم 

 المطخػ
ٍع المشالكة  مبلؾ الحظاء ذغب المشالكة  ه

داخل عدم تسلٌم التقرٌر السنوي  1
 اآلجال التعاقدٌة

ٍع درهم عن كل  555 خيراػب
 
 تأ

عدم تطبٌق نظام اإلعالم والتدبٌر  2
والمراقبة الداخلٌة واإلشهاد على 

 الجودة

خير
 
ٍع  تأ  555 درهم عن كل اػب

3 
درهم عن كل يوم 555 تعمد عرقلة عمل لجنة المراقبة  

4 
درهم عن كل مخألفة 255 مخالفة  التعرٌفة الجبائٌة  

5 
درهم عن كل مخألفة 255 مخالفة باقً مقتضٌات عقد التدبٌر  

عدم احترام قواعد حفظ الصحة  6
 والسالمة

 255 درهم عن كل مخألفة

عدم اإلدالء بالمستندات والتقارٌر  7
 المطلوبة

 255 درهم عن كل مخألفة

................................................................................................................................. 
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وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة المشروع فً إضفاء إشعاع ثمافً وتراثً على مدٌنة  وتؤسٌسا على ذلن، 

التراث البلمادي لساحة عالمٌة كساحة جامع الفنا، وبحكم أنه مشروع ٌندرض ضمن مشارٌع برنام  توثٌك و مراكش

السادة  ومساهمة من، كناش التحمبلت المتعلك به مادة بمادة "مراكش .... الحاضرة المتجددة"، وبعد منالشة

فمد ابدت اللجنة موافمتها على كناش التحمبلت فً صٌؽته المعدلة  ،الثمافٌة للمرافكبلورة تدبٌر جدٌد  فًاالعضاء 

 – 7 – 5 – 0بعد تعدٌل المواد  كما هو مرفك بالتمرٌر متحؾ التراث البلمادي لساحة جامع الفناالخاص بتفوٌض تدبٌر 

 منه.  60و  61 – 22 – 20 – 04 – 8

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
              
   ةرئٌس اللجن          
 ابراهٌم بوحنش                       

 

 
  

 
 
 

وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة االتٌة ادناه فً جلسة 
 ممبلة:

 ّاملضادق٘ علٙ طشٓك٘ التذبري املفْض لظْم اجلنل٘ للخطش ّالفْانُ مبشانش.الذساط٘  -

 الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ نياش التحنالت اخلاص بالتذبري املفْض لظْم اجلنل٘ للخطش ّالفْانُ مبشانش. -

 الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ ششان٘ إلحذاخ متحف للشاٖ ّالتْابل عذاٜل احلاسثٕ مبشانش. -

 .حذاخ ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ مً ادل تَٔٝ٘ مذٓي٘ مشانشا -

 املْافك٘ علٙ إحذاخ مشفل متحف دْٓاٌ الهتبٔ٘ بالبكع٘ األسضٔ٘ الهاٜي٘ ظْاس مظذذ الهتبٔ٘. -

 تعذٓل نياش التحنالت املتعلل بالتذبري املفْض ملتحف دْٓاٌ الهتبٔ٘ علٙ ضْٛ مالحظات ّصاسٗ الذاخلٔ٘. -

ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني دللع مجاع٘ مشانش ّ الْنالة٘ املظةتكل٘ لتْصٓةع املةاٛ ّالهَشبةاٛ ملةشانش تتعلةل بةشبل احملكة٘ البْٔنَشبأٜة٘           الذساط٘  -

 .بالشبه٘ الهَشبأٜ٘ ملذٓي٘ مشانش
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 ادلملكة ادلغربية            

 وزارة الداخلية             
 مراكشوالية جهة مراكش آسفي وعمالة 

 مجاعة مراكش           
 ادلديرية العامة للمصاحل      

                                                                  قسم الشباب الثقافة الرايضة والرتبية  

لٚ ق١لتكرِٜلحٍٛلَظاٚعل
لَتحفلايرتاثلايالَ ةٟليش ح١لج َعلايفٓ 

1-  

بكلفة انىزت   2017 -2014، مت توقيع اتفاقية إطار تتعلق مبشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش ادللك دمحم السادس حتت الرائسة الفعلية لصاحب اجلاللة
 الرتاث الالمادي  متحف تضمنت ضمن حمور الثقافة مشروع مليار درىم 6

 :قد كان التصور ادلعتمد للمشروع يدمج عدة معطيات و 
 الداخلية ةوزار  التمويل ادلربمج من لدن -1
 مراعاة مبدأ الفعالية يف التدبري إبسناده إىل جهة خمتصة يف تدبري ادلرافق الثقافية ذات اجلودة العالية -2
 ة مع القطاع اخلاص إلضفاء ادلرونة الالزمة على طريقة التدبرياالستفادة من اإلمكانيات اليت يتيحها القانون التنظيمي للجماعات يف الشراك -3
ح من طرفها وفق مقتضيات  رت األخذ بعني االعتبار مسامهة اجلهة ادلكلفة ابلتدبري يف دتويل التجهيزات اخلاصة ابدلشروع وفق التصور احملدد يف ادلشروع العلمي ادلق -4

 تعده اجلماعة حتمالتكناش 

 مكوانت عقد التدبري 
 يتعني على  اجلهة ادلكلفة ابلتدبري القيام ابدلهام التالية: 

 تصميم وإجناز ادلشروع  -
o   إجناز حبث علمي واثئقي حول الرتاث الشفوي والالمادي مع  إعداد تصور حول احملتوى الثقايف ادلرتبط ابلرتاث الشفوي والالمادي لساحة

 جامع الفناء كما ىو متعارف عليو ومعرتف بو من طرف منظمة اليونسكو مع إبراز احملتوى الثقايف والرتاثي الذي سيتم عرضو للزائرين
o ة سينوغرافية لتوضيح تصور  ادلتعهد حول  توظيف الفضاءات  وادلدارات ادلقرتحة   والوسائل التقنية والسمعية البصرية ادلستعملة إجناز دراس

 لعرض احملتوى الثقايف والرتاثي للزوار 
 تاج الوسائط واحلوامل السمعية البصرية ادلعروضة للجمهوردتويل وإجناز أشغال التهيئة  وتزويد ادلرفق ابلتجهيزات اإلدارية والفنية والتقنية والسينوغرافية مع إن -
 مرفقالتدبري الثقايف لل -

o ن   الوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و متنقلة لإلرشاد )أفالم، أجهزة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية... (  وزايرات مصحوبة مبرشدي 
o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o زية للرفع من إشعاع ادلرفقتنظيم تظاىرات مؤقتة موا 
o                                      تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة تالميذ ادلؤسسات التعليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ                   

 التدبري اإلقتصادي للمرفق  -
o   استقبال وإرشاد الزوار 
o تدبري التداكر 
o  اتتدبري مكتبة وحمل تذكار 
o  تدبري قاعة شاي 
o تدبري الفضاءات الستقبال التظاىرات الثقافية والرتاثية 
o تدبري ادلوارد البشرية اليت سيتم توظيفها من طرف  ادلتعهد 
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o  إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلرفق وانشطتو يستهدف خمتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي، وسائل
 نشر واثئق ثقافية صالوانت ومعارض ....(  اإلعالم

o أتمني الفضاءات وادلعروضات والزائرين 
o القيام ابلصيانة والتسيري 
o استخالص خمتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلرفق وال سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخول 
o  اإلستفادة من مسامهات وتربعات  خمتلف ادلؤسسات 

2-   

 2114أكتوبر  -1
، وفق مقتضيات كناش حتمالتمركز الرتاث الالمادي بناء على ادلعطيات ادلشار إليها، وافق اجمللس اجلماعي دلراكش خالل االنتداب السابق على تفويض تدبري 

 ادلالحظتني التاليتني:إال انو بعد إرسال كناش التحمالت لوزارة الداخلية قصد ادلصادقة أعادتو دون مصادقة مع إبداء 
o نشآت تفادي اعتماد ادلرسوم اخلاص ابلصفقات العمومية يف مسطرة طلب العروض نظرا لكون هذا األخري استثىن عقود التدبري ادلفوض للمرافق وادل

 العمومية من جمال تطبيقه. 
o .ضرورة التأكد من ملكية ادلقر السابق لبنك ادلغرب وسالمة وضعيته العقارية 

 
 2116 فرباير -2

إال أنو وأثناء عرض ادلشروع على اللجنة ادلختصة أوصت ىذه  ،وزارة الداخلية تقرر إدراج نقطة تتعلق إبعادة النظر يف كناش التحمالت ادلذكور ةبناء على مالحظ
 األخرية إبعادة النظر يف طريقة التدبري برمتها.

النظر يف طريقة تدبري مركز الرتاث الالمادي يف إطار تصور جديد يعتمد اختيار شركة التنمية إعادة وبعد إحالة النقطة على اجمللس وافق ىذا األخري على 
 احمللية.

يف أي ويف نفس الدورة وبناء على مالحظات وزارة الداخلية حول األخذ بعني االعتبار الوضعية العقارية دلقر بنك ادلغرب وإدخال الوالية كطرف 
فية إال أن ىاتو اإلتفاقية سنوات إضا 5ق اجمللس على دتديد اتفاقية الشراكة ادلربمة مع بنك ادلغرب ووالية جهة مراكش أسفي دلدة مشروع ينجز ابدلقر ادلذكور، واف

 .موضوع إي رد مل تكن

 2116دجنرب  26بتاريخ  -3
التدابري الالزمة من أجل دتكني بنك  تطلب منو اختاذ 2016دجنرب  26يف ادلقابل توصل رئيس مجاعة مراكش برسالة من وايل بنك ادلغرب بتاريخ 

 ادلغرب من تسلم البناية يف أقرب اآلجال
اجتماع تنسيقي مع ممثلي ادلصاحل ادلركزية لبنك ادلغرب متحور وحتت إشراف السيد وايل جهة مراكش آسفي مت عقد  2017نونرب  24وبتاريخ 

 .إحداث متحف للنقودحول التحضري لعملية تسليم مقر بنك ادلغرب للجهة ادلالكة قصد 

 2117دجنرب  14بتاريخ  -4

 2017دجنرب  14بعد اطالع وايل بنك ادلغرب على إدراج ادلشروع ادلربمج ابدلقر ادلذكور ضمن برانمج احلاضرة ادلتجددة سرعان ما وجو بتاريخ  
ع البناية رهن إشارة مجاعة مراكش لتنفيذ ادلشروع اعتبارا يوافق مبوجبها على استمرار بنك ادلغرب يف وضرسالة أخرى إىل وايل جهة مراكش أسفي ابلنيابة 

 لألولية اليت حتتلها ادلشاريع ادلدعومة من جاللة ادللك على أي مشروع أخر

  2118دورة فرباير  -5

دلتحف ديوان واستئناسا مبالحظات وزارة الداخلية حول كناش التحمالت اخلاص ابلتدبري ادلفوض بناء على موافقة السيد وايل بنك ادلغرب 
 .الكتبية نعرض على أنظاركم مشروع كناش التحمالت اخلاص ابلتدبري ادلفوض دلتحف الرتاث الالمادي يف صيغته اجلديدة
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لايب بلاألٍٚ:لَكتـٝ تلع ١َ
 : مىلىع علذ الخذبحر اإلافىك1اإلاادة 

الترار الؽفىي الالمادي  الخذبحر إلاخدف"اإلافىك" جفىٍن اإلاعماة بمىظب هىاػ الخدمالث هزا ب ظماعت مشاهؾحعتزم 

 اهجاص العملُاث الخالُت : ألظللعاخت ظامع الفىا ئلى شخق معىىي خالع لللاهىن العام أو الخاؿ ٌعمى "اإلافىك ئلُه"، 

 الداخلية ةالتمويل ادلربمج من لدن وزار  -1
 تدبري ادلرافق الثقافية ذات اجلودة العاليةمراعاة مبدأ الفعالية يف التدبري إبسناده إىل جهة خمتصة يف  -2
 دبرياالستفادة من اإلمكانيات اليت يتيحها القانون التنظيمي للجماعات يف الشراكة مع القطاع اخلاص إلضفاء ادلرونة الالزمة على طريقة الت -3
وفق التصور احملدد يف ادلشروع العلمي ادلقرتح من طرفها وفق  األخذ بعني االعتبار مسامهة اجلهة ادلكلفة ابلتدبري يف دتويل التجهيزات اخلاصة ابدلشروع -4

 تعده اجلماعة مقتضيات كناش حتمالت
 مكوانت عقد التدبري 

 يتعني على  اجلهة ادلكلفة ابلتدبري القيام ابدلهام التالية: 
 تصميم وإجناز ادلشروع  -

o   ر حول احملتوى الثقايف ادلرتبط ابلرتاث الشفوي إجناز حبث علمي واثئقي حول الرتاث الشفوي والالمادي مع  إعداد تصو
والالمادي لساحة جامع الفناء كما ىو متعارف عليو ومعرتف بو من طرف منظمة اليونسكو مع إبراز احملتوى الثقايف والرتاثي 

 الذي سيتم عرضو للزائرين
o ادلقرتحة   والوسائل التقنية والسمعية  إجناز دراسة سينوغرافية لتوضيح تصور  ادلتعهد حول  توظيف الفضاءات  وادلدارات

 البصرية ادلستعملة لعرض احملتوى الثقايف والرتاثي للزوار 
ة البصرية دتويل وإجناز أشغال التهيئة  وتزويد ادلرفق ابلتجهيزات اإلدارية والفنية والتقنية والسينوغرافية مع إنتاج الوسائط واحلوامل السمعي -

 ادلعروضة للجمهور
 ثقايف للمرفقالتدبري ال -

o ( وزايرات...  الوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و متنقلة لإلرشاد )أفالم، أجهزة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية 
 مصحوبة مبرشدين   

o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o تنظيم تظاىرات مؤقتة موازية للرفع من إشعاع ادلرفق 
o                                      تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة تالميذ ادلؤسسات التعليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ                   

 التدبري اإلقتصادي للمرفق  -
o   استقبال وإرشاد الزوار 
o تدبري التداكر 
o تدبري مكتبة وحمل تذكارات 
o التظاىرات الثقافية والرتاثية تدبري الفضاءات الستقبال 
o  طرف ادلتعهدتدبري ادلوارد البشرية اليت سيتم توظيفها من 
o  ،إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلرفق وانشطتو يستهدف خمتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي

 وسائل اإلعالم  نشر واثئق ثقافية صالوانت ومعارض ....(
o ني الفضاءات وادلعروضات والزائرينأتم 
o القيام ابلصيانة والتسيري 
o استخالص خمتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلرفق وال سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخول 
o اإلستفادة من مسامهات وتربعات  خمتلف ادلؤسسات         
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  : مىىهاث علذ الخذبحر اإلافىك2اإلاادة 

 اإلافىك والخالي :مىىهاث علذ الخذبحر 

 .الاجفاكُت -

 .هىاػ الخدمالث -

 .اإلالحلاث )ظشد ألامىاٌ ( -

 

ت في الخىفُز لالجفاكُت زم  الى هىاػ الخدمالث زم الى اإلالحلاث هما  في خالت الاخخالف بحن هزه الىزاةم حعىى الاولٍى

 اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك 54-5مً  كاهىن سكم  12هى مىفىؿ علُه في الففل 

 : معىشة الذعىة ئلى اإلاىافعت3اإلاادة 

وبلا إلابادب اإلاىافعت واإلاعاواة في الىلىط للىلبُاث العمىمُت ظِخم ؤلاعالن عً  دعىة للمىافعت مشفلت بلاهىن 

 لالظدؽاسة

 :اإلاشاظع اللاهىهُت 4اإلاادة 

 :ظبُل اإلاشاٌ ال الحفش جفىف اإلاشاظع اللاهىهُت التي ٌعدىذ عليها العلذ ئلى مشاظع عامت وأخشي خاـت وهي على

 اإلاشاظع العامت  -1

  ِاخلاظ باجلُاعات 441-41ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ زق. 
  ِاملتعًل مبد١ْٚ احملانِ  06-99املتعًل ظباٜات اجلُاعات احمل١ًٝ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝٗا ايكإْٛ زقِ  14-60ايكإْٛ زق

 املاي١ٝ

  ِيًُسافل ايعا١َ اخلاظ بايتدبري املفٛض 64-41ايكإْٛ زق. 

 اإلاشاظع الخاـت -2

  ِ(  بتٓفٝر ايكإْٛ 4996دٜطُرب  64) 4141َٔ مجاد٣ األخري٠  16صادز يف  42962411ايظٗري ايشسٜف زق
 .املتعًل بايكٛاعد احملاضب١ٝ ايٛادب ع٢ً ايتذاز ايعٌُ بٗا   9211 زقِ

  ِاملتعًل  04-99ٓفٝر ايكإْٛ زقِ ( بت6661شتٓرب  44) 4161زدب  41بتازٜذ  4-61-491ايظٗري ايشسٜف زق
 بكإْٛ ايشػٌ.

  ِ46بتازٜذ  6-41-014نٌ ايٓضٛظ ايتشسٜع١ٝ ٚايتٓظ١ُٝٝ املتعًك١ بايشػٌ ٚأدٛز ايٝد أيعا١ًَ ٚخاص١ املسضّٛ املًهٞ زق 
 ( بسفع احلد األد٢ْ يألدٛز يف قطاعات ايضٓاع١ ٚايتذاز٠ ٚاملٗٔ احلس٠ ٚايفالس١. 4941ددٓرب  61) 4191ذٟ ايكعد٠ 

  احملدد يٓطب ٚاضعاز ايسضّٛ ٚاحلكٛم ٚايٛدٝبات املطتشك١ يفا٥د٠  49/64/6661بتازٜذ  0ايكساز اجلبا٥ٞ احملًٞ عدد
ال ميهٔ يًُفٛض ايٝ٘ إ حيتر بعدّ َعسفت٘ جلُٝع ايكٛاْني ٚاألْظ١ُ املعٍُٛ بٗا يف َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.

 ٖرا ايشإٔ

 دًط١  6641فرباٜس  َداٚالت اجملًظ اجلُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش خالٍ دٚزت٘ ايعاد١ٜ يشٗس(     .)................ 

 : مذة الخفىٍن 5اإلاادة 

 هدذ أكص ى خعب العشك الخلني للمخىافغ ظىت 15جدذد مذة الخفىٍن في 

مىً بففت اظخصىاةُت ئنهاء العلذ كبل ألاوان في الحاالث اإلاىفىؿ عليها باإلاادة   مً  هىاػ الخدمالث هزا  26ٍو
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خ دخٌى العلذ خحز الخىفُز 6اإلاادة   : جاٍس

افلت علُه مً كبل املجلغ الجماعي والخأؼحر مً وشف العلىت  ال ٌعخبر هىاػ الخدمالث هافزا ئال بعذ اإلاى

 الحىىمُت اإلايلفت بالذاخلُت 

خ جبلُغ ألامش ببذء الخذمت للمفىك ئلُه  ان العلذ بذاًت مً جاٍس  .وجبخذب مذة الاظخغالٌ اإلاشجبىت بعٍش

 ايب بلايث ْٞل:لاذتكٛملٚااليتزاَ تلايم ١َليًُفٛضلإيٝ٘

 : التزاماث عامت7اإلاادة 

 ًلتزم اإلافىك ئلُه بالخلُذ باإلابادب الخالُت:

 عذم ئخذار أي حغُحر بالبىاًت داخلُا أو خاسظُا 

 اللُام باإلاهام اإلاعىذة ئلُه على أخعً وظه وجخفُق ظمُع الىظاةل الالصمت إلهجاخها. 

 بحن اإلاشجفلحن.اإلاعاواة  

ت اإلايؽاة ومالةمت خذماتها  مع الخىىساث الخىىىلىظُت والاكخفادًت والاظخماعُت   اظخمشاٍس

باللشاس الجباتي الجماعي وفي أخعً ؼشوه  اإلالترخت في العشك الخلني واإلاممىت جلذًم خذماجه باألزمان 

 العالمت والجىدة واملحافٍت على البِئت

 الشظمُت .لمان مجاهُت دخٌى الىفىد  

 التزاماث خاـت )الالتزاماث مىلىع الخذبحر والتزاماث اإلاخعهذ في عشله الخلني( :8اإلاادة 

ما هى خعب   لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما ًلتزم اإلافىك ئلُه بخأظِغ ؼشهت خاـت لخذبحر  مخدف

 اإلافىكاإلاخعلم بالخذبحر  54-5مً  اللاهىن سكم  25مىفىؿ علُه في اإلاادة 

 :  املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 

 ٌعخبر اإلافىك ئلُه معإوال عً ظحر واظخغالٌ اإلاخدف خُض ًلىم بخذبحره مخدمال بزلً مخاوشه ومهذداجه.

 : اخخُاس ميان ؤلاكامت 10اإلاادة 

له  ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًخىفش وُلت مذة العلذ على ملش داةم بمذًىت مشاهؾ و أن ًخبر به اإلافىك فىس جـى

 باألمش بالخذمت، 

 : اإلاعإولُاث اإلاهىُت 11اإلاادة 

ًممً اإلافىك ئلُه أهه كادس على أن ًىجض بمهىُت ظمُع الخذماث املحذدة في عشله والتي ًىق عليها هىاػ 

فشح بأهه غحر خالع ألي جلُُذ كاهىوي وألي التزام ججاه ألاغُاس مً ؼأنهما ئعاكت جىفُز التزاماجه ولُا أو الخدمالث  هزا . ٍو

 ظضةُا.

ًمىع على اإلافىك ئلُه مىعا باجا أن ًخفق ألامىىت اإلاىلىعت جدذ جفشفه إلاضاولت مهام أخشي غحر الخذماث التي 

 حؽيل مىلىع  هىاػ الخدمالث هزا.   

فىك ئلُه أن ٌعخجُب ألي دعىة جىظهها سةاظت املجلغ الجماعي مً أظل اإلاؽاسهت في أؼغاٌ ًجب على اإلا

 الذوساث العادًت أو الاظخصىاةُت وفي ظمُع الاظخماعاث الخيعُلُت وألاوؽىت راث الفلت بمجاٌ اخخفاؿ هزا اإلاخدف.

 :التراخُق12اإلاادة 

 .ُت اإلاىلىبت إلاضاولت وؽاوه خالٌ مشخلت الخذبحرال ٌعفى اإلافىك ئلُه مً الحفٌى على التراخُق اللاهىه
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 : الخأمُىاث13اإلاادة 

ًجب على اإلافىك ئلُه ، أن ٌغىي وُلت مذة جذبحره للميؽأة معإولُخه اإلاذهُت واملخاوش التي كذ جترجب عً أوؽىخه 

اإلاهىُت، وبففت عامت عً ئهجاص مخخلف اإلاهام التي ًىق عليها هىاػ الخدمالث  هزا، ورلً بىاظىت علىد جأمحن حغىي 

م  ولشس اإلااء، وألالشاس الالخ الشظىع وامىاٌ الاظترداد بملذاس كُمتها  بأمىاٌلت باألغُاس فُما ًخعلم  جدذًذا مخاوش الحٍش

مُت.  الخعٍى

مُت ورلً اولهزا  لغشك ًجب ولع ظشد خمىسي بهزه الامىاٌ ًدذد كُمتها الحعابُت الفافُت وكُمتها ألخعٍى

خ جبلُغ ألامش ببذء الخذمت.    3داخل أظل زالزت )  ( أؼهش مً جاٍس

أن ًلذم للمفىك، مشة واخذة في العىت، علىد الخأمحن و الىزاةم التي جشبذ أداءه ألكعاه  ًجب على اإلافىك ئلُه

 الخأمحن، ورلً وُلت مذة العلذ.

 : اخترام الففت الصخفُت14اإلاادة 

جب على اإلافىك ئلُه جذبحر  حعخبر الففت الصخفُت ؼشوا أظاظُا لخىفُز ملخمُاث هىاػ الخدمالث  هزا. ٍو

ذ خلىكه في الخذبحر بففت ولُت أو ظضةُت.ب  لعاخت ظامع الفىا ديي الالماالترار الؽفى مخدف   ىفعه ئر ال ًمىىه جفٍى

 : الخعاكذ مً الباوً 15اإلاادة 

في خالت الخعاكذ مً الباوً بؽأن ظضء مً الالتزاماث املحذدة في هىاػ الخدمالث  هزا  ًٍل اإلافىك ئلُه معإوال 

بلى على اإلافىك ئلُه أن ًفشك على ججاه اإلافىك وألاغُاس ابففت شخفُت  عً الىفاء بجمُع الالتزاماث اإلاىىوت به ٍو

 اإلاخعاكذًً مً الباوً الخلُذ بااللتزاماث بما ًممً جىبُم بىىد.علذ الخذبحر .

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلحن16اإلاادة 

الخابعحن للمفىك ئلُه والحاملحن لعىذ ًمىً معاًىت املخالفاث التي ًشجىبها اإلاشجفلىن  مً لذن ألاعىان املحلفحن 

ُفتهم.  كاهىوي ٌؽهذ على ٌو

اكبت جىٍُم 17اإلاادة   اإلافىك ئلُه: مش

اكبت أخشي داخل أظ ل ظىت واخذة جدذ واةلت الجضاءاث ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًشبذ للمفىك وألي ظلىت مش

ا العىاـش ا اكبت الذاخلُت وؤلاؼهاد على الجىدة  ًخممً خفـى لخعاكذًت جىبُله الفعلي لىٍام ؤلاعالم والخذبحر واإلاش

 الخالُت:  
o .خطة

أ
ػاػّا للؽاملّن ِرصد بالشفٍص ؾطوط الجٍعّف ودقػ ال

أ
 ناهٍها ا

o .هغاما داسلّا  ِرصد ًّاىي الجصبّط وثصنّل الرغابات الصاسلّة 
o  خطاءات ؾٌاد ؼلَ الحٍدة. دلّال ِفف اؤ  ػّط الٌّاىي والمطانبة الصاسلّة للجصبّط المكٍض والؤ
o  .ا ومطانبجٌا بطام الفكمات وىضا ؾطوط ثصبًّط ؾوال اؤ

أ
 هغاما ِرصد ؾطوط وا

 

 ايب بلايث يث:لحكٛملٚٚاجب تلاملفٛض

 : وؽش العلذ18اإلاادة 

ذة الشظمُت للجماعاث  الترابُت فاتهما  ًيؽش معخخـشط مً علذ الخذبحر في الجٍش خممً  أظماء اإلاخعاكذًً ـو ٍو

 وهزا البىىد اإلاخعللت باإلاشجفلحن. ومىلىع علذ الخذبحر ومذجه ومدخىاه 
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اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

 سهطح انًزاقثح  -1

اكبت مً أظل  بعحن اإلايان ومً خالٌ اإلاعدىذاث مً خعً ظحر اإلاخدف  الخُلًًخىفش اإلافىك على ظمُع ظلي اإلاش

اكبت وخعً جىفُ ت للمفىك كفذ مماسظت مهام اإلاش خعحن على اإلافىك ئلُه جلذًم ظمُع الدعهُالث المشوٍس ز العلذ ٍو

  .اإلاعهىدة ئلُه

اكبت مً وشف لجىت  ٌعُنها سةِغ ظماعت مشاهؾ وجىظه للمفىك ئلُه مشاظلت خاـت في  وجخم عملُاث اإلاش

اكبت مع مشاعاة ٌشو  15اإلاىلىع  خ أًت عملُت مش اكُذ اظخلباٌ سواد اإلاخدفًىما كبل جاٍس  .ف ومى

اكباث خـاسظُت أو أن ٌعخعحن بخبراء أو أعىان  هما ًمىً للمفىك أن ًلىم في ول وكذ وخحن بخذكُلاث أو مش

خبر بهم اإلافىك ئلُه مع مشاعاة  الع  ر اإلانهي والخبراث اإلاىدعبت للمفىك ئلُه.حًخخاسهم ٍو

 نجُح انررثغ وانرقييى: -2

 لُُم ًشأظها سةِغ ظماعت مشاهؾ أو مً ًىىب عىه ، وجخىىن مً:ًخم ئخذار لجىت جدبع وج

 او مً ًىىب عىه. رئيس اللجنة المكلفة بألمرافق العمومية والخدمأت بألمجلس الجمأعي 
 و من ينوب عنه  رئيس اللجنة المعنية بألشؤون الثكأفية

 
 .بألمجلس الجمأعي ا

 و من ينوب عنه
 
 .رئيس الكسم الثكأفي بألمجلس الجمأعي  ا

 و من ينوب عنه
 
 .رئيس لسم المرافق العمومية الكبرى ا

   .ثالث ممثلين عن المفوض إليه 

 .ممشل عً وصاسة الشلافت 

 ٌفي املجا ً  .خبحًر

 وللمفىك أن ٌعخعحن على ظبُل الاظدؽاسة بأًت هفاءة ًشي فاةذة في خمىسها. 

جخمشل مهمت هزه اللجىت في الخأهذ مً الخىفُز الجُذ للخذماث اإلاعىذة للمفىك ئلُه ومً اخترام الؽشوه 

خعحن عليها دساظت واجخار اللشاساث اإلاخعللت بمذي جلذم جىفُز العلذ.       الخعاكذًت. ٍو

 ىذ المشوسة.ججخمع هزه اللجىت مشة ول ظىت بذعىة مً اإلافىك غحر أهه ًمىً اظخذعاؤها في أي وكذ ع

 انرقاريز انسُىيح -3

عالوة على اإلاعدىذاث واإلاعىُاث التي ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًلذمها بىلب مً اإلافىك أو أن ًجعلها في مخىاوله 

شا مالُا.     شا فىُا وجلٍش  على الذوام، فاهه ًخعحن على اإلافىك ئلُه أن ًلذم للمفىك ول ظىت بُاها عً اليؽاه ًخممً جلٍش

  .هزه اإلاعدىذاث ئلى اإلافىك كبل نهاًت ؼهش ًىلُىص مً ول ظىت ًجب ئسظاٌ

 ئرا لم ًخم ؤلادالء بهزه اإلاعدىذاث في الىكذ اإلاىاظب، فان رلً ٌعخبر خىأ حعاكذًا.

 انًزاجؼح انذوريح -4

ل العلذ  جخمع ملخمُاث هزا العلذ ئلى جلُُم دوسي مؽترن ول خمغ ظىىاث للىٍش في في ـعىباث جىبُم وجأٍو

ئمياهُت مشاظعت بعن ملخمُاجه أو ئعادة الىٍش في ؼشوه ظحر الخذبحر اإلافىك كفذ مالءمخه مع الحاظُاث في ئواس  ودساظت

اخترام الخىاصن اإلاالي للخذبحر. وجخم عملُت اإلاشاظعت مً وشف لجىت الخدبع اإلاىفىؿ عليها أعاله وفي خالت  وظىد ـعىباث 

  .فىُت حعخعحن بمىخب خبرة خاسجي

 الحفاً على جىافعُت اإلاخدف :20اإلاادة 

ت التي جذخل في ـالخُاجه ألظل حعهُل خعً جىفُز الخذبحر  ًجب على اإلافىك أن ًخخز ظمُع ؤلاظشاءاث المشوٍس

 ولمان جىافعُت أوؽىخه داخل مدُي اإلاؽشوع.
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لضلــٛاٍلايتفٜٛــايب بلاياابع:لأَ

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌاإلاادة 

لَ ـوكّن، وًما:  لّي ، اؤ مٍال الجُ ِلؽٌا المكٍض ثرت ثفطف المكٍض اؤ
أ

 ثومغم ال

 أيىال انزجىع -1

والبىاًاث عاخت ظامع الفىا ببملش بىً اإلاغشب ظابلا جخممً أمىاٌ الشظىع العلاس املخفق للمؽشوع اإلاخىاظذ 

ت اإلاضمع ئوؽاؤها فىكه والتي ظخىلع  بمىظب هزا العلذ سهً جفشف اإلافىك ئلُه  بعذ اهتهاء أؼغاٌ التهُئت اإلاعماٍس

افُت وهزا الخجهحزاث اإلاىلىلت التي ظخخفق لعحر اإلاؽشوع والتي ظُلخىيها اإلافىك ئلُه الظخغالٌ اإلاؽشوع وفم  والعِىىغش

 الؽشوه املحـذدة في علذ الخذبحر هزا.

ذ أو بُع أو هشاء هُفما هـان مً كبل  اإلافىك ئلُه وُلت مذة الخذبحر، ال ًمىً أن جىىن هزه ألامىاٌ مىلىع أي جفٍى

في جففُلي ألمىاٌ الشظىع اإلاىظىدة، ورلً  ا وول ظخت أؼهش باعذاد ظشد ـو ًلىم اإلافىك واإلافىك ئلُه خمىٍس

   .( مً دخٌى العلذ خحز الخىفُز. هما ًخم ئعذاد ظشد ئلافي لجمُع أمىاٌ الشظىع اإلالخىاة الخلا1داخل أظل ؼهش واخذ )

علذ الخذبحر، ًدبىأ اإلافىك مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمىع خلىق اإلافىك ئلُه اإلاشجبىت عىذ اهتهاء ـالخُت 

 بأمىاٌ الشظىع. 

خ هفعه، ًخعحن على اإلافىك ئلُه بأن ًشظع للمفىك مجمىع أمىاٌ الشظىع، مجاها ودون جشجِب  وفي هزا الخاٍس

 .هفلاث على هزا ألاخحر، في خالت ظُذة مً الفُاهت والاؼخغاٌ

  .وحؽيل هزه ألامىاٌ مىلىع ظشد خمىسي بحن الىشفحن

بلى اإلافىك ئلُه معإوال عً أي حغُحر في ولعُت الجشد جدذ واةلت اكخىاع كُمت الخفاؿ مً المماهت  ٍو

 اإلاىدعت لذي الخاصن الجماعي.

 أيىال االسرزداد  -2

لعاخت  ديالترار الؽفىي الالما مخدف ر وشف اإلافىك ئلُه على ئزش جذبح ئن ألامىاٌ اإلاىلىلت والشابخت اإلالخىاة مً

باظخصىاء أمىاٌ الشظىع اإلازهىسة في الفلشة أعاله، حعخبر،  والتي عىذ اظترظاعها ال جخل بالعحر العادي للمشفم ظامع الفىا

 بملخض ى هزا العلذ، أمىاٌ اظترداد.  

ىدًمىً أن جفحر أمىاٌ الاظترداد  نهاًت الخذبحر  مليا  لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما إلاخدف  ةاإلاـش

 للمفىك، ئرا ولب هزا ألاخحر رلً.

في جففُلي ألمىاٌ ؤلاظترداد اإلالخىاة الخلا   ا وول ظخت أؼهش باعذاد ظشد ـو ًلىم اإلافىك واإلافىك ئلُه خمىٍس

 التي ًخم جلذًش كُمتها بدعب اللُمت املحاظبُت الفافُت.

ًمىً للمفىك عىذ نهاًت العلذ أن ٌعترظع، فلي بمبادسة مىه، أمىاٌ الاظترداد وهزا الخجهحزاث الالصمت 

ن للمفىك ئلُه بالؽشوه الخالُت: لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالمالالظخغالٌ العادي إلاخدف   ملابل دفع حعٍى

 ىك ئلُه بىِخه في ئعادة ؼشاء أمىاٌ الاظترداد.عىذ نهاًت العلذ ألي ظبب وان، ًلىم اإلافىك باخباس  اإلاف -

ذ خبحر مخخق ٌعُىه الىشفان باجفاق مؽترن  - ًخم جدذًذ كُمت أمىاٌ الاظترداد بؽيل ودي أو بىاء على جفٍش

ت الابخذاةُت املخخفت ، بىاء  بُنهما. وفي غُاب هزا الاجفاق، ًخم حعُحن هزا الخبحر مً وشف سةِغ املحىمت ؤلاداٍس

 ذم مً وشف أخذ ألاوشاف.على ولب مل

ًخم جدذًذ هُفُت أداء زمً الاظترداد بىاء على اجفاق مؽترن بحن الىشفحن. وفي غُاب رلً، ًخم أداؤه عىذ  -

 الاظترداد.

ل
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 ايب بلارت َصل:لَكتـٝ تلَ ي١ٝلٚست سب١ٝ

 اإلافىك ئلُه: أظشة  22اإلاادة 

 ،الخىاصن اإلاالي لعلذ الخذبحر إلابذأئن علذ الخذبحر هزا ال ًخٌى اإلافىك ئلُه أًت معاهمت مً اإلافىك ئال أهه مشاعاة 

مًدم للمفىك ئلُه الحفٌى على أظشجه عبر أظشة مشجبىت بعملُت ؤلاظخغالٌ  اظخخالؿ واظباث الذخٌى وجلذًم  عً وٍش

فتها في عشل  .ه الخلني  وجممً باإلجفاكُت الخاـت بعلذ الخذبحرخذماث مإدي عنها للضواس ًدذد حعٍش

ومشاعاة لخىىس الٍشوف الاكخفادًت والخلىُت، ًمىً ئخماع ألاظشة اإلالترخت في عشك اإلافىك ئلُه إلعادة 

ت اإلاىفىؿ عليها أعاله وجىىن   اإلاشاظعت بمبادسة مً هزا الىشف أو ران بلشاس للجىت الخدبع والخلُُم أجىاء اإلاشاظعت الذوٍس

افلت املجلغ الجماعي وجأؼحرة العلىت الحىىمُت اإلايلفت بالذاخلُت  هزه اإلاشاظعت مىلىع علذ ملحم ًخمع إلاى

ش الاظخغالٌ.   ًخعحن على اإلافىك ئلُه ؤلادالء بالىزاةم اإلاشبخت  وخاـت جلٍش

 ظعت في ول ألاخٌى ًجب أن ًشاعى مبذأ الحفاً على الخىاصن اإلاالي لعلذ الخذبحر في ول عملُت مشا

ئن اللُام بعملُت مشاظعت الؽشوه اإلاالُت لعلذ الخذبحر ألاولي لً ًترجب عىه وكف الخىبُم العادي لفُغت الدعُحر 

 التي ظِعخمش جىبُلها ئلى خحن الاهتهاء مً هزه العملُت. 

 : المشاةب و الشظىم23اإلاادة 

 ًخدمل اإلافىك ئلُه ظمُع المشاةب والشظىم وؤلاجاواث.

 الممان اإلاإكذ والممان النهاتي: 24اإلاادة 

 انضًاٌ انًؤقد -1
 دسهم  ًخم حعلُمها مع عشك اإلاششح  100.000000ًفل مبلغ الممان اإلاإكذ ئلى 

 انضًاٌ انُهائي -2
ً الممان النهاتي خالٌ الشالزحن )  ( ًىما التي جلي جبلُغ الخأؼحر على علذ الخذبحر اإلافىك.30ًجب جىٍى

 (  مً حجم الاظدشماس اإلالترح في عشك اإلافىك ئلُه% 3زت في اإلااةت )ًدذد مبلغ الممان النهاتي في زال

 جلخىع مً الممان النهاتي مبالغ الجضاءاث والىفلاث املحللت مشاعاة للخذابحر اإلاخخزة على خعاب اإلافىك ئلُه.

 ( ًىما.15عؽش ) ولما جم اكخىاع مبلغ مً المماهت، ًخعحن على اإلافىك ئلُه العمل على ئهماله مجذدا في غمىن خمعت

(، فاهه ًدم 1في خالت عذم ئهماٌ مبلغ الممان بعذ جىظُه ئهزاس بالىفاء بلي بذون هدُجت خالٌ ؼهش واخذ )

ن مع ئمياهُت اللجىء لللماء.  للمفىك فسخ العلذ دون حعٍى

 ًبلى الممان النهاتي مخففا لممان خعً جىفُز علذ الخذبحر والظخخالؿ ما عس ى أن ًىىن اإلافىك ئلُه

 مىالبا به مً مبالغ على ظبُل رلً العلذ.

ى مىه ئلى اإلافىك ئلُه ورلً باهلماء ؼهش بعذ اللبٌى النهاتي للخذماث اإلالذمت 
ّ
ًشظع الممان النهاتي أو ما جبل

 خعب ملخمُاث علذ الخذبحر.

معللت ومممىهت وإرا جم ئعالم اإلافىك ئلُه مً كبل اإلافىك كبل اهلماء آلاظاٌ اإلازهىسة  أعاله بملخض ى سظالت 

خا زابخا لهزا ؤلاعالم، بأهه لم ًف بجمُع التزاماجه، ال ًشظع الممان النهاتي ئال بشظالت سفع  ٌى أو بأًت وظُلت حعىي جاٍس الـى

 الُذ ٌعلمها اإلافىك.

 :  الىٍام املحاظبي لألمىا25ٌاإلاادة 

عُت  والخىٍُمُت الجاسي بها العمل في ًلتزم اإلافىك ئلُه بأن ًمعً مداظبخه العامت وبلا للملخمُاث الدؽَش

 اإلاغشب، هما ًجب علُه اظخخذام مداظبت جدلُلُت لالظخغالٌ.   

اإلاخعلم باللىاعذ املحاظبُت الالصم على الخجاس  9-88ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًمعً مداظبخه وبلا  لللاهىن سكم 

ف سكم  خ  1-92-138العمل بها الفادس بدىفُزه الٍهحر الؽٍش  (. 1992دظىبر  25) 1413ظمادي الشاهُت  30الفادس بخاٍس
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ن مً وشف اإلافىك عالوة على رلً ًجب أن جبرص مداظبت اإلافىك ئلُه م جمىع الزمت اإلاالُت اإلاىلىعت في الخفٍى

ا أمىاٌ الشظىع وأمىاٌ الاظترداد.   أو اإلافىك ئلُه ، والتي جخممً خفـى

ٌى   ولعها جدذ جفشف اإلافىك ئلُه.  الشابخت على أظاط اللُمت التي كذسث لها عىذًجب أن جلُذ هزه ألامىاٌ في ألـا

 اإلجاا٤اتلايكشا١ٜل–كرلايب بلايش ةض:لاْتٗ ٤لػالح١ٝلايم

 :  أظباب اهتهاء ـالخُت العلذ26اإلاادة 

جيخهي ـالخُت علذ الخذبحر ئما بفىسة عادًت عىذ خلٌى ألاظل اإلالشس في العلذ، أو بىُفُت ظابلت ألوانها في الحاالث 

 الخالُت:

 ،حغُحر العلذ بىلب مً وشف اإلافىك ئلُه بعبب فلذان العلذ لخىاصهه الاكخفادي واإلاالي -

فها في الففلحن  - ف الفادس في  269و  268اللىة اللاهشة، هما جم حعٍش  12) 1331مً سممان  9مً الٍهحر الؽٍش

 ( بمشابت كاهىن الالتزاماث والعلىد1913غؽذ 

 ئظلاه خم اإلافىك ئلُه مً كبل اإلافىك بعبب خىا ظعُم. -

 فسخ العلذ بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه -

ت 27اإلاادة   أوؽىت وخذماث اإلاخدف في خالت اهتهاء ـالخُت العلذ: اظخمشاٍس

ت أوؽىت  لت اهتهاء مذة علذ الخذبحر، أن ًخخز ول الخذابحر الشامُت لممان اظخمشاٍس ًدم للمفىك، هُفما واهذ وٍش

 لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالماوخذماث مخدف 

 واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه:  حعذًل العلذ بعبب جضعضع الخىاصن الاكخفادي 28اإلاادة 

عُت أو جىٍُمُت ظذًذة، أو أخذار  ئرا خفلذ ٌشوف خاسظت عً فعل أو ئسادة اإلافىك ئلُه ، بعبب أخيام حؽَش

 الاظخلشاس الاكخفادي واإلاالي الظخغالٌ  اخخالٌفٍُعت  فاظعت وغحر مشجلبت، بعبب أو بغحر ظبب مً اإلافىك، وأدي رلً ئلى 

، وحعزس ئـالح هزا التزعضع مً خالٌ مشاظعت أظشة اإلافىك ئلُه فان  لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما مخدف

الىشفحن ًخفلان، بىاء على ئؼعاس مىخىب مً أخذهما، على ئعادة مىاكؽت ؼشوه علذ الخذبحر ودفتر الخدمالث، بالؽيل 

 ن الاكخفادي واإلاالي.     الزي ًمىً في نهاًت اإلاىاف مً اظترظاع الخىاص 

( أؼهش 3وفي هزه الحالت، ًلتزم الىشفان ببزٌ كفاسي ظهىدهما، في ئواس لجىت الخدبع والخلُُم داخل أظل زالزت )

افلت املجلغ  ل ئلى اجفاق خٌى حعذًل ؼشوه العلذ ًخمع إلاى خ ؤلاؼعاس اإلازهىس في الفلشة العابلت، مً أظل الخـى مً جاٍس

 علىت الحىىمُت اليلفت بالذاخلُت الجماعي وجأؼحرة ال

ن الخعاةش التي مني بها اإلافىك ئلُه  جدذد لجىت الخدبع والخلُُم هُفُت حعٍى

 :  اللىة اللاهشة أو الفعل ؤلالضامي29اإلاادة 

 عىذ وكىع خذر غحر مخىكع وال ًلاوم وخاسط عً ئسادة الىشفحن،     

ان عىذ جىكُع هزا العلذ وظعل جىفُزه أـعب أو أهثر و عىذ ـذوس كشاس أخادي عً اإلافىك لم ًىً في الحعب

جيلفت، ئلى دسظت اظخعص ى جمىحن اإلافىك ئلُه مً جىفُز الالتزاماث اإلاللاة على عاجله، بملخض ى هزا العلذ، ولها أو ظضء 

 اكذًت،  مهم منها ال ًخم ئـذاس العلىباث اإلاىفىؿ عليها في هزا العلذ، هحجض المماهت وإظلاه الحم والجضاءاث الخع

وفي هزه الحالت، ًخعحن على اإلافىك ئلُه بزٌ كفاسي ظهذه واظخخذام ظمُع ؤلامياهُاث مً أظل لمان  

ت خذمت مخدف ئلى خحن ظالء الحذر والعىدة ئلى ٌشوف الاظخغالٌ    لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما اظخمشاٍس

ن عادٌ  الىبُعُت. ووكىع خذر مً هزا اللبُل ًمىذ اإلافىك ئل ُه )في خالت الفعل ؤلالضامي(  الحم في الاظخفادة مً حعٍى

 ًخم جذاسظه في ئواس لجىت الخدبع والخلُُم.   
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خ وكىع الحذر، فاهه ًدم لىال الىشفحن ئنهاء هزا العلذ عً 3ئرا ججاوص العاةم مذة زالزت ) ( أؼهش اعخباسا مً جاٍس

م ئؼعاس مىخىب مع اخترام أظل اخباس مدذد في  زالزحن ًىما واملت،  وٍش

 اإلافىك ئلُه: ئظلاه خم 30اإلاادة 
 أسثاب ويسطزج إسقاط انحق: -1

ًخم ئظلاه خم اإلافىك ئلُه في خالت اسجيابه لخلفحر فٍُع غحر مبرس أو لخىأ ظعُم في جىفُز أي التزام مً 

 الالتزاماث اإلاللاة على عاجله بملخض ى هزا العلذ، وخاـت في الحاالث الخالُت على ظبُل اإلاشاٌ ال الحفش:   

 ،عذم اخترام البرهامج الاظدشماسي الزي ًىق علُه العلذ 

  جىابم الاظخغالٌ، بؽيل مخىشس أو ممذد، مع الؽشوه الخلىُت اإلاىبلت،عذم 

  ،عذم اخترام الالتزاماث اإلاخعللت باإلاعذاث والعاملحن الالصم جىفحرهم 

 لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما الخىكُف اإلاخىشس لخذماث مخدف 

 ،اكبت التي ًلىم بها اإلافىك  العشكلت ؤلاسادًت لعملُاث اإلاش

  فن الامخشاٌ لخعلُماث و أوامش الخذمت الفادسة عً اإلافىك،س 

ًترجب عً ئظلاه الحم ئكفاء اإلافىك ئلُه بؽيل نهاتي مً اظخغالٌ اإلاشهض مع جدمله الىخاةج اإلاالُت اإلاخعللت  

ت الخذمت. ولهزا الغشك ٌسخش اإلافىك وظاةله  بمجمىع ؤلاظشاءاث اإلاخخزة مً وشف اإلافىك مً أظل لمان اظخمشاٍس

افم.  الخاـت لذعم اظخغالٌ اإلاش

 حاالخ أخزي إلسقاط انحق -2

ًمىً ئظلاه خم اإلافىك ئلُه في العلذ فىسا في خالت اهدالٌ العلذ كبل ألاوان وفي خالت الخففُت اللماةُت 

ت اللماةُت ئرا لم ًخىفش اإلافىك ئ لُه على ظىاء أواهذ ملشوهت أو غحر ملشوهت بارن اظخمشاس الؽشهت ، وهزا في خالت الدعٍى

 ئرن الاظخمشاس في الاظخغالٌ وفي خالت ئفالط اإلافىك ئلُه

ًخدمل اإلافىك ئلُه ألاخىاء واإلافاٍسف واملخاوش اإلاشجبىت باظلاه خله وفم الؽشوه اإلاىفىؿ عليها أعاله ومع 

 الخبعاث اإلاىفىؿ عليها  أدهاه. 

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

 جىبُم ظضاءاث ٌعشك الجذٌو أظفله مبالغها.في خالت مخالفت هزا العلذ ًخم 

خ 3ال ًجشي جىبُم الجضاءاث املحذدة أظفله على اإلافىك ئلُه خالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت زالزت ) ( أؼهش مً جاٍس

 دخٌى هزا العلذ خحز الخىفُز.

 .جىبُم الجضاءاث اللابلت للتراهم ئن عذم اخترام الالتزاماث الخعاكذًت ًترجب عىه

 جذول انجزاءاخ انًزذقثح في حانح انًخانفاخ انرؼاقذيح وػذو ذُفيذ شزوط انؼقذ

م ٍع المشالكة مبلؾ الحظاء ذغب المشالكة ؼن الٍّم الٍاذص بالصًر  ه
 

 رنم المطخػ
سّط 255

أ
ٍع  ثا ػب

أ
م ؼن ىي ا  دًر

 

خال الجؽانصِة
آ
ط الغوٍي داسي ال  5 ؼصم ثغلّم الجمِط

سّط 555
أ

ٍع ثا ػب
أ

م  ؼن ىي ا  دًر
 

ؾٌاد ؼلَ الحٍدة ؼالم والجصبّط والمطانبة الصاسلّة والؤ  5 ؼصم ثطبّل هغام الؤ
م ؼن ىي ٍِم 255  3 ثؽمص ؼطنلة ؼمي لحوة المطانبة دًر
م ؼن ىي مشالكة 555 كة الحبائّة دًر  5 مشالكة  الجؽِط
م ؼن ىي مشالكة 555  2 مشالكة بانُ ممجلّات ؼمص الجصبّط دًر

 

م ؼن ىي مشالكة 555  2 ؼصم اذجطام نٍاؼص ذكظ الفرة والغالمة دًر
 

م ؼن ىي مشالكة 555 ط المطلٍبة دًر  7 ؼصم الدلء بالمغجوصات والجماِر
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 جددعب ول مخالفت على خذة مع ئمياهُت جشاهم الغشاماث ، خعب املخالفاث اإلاسجلت.

 ال ًخمع جىبُم الجضاءاث لعلف معحن.

لايب بلايش بع:لَكتـٝ تلخت ١َٝ

 اللاهىن اإلاىبم :32اإلاادة 

له وبلا لللاهىن اإلاغشبي.  ًجشي جىٍُم علذ الخذبحر هزا وجىفُزه وجأٍو

 : لغت العلذ33اإلاادة 

ش واإلاعدىذاث اإلاخعللت  ش ؤلاسظالُاث والفىاجحر واإلازهشاث والخلاٍس خم جدٍش لغت علذ الخذبحر هي اللغت العشبُت. ٍو

 بالىشفحن باللغت العشبُت أو الفشوعُت.

ت الجزاعاث : 34اإلاادة   حعٍى

افلُت في ئواس لجىت  له وبعذ اظدىفار ظمُع الىشق الخى في خالت وكىع أي هضاع بخفىؿ جىفُز هزا العلذ أو جأٍو

عخذعيها العُذ والي ظهت مشاهؾ أظفي ، بىاء على ولب أخذ  الخدبع والخلُُم ًخم عشك اللمُت على لجىت جدىُم ًترأظها َو

للجىت  هال مً سةِغ املجلغ الجماعي و اإلامشل اللاهىوي للمفىك ئلُه فمال عً ول الىشفحن أو هما معا . وجمم هزه ا

عشك الجزاع، عىذ الاكخماء، على املحاهم املخخفت بمذًىت مشاهؾ.   شخق حعذ مؽاسهخه مفُذة . َو

 : جبلُغ ؤلاؼعاس35اإلاادة 

م ول أمش أو ئؼعاس ًشظل جىبُلا لهزا العلذ ًجب ئما حعلُمه ًذا بُذ ملابل ؤلا  ؼهاد باالظخالم، أو ئسظاله عً وٍش

لت مً وشق الخبلُغ ًدذدها اللاهىن ئلى العىىان اإلازهىس بعلذ الالتزام. ل أو بأي وٍش  سظالت مممىهت مع ئؼعاس بالخـى

 :  حعذًل العلذ36اإلاادة 

جب أن حؽيل هزه الخعذً الث مىلىع ال ًمىً حعذًل علذ الخذبحر  ئال بىاء على اجفاق مؽترن بحن الىشفحن. ٍو

افلت املجلغ الجماعي وجأؼحرة العلىت الحىىمُت اإلايلفت بالذاخلُت  ملحم ًخمع إلاى

 وفي خالت عذم الاجفاق ٌعشك الامش على لجىت الخدىُم وعىذ الاكخماء عشله بعذ رلً على اللماء.

 :  هىاق جىبُم اإلاىاد37اإلاادة 

الخدمالث. وال ًإدي بىالن مادة أو أهثر ئلى ئبىاٌ  لِغ ألي مادة مً هزه اإلاىاد وابعا كاوعا على مجمىع هىاػ

 العلذ. 

وإلافت ئلى رلً، ًخفم الىشفان على بزٌ وافت الجهىد في خالت الخىفُق على بىالن أو عذم ؼشعُت مادة أو أهثر 

ان هزه اإلاىاد  للخىبُممً هزا العلذ، أو ئرا أـبدذ هزه اإلاادة أو جلً غحر كابلت  مها ورلً مً أظل ئسظاع ظٍش أو حعٍى

 بمىاد ظذًذة هفُلت بممان اخترام سوح هزا العلذ.

ليش ح١لج َعلايفٓ لةٟايرتاثلايظفٟٛلايالَ لالتلارت ؾلبتربريلَتحفةفـتـالايـتحُ
 مراكش يف ..................

شــة مراكــرئيس مجاع

 

 

 الرباط يف ..................

 وزيــــــر الداخليــــــة
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

متحؾ التراث البلمادي لساحة بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فان االمر ٌتعلك بمسطرة احداث مرفك 
وكذلن كناش التحمبلت المتعلك بالتدبٌر المفوض  جامع الفنا بالممر السابك لبنن المؽرب بساحة جامع الفنا

 تداول فً شؤنه فً دورات سابمة.لهذا المرفك الذي سبك ال

 بـــاب المنالشــة مفتــوح حول النمطتٌـن على اساس التصوٌت على كل نمطة على حدة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

لمد ابدٌنا عدة مبلحظات جوهرٌة داخل اللجنة، وكنت امل أن ٌتضمنها التمرٌر لكن ذلن لم ٌتم، أما  
بلت فهو ال ٌتضمن أي بند ٌتعلك بالمضمون الثمافً، واننً أخاؾ أن ٌموم المتعهد بالنسبة لكناش التحم

مستمببل بعرض أنشطة ال ترتبط بالتراث البلمادي موضوع كناش التحمبلت، لذلن البد من احداث بند ٌحدد هذا 
عبللة له بالثمافة  التراث البلمادي وحدوده وخصائصه وهوٌته وماهٌته حتى ال نتفاجؤ مستمببل بتراث المادي ال

 المؽربٌة االسبلمٌة للمدٌنة.

أما بالنسبة لتتبع ومرالبة الخدمات والتً هً موضوع التعدٌل، فمد الترحنا أن ٌكون شرٌكا فٌها ممثل  

عن وزارة الثمافة التً تعتبر الوصً الحمٌمً عن الثمافة بالمؽرب، والمبلحظ أن مهمة لجنة المرالبة أصبحت 

ة بالنظر الى وجود العدٌد من رإساء اللجان فٌها والذٌن هم مختارون لرئاسة هذه اللجان ٌاستبدو كمرالبة سٌ

 على أساس االنتماء السٌاسً، لذلن ألول انه ٌجب أن تكون للجنة المرالبة طبٌعة ادارٌة .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزاوي

الثمافً فً هذا المشروع الثمافة المؽربٌة وخصوصا ان ما ٌجب الحرص علٌه هو أن ٌطابك المضمون  
 الثمافة المراكشٌة كما ٌجـب أن ٌكون ثمن تذكرة الدخول الممترحة فً متناول الساكنة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

م نعد لمد تتبعنا هذا الموضوع من خبلل لجنة المرافك العمومٌة، ولد تبٌن أن المشروع جد فضفاض ول 

متؤكدٌن من هوٌة التراث الممصود فهل هو التراث المتواجد فً ساحة جامع الفنا أم هو الفلكلور المؽربً أم 

ؼٌر ذلن، ولآلسؾ لم نتلك أٌة أجوبة ممنعة داخل اللجنة، كما أن مجموعة من الفصول فً كناش التحمبلت 

سنة كما تساءلنا عن  25والتً كانت فً االصل تبدو أنها وضعت اعتباطا مثل الفصل المتعلك  بمدة االستؽبلل 

لٌمة االستثمار فً هذا المشروع وهل تبرر كل هذه المدة من االستؽبلل، لذلن البد من تمدٌم تصور حمٌمً 

للمشروع ولٌس كناش تحمبلت ذا محتو  فارغ  لد ٌولعنا مستمببل فً العدٌد من المشاكل مع اي مفوض الٌه 

 فً هذا المجال.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش  العربً بلمائددمحمالسٌد 

فً اطار الحاضرة المتجددة وبالتالً فمد تم  2104ٌجب أن نتذكر أن هذا المشروع لد تم التراحه سنة  
وضعه وفك تصور هادؾ وعمبلنً من طرؾ المجلس السابك، ونحن االن ملزمون بإخراجه الى حٌز الوجود 
وفً اطار ٌلٌك بالمدٌنة خصوصا وانه تم تولٌع االتفالٌة الخاصة به أمام جبللة الملن، ولد سبك للمجلس 

الى الوزارة الوصٌة التً أرجعته ببعض المبلحظات والتعدٌبلت والتً هً  الجماعً أن أرسل دفتر التحمبلت
 موضوع المنالشة الٌوم.
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أما فً ما ٌتعلك بالتصور العام للمشروع، فسٌتم تحدٌده من خبلل طلب العروض الذي سنعلن عنه.  

لى ذلن فهنان وبالطبع فإن المتمدمٌن لطلب العروض هذا سٌكونون متخصصٌن فً هذا المجال. باإلضافة ا

لجنة مختصة ستوكل الٌها مهمة فحص هذه العروض وسٌكون من ضمنها متخصصٌن من وزارة الثمافة ومن 

 مإسسة المتاحؾ المؽربٌة.

سنة فً مجال  51ولد جاءنا اخٌرا وفد من احد  المإسسات الفرنسٌة التً لها خبرة طوٌلة تبلػ   

نا معهم حول هذا ثة وبحضور السٌد رئٌس الجهة وتحدالمتاحؾ وعمدنا معهم جلسة خاصة فً مإسسة الجه

 المشروع وكذلن حول مشروع مدٌنة الفنون التً نحن بصدد انشاءها .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

هنان نمطة ٌجب التذكٌر بها، وهً أن ممر المتحؾ كان موضوع اتفالٌة تبادل مع بنن المؽرب بحٌث  

مطعة االرضٌة المشٌد علٌها الممر الحالً لبنن المؽرب بشارع دمحم السادس، ممابل أخذ من المجلس الجماعً ال

 التخلً عن الممر المدٌم المتواجد بساحة جامع الفناء.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

فً الحمٌمة لمد تمت منالشة هذه النمطة من كل جوانبها خبلل اجتماع اللجنة واننا لنعتبر أن هذا  

 المشروع هو اضافة نوعٌة للمدٌنة دون أن ٌضطر المجلس الجماعً الى أٌة نفمات .

أما من الناحٌة التدبٌرٌة، فالترح عوض أن ٌكون الدخول مجانا بالنسبة للتبلمٌذ أن تخصص لهم  

 دراهم. 5أو  01تعرٌفة مخفضة تبلػ 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

متحؾ التراث البلمادي لساحة ن هنان اي تدخل، فانً اعرض النمطة المتعلمة بإحداث مرفك ان لم ٌك 

 على التصوٌت. جامع الفنا بالممر السابك لبنن المؽرب بساحة جامع الفنا
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  227/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثالثة عشرالنمطـة       

 

بالموافمة على احداث مرفك متحؾ التراث البلمادي لساحة جامع الفنا بالممر السابك لبنن المؽرب بساحة 

 جامع الفنا.

 2018

142018

 

 113.1492 

  

  

  المرفك ٌندرض ضمن مشارٌع برنام  "مراكش ... الحاضرة المتجددة" و هو موضوع وبعــد التؤكٌد على ان هذا

مراسلة السٌد والً بنن المؽرب ٌضع بموجبها، رهن إشارة الجماعة، العمار المتواجد علٌه الممر السابك لبنن 

 المؽرب بساحة جامع الفنا إللامة متحؾ التراث البلمادي.

  

 . 

  

51 

 51 

الســـادةوهـم 50
 

  حسن بباوي، ، دمحم زراؾ، ابراهٌم بوحنش،ورـعبد الرزاق جب عبد السبلم سً كوري،احمد المتصدق، د، ـدمحم العربً بلمائ
ـاد، سعٌـدة سبللـة، ة بوعبـثورٌمرٌـم خــاي، دار، ـة مجـحفٌظعبد الفتاح رزكـً، حمٌد خــوزرن، عبـد المجٌـد بنانـً، 

ي البشٌر طوبـا، عبـد الهـادي فــاري، احمـد محفــوظ،  وار،ــن نـالحسٌعبد الهـادي بن عـبل،  عبد الهادي وٌسـبلت،
خلٌفة الشحٌمً، عبد الؽنً درٌوش، محمـد بالة، محمـد لكبار، حبٌبة الكرشال، ٌوسؾ اٌت رٌاض، جمال الدٌن العكرود، 

لٌل بولحسن، ي الحسن المنادي، دمحم اٌت بوٌدو، رشٌد تمادلً، دمحم الحر، المصطفى الوجدانً، السعٌد اٌت المحجوب، خ
 محمـد بن بـبل، محمـد اٌت الـزاوي، عبد الرحٌم الهــواري، توفٌك بلوجـور، عبد الرحٌم الفٌرامـً، ٌونس بن سلٌمان،

ة، ـد توفلـمحم فاطمة لمكهون، عبد الصمد العكاري، عبد االله الؽلؾ، سفٌان بنخالتً، عبد اللطٌؾ ابـدوح، محمـد بالـة،
 خالد الفتاوي. حمد عبٌلة، ي احفٌظ لضاوي العباسً، ا

 

د:ــوهو الس01ٌ

 عبد العزٌز بوسعٌد
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الرابعة عشرةالنمطة 

 حعذًل هىاػ الخدمالث اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك إلاخدف الترار الالمادي لعاخت ظامع الفىا.

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

تمرٌر اللجنة الذي سبك تبلوته ٌتضمن النمطتٌن معا، ومادام تمت منالشة كناش التحمبلت بمعٌة 

 احداث المرفك.

هنان اي تدخل، فانً اعرض كناش التحمبلت هذا على ضوء التعدٌبلت الممترحة من اللجنة  ان لم ٌكن

 على التصوٌت.
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  228/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الرابعة عشرالنمطـة            

 

 بتعدٌل كناش التحمبلت المتعلك بالتدبٌر المفوض لمتحؾ التراث البلمادي لساحة جامع الفنا.

 2018

142018

 

 113.1492 

  

  

 2014

 

 

 

  

 . 

  

51 

51 

وهـم الســـادة50
 

  حسن بباوي، ، دمحم زراؾ، ابراهٌم بوحنش،ورـالرزاق جبعبد  عبد السبلم سً كوري،احمد المتصدق، د، ـدمحم العربً بلمائ
ـاد، سعٌـدة سبللـة، ة بوعبـثورٌمرٌـم خــاي، دار، ـة مجـحفٌظعبد الفتاح رزكـً، حمٌد خــوزرن، عبـد المجٌـد بنانـً، 

، احمـد محفــوظ، ي البشٌر طوبـا، عبـد الهـادي فــاري وار،ــن نـالحسٌعبد الهـادي بن عـبل،  عبد الهادي وٌسـبلت،
خلٌفة الشحٌمً، عبد الؽنً درٌوش، محمـد بالة، محمـد لكبار، حبٌبة الكرشال، ٌوسؾ اٌت رٌاض، جمال الدٌن العكرود، 
ي الحسن المنادي، دمحم اٌت بوٌدو، رشٌد تمادلً، دمحم الحر، المصطفى الوجدانً، السعٌد اٌت المحجوب، خلٌل بولحسن، 

 الـزاوي، عبد الرحٌم الهــواري، توفٌك بلوجـور، عبد الرحٌم الفٌرامـً، ٌونس بن سلٌمان، محمـد بن بـبل، محمـد اٌت
ة، ـد توفلـمحم فاطمة لمكهون، عبد الصمد العكاري، عبد االله الؽلؾ، سفٌان بنخالتً، عبد اللطٌؾ ابـدوح، محمـد بالـة،

 خالد الفتاوي.ي احفٌظ لضاوي العباسً، احمد عبٌلة، 

د:ــوهو الس01ٌ

 عبد العزٌز بوسعٌد

لٜكـا لَ لًٜـــٞ

37
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 دفـتـــــر الـتـحـمـــــــالت 
الرتاث  متحف تدبريتفويض اخلاص ب

 ديالشفوي الالما
 لساحة جامع الفنا 

 
 

 
 هحاز الصراػات لمؽطوع مجرف الجفٍر  مٌمة الػجؽارة قُ مطذلة ؼصاد واؤ لغاذة  ديالجطاث الؽكٍي الالما والؤ

ن اؾارة خماؼة مطاىؼ   بوه المـطبالجابػ ل) خامػ الكوا بممط  بوه المـطب ػابما ٍع ًر هحازوالمٍك  المجرف( لؤ
 ؾـال الجٌّئة والجحٌّظ

أ
هحاز ا  ثمٍِي واؤ

 ثصبّط المؽطوع ثماقّا وانجفادِا 
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لايب بلاألٍٚ:لَكتـٝ تلع ١َ
 : مىلىع علذ الخذبحر اإلافىك1اإلاادة 

ن اإلاعماة بمىظب هىاػ الخدمالث هزا ب ظماعت مشاهؾحعتزم  الترار الؽفىي  الخذبحر إلاخدف"اإلافىك" جفٍى

عملُاث اهجاص ال ألظلالالمادي لعاخت ظامع الفىا ئلى شخق معىىي خالع لللاهىن العام أو الخاؿ ٌعمى "اإلافىك ئلُه"، 

 الخالُت :

 الداخلية ةالتمويل ادلربمج من لدن وزار  -1
 مراعاة مبدأ الفعالية يف التدبري إبسناده إىل جهة خمتصة يف تدبري ادلرافق الثقافية ذات اجلودة العالية -2
 ادلرونة الالزمة على طريقة التدبرياالستفادة من اإلمكانيات اليت يتيحها القانون التنظيمي للجماعات يف الشراكة مع القطاع اخلاص إلضفاء  -3
رتح من األخذ بعني االعتبار مسامهة اجلهة ادلكلفة ابلتدبري يف دتويل التجهيزات اخلاصة ابدلشروع وفق التصور احملدد يف ادلشروع العلمي ادلق -4

 تعده اجلماعة طرفها وفق مقتضيات كناش حتمالت
 مكوانت عقد التدبري 

 يتعني على  اجلهة ادلكلفة ابلتدبري القيام ابدلهام التالية: 
 تصميم وإجناز ادلشروع  -
o   إجناز حبث علمي واثئقي حول الرتاث الشفوي والالمادي مع  إعداد تصور حول احملتوى الثقايف ادلرتبط ابلرتاث الشفوي والالمادي لساحة

 جامع الفناء كما ىو متعارف عليو ومعرتف بو من طرف منظمة اليونسكو مع إبراز احملتوى الثقايف والرتاثي الذي سيتم عرضو للزائرين
o ة سينوغرافية لتوضيح تصور  ادلتعهد حول  توظيف الفضاءات  وادلدارات ادلقرتحة   والوسائل التقنية والسمعية البصرية ادلستعملة إجناز دراس

 لعرض احملتوى الثقايف والرتاثي للزوار 
تاج الوسائط واحلوامل السمعية متويل وإجناز أشغال التهيئة  وتزويد ادلرفق ابلتجهيزات اإلدارية والفنية والتقنية والسينوغرافية مع إن -

 البصرية ادلعروضة للجمهور
 التدبري الثقايف للمرفق -

o مصحوبة  ( وزايرات...  الوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و متنقلة لإلرشاد )أفالم، أجهزة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية
 مبرشدين   

o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o زية للرفع من إشعاع ادلرفقتنظيم تظاىرات مؤقتة موا 
o                                      تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة تالميذ ادلؤسسات التعليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ                   

 التدبري اإلقتصادي للمرفق  -
o  استقبال وإرشاد الزوار 
o تدبري التداكر 
o  تذكاراتتدبري مكتبة وحمل 
o تدبري الفضاءات الستقبال التظاىرات الثقافية والرتاثية 
o تدبري ادلوارد البشرية اليت سيتم توظيفها من طرف  ادلتعهد 
o  ،إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلرفق وانشطتو يستهدف خمتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي

 ثقافية صالوانت ومعارض ....( وسائل اإلعالم  نشر واثئق
o أتمني الفضاءات وادلعروضات والزائرين 
o القيام ابلصيانة والتسيري 
o استخالص خمتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلرفق وال سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخول. 
o اإلستفادة من مسامهات وتربعات  خمتلف ادلؤسسات         
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  الخذبحر اإلافىك: مىىهاث علذ 2اإلاادة 

 مىىهاث علذ الخذبحر اإلافىك والخالي :

 .الاجفاكُت -

 .هىاػ الخدمالث -

 .اإلالحلاث )ظشد ألامىاٌ ( -

ت في الخىفُز لالجفاكُت زم  الى هىاػ الخدمالث زم الى اإلالحلاث هما  في خالت الاخخالف بحن هزه الىزاةم حعىى الاولٍى

 اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك 54-5سكم مً  كاهىن  12هى مىفىؿ علُه في الففل 

 : معىشة الذعىة ئلى اإلاىافعت3اإلاادة 

وبلا إلابادب اإلاىافعت واإلاعاواة في الىلىط للىلبُاث العمىمُت ظِخم ؤلاعالن عً  دعىة للمىافعت مشفلت بلاهىن 

 لالظدؽاسة

 :اإلاشاظع اللاهىهُت 4اإلاادة 

 :ئلى مشاظع عامت وأخشي خاـت وهي على ظبُل اإلاشاٌ ال الحفشجفىف اإلاشاظع اللاهىهُت التي ٌعدىذ عليها العلذ 

 اإلاشاظع العامت  -3

  ِاخلاظ باجلُاعات 441-41ايكإْٛ ايتٓظُٝٞ زق. 
  ِاملتعًل مبد١ْٚ احملانِ  06-99املتعًل ظباٜات اجلُاعات احمل١ًٝ نُا ٚقع تػٝريٙ ٚتتُُٝٗا ايكإْٛ زقِ  14-60ايكإْٛ زق

 املاي١ٝ

  ِيًُسافل ايعا١َ اخلاظ بايتدبري املفٛض 64-41ايكإْٛ زق. 

 اإلاشاظع الخاـت -4

  ِايكإْٛ  ( بتٓفٝر4996دٜطُرب  64) 4141َٔ مجاد٣ األخري٠  16صادز يف  42962411ايظٗري ايشسٜف زق
 .املتعًل بايكٛاعد احملاضب١ٝ ايٛادب ع٢ً ايتذاز ايعٌُ بٗا   9211 زقِ

  ِاملتعًل  04-99( بتٓفٝر ايكإْٛ زقِ 6661شتٓرب  44) 4161زدب  41بتازٜذ  4-61-491ايظٗري ايشسٜف زق
 بكإْٛ ايشػٌ.

  ِ46بتازٜذ  6-41-014نٌ ايٓضٛظ ايتشسٜع١ٝ ٚايتٓظ١ُٝٝ املتعًك١ بايشػٌ ٚأدٛز ايٝد أيعا١ًَ ٚخاص١ املسضّٛ املًهٞ زق 
 ايتذاز٠ ٚاملٗٔ احلس٠ ٚايفالس١. ( بسفع احلد األد٢ْ يألدٛز يف قطاعات ايضٓاع١ 4941ٚددٓرب  61) 4191ذٟ ايكعد٠ 

  احملدد يٓطب ٚاضعاز ايسضّٛ ٚاحلكٛم ٚايٛدٝبات املطتشك١ يفا٥د٠ َٝصا١ْٝ  49/64/6661بتازٜذ  0ايكساز اجلبا٥ٞ احملًٞ عدد
 مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘

  (41/66/6641بتازٜذ  ط١)دً  6641َداٚالت اجملًظ اجلُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش خالٍ دٚزت٘ ايعاد١ٜ يشٗس فرباٜس .    

 ال ميهٔ يًُفٛض ايٝ٘ إ حيتر بعدّ َعسفت٘ جلُٝع ايكٛاْني ٚاألْظ١ُ املعٍُٛ بٗا يف ٖرا ايشإٔ.

 : مذة الخفىٍن 5اإلاادة 

 هدذ أكص ى خعب العشك الخلني للمخىافغ ظىت 15جدذد مذة الخفىٍن في 

مىً بففت اظخصىاةُت ئنهاء العلذ كبل ألاوان في الحاالث  مً  هىاػ الخدمالث هزا  26اإلاىفىؿ عليها باإلاادة  ٍو
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خ دخٌى العلذ خحز الخىفُز 6اإلاادة   : جاٍس

افلت علُه مً كبل املجلغ الجماعي والخأؼحر مً وشف العلىت الحىىمُت  ال ٌعخبر هىاػ الخدمالث هافزا ئال بعذ اإلاى

 اإلايلفت بالذاخلُت 

ان العل خ جبلُغ ألامش ببذء الخذمت للمفىك ئلُه وجبخذب مذة الاظخغالٌ اإلاشجبىت بعٍش  .ذ بذاًت مً جاٍس

 ايب بلايث ْٞل:لاذتكٛملٚااليتزاَ تلايم ١َليًُفٛضلإيٝ٘

 : التزاماث عامت7اإلاادة 

 ًلتزم اإلافىك ئلُه بالخلُذ باإلابادب الخالُت:

 عذم ئخذار أي حغُحر بالبىاًت داخلُا أو خاسظُا 

 أخعً وظه وجخفُق ظمُع الىظاةل الالصمت إلهجاخها.اللُام باإلاهام اإلاعىذة ئلُه على  

 اإلاعاواة بحن اإلاشجفلحن. 

ت اإلايؽاة ومالةمت خذماتها  مع الخىىساث الخىىىلىظُت والاكخفادًت والاظخماعُت   اظخمشاٍس

باللشاس الجباتي الجماعي وفي أخعً ؼشوه  اإلالترخت في العشك الخلني واإلاممىت جلذًم خذماجه باألزمان 

 العالمت والجىدة واملحافٍت على البِئت

 لمان مجاهُت دخٌى الىفىد الشظمُت . 

 التزاماث خاـت )الالتزاماث مىلىع الخذبحر والتزاماث اإلاخعهذ في عشله الخلني( :8اإلاادة 

ما هى خعب   لعاخت ظامع الفىا ديالالماالترار الؽفىي  ًلتزم اإلافىك ئلُه بخأظِغ ؼشهت خاـت لخذبحر  مخدف

 اإلاخعلم بالخذبحر اإلافىك 54-5مً  اللاهىن سكم  25مىفىؿ علُه في اإلاادة 

 :  املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 

 ٌعخبر اإلافىك ئلُه معإوال عً ظحر واظخغالٌ اإلاخدف خُض ًلىم بخذبحره مخدمال بزلً مخاوشه ومهذداجه.

 ؤلاكامت: اخخُاس ميان  10اإلاادة 

له  ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًخىفش وُلت مذة العلذ على ملش داةم بمذًىت مشاهؾ و أن ًخبر به اإلافىك فىس جـى

 باألمش بالخذمت، 

 : اإلاعإولُاث اإلاهىُت 11اإلاادة 

ًممً اإلافىك ئلُه أهه كادس على أن ًىجض بمهىُت ظمُع الخذماث املحذدة في عشله والتي ًىق عليها هىاػ 

فشح بأهه غحر خالع ألي جلُُذ كاهىوي وألي التزام ججاه ألاغُاس مً ؼأنهما ئعاكت جىفُز التزاماجه ولُا أو الخدم الث  هزا. ٍو

 ظضةُا.

ًمىع على اإلافىك ئلُه مىعا باجا أن ًخفق ألامىىت اإلاىلىعت جدذ جفشفه إلاضاولت مهام أخشي غحر الخذماث التي 

 حؽيل مىلىع  هىاػ الخدمالث هزا.   

ب على اإلافىك ئلُه أن ٌعخجُب ألي دعىة جىظهها سةاظت املجلغ الجماعي مً أظل اإلاؽاسهت في أؼغاٌ الذوساث ًج

 العادًت أو الاظخصىاةُت وفي ظمُع الاظخماعاث الخيعُلُت وألاوؽىت راث الفلت بمجاٌ اخخفاؿ هزا اإلاخدف.
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 :التراخُق12اإلاادة 

 .اللاهىهُت اإلاىلىبت إلاضاولت وؽاوه خالٌ مشخلت الخذبحر ال ٌعفى اإلافىك ئلُه مً الحفٌى على التراخُق

 : الخأمُىاث13اإلاادة 

ًجب على اإلافىك ئلُه ، أن ٌغىي وُلت مذة جذبحره للميؽأة معإولُخه اإلاذهُت واملخاوش التي كذ جترجب عً أوؽىخه 

ورلً بىاظىت علىد جأمحن حغىي اإلاهىُت، وبففت عامت عً ئهجاص مخخلف اإلاهام التي ًىق عليها هىاػ الخدمالث  هزا، 

م  ولشس اإلااء، وألالشاس الالخلت باألغُاس فُما ًخعلم   الشظىع وامىاٌ الاظترداد بملذاس كُمتها  بأمىاٌجدذًذا مخاوش الحٍش

مُت.  الخعٍى

مُت ورلً اولهزا  لغشك ًجب ولع ظشد خمىسي بهزه الامىاٌ ًدذد كُمتها الحعابُت الفافُت وكُمتها ألخعٍى

خ جبلُغ ألامش ببذء الخذمت.    3داخل أظل زالزت )  ( أؼهش مً جاٍس

ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًلذم للمفىك، مشة واخذة في العىت، علىد الخأمحن و الىزاةم التي جشبذ أداءه ألكعاه 

 محن، ورلً وُلت مذة العلذ.الخأ

 : اخترام الففت الصخفُت14اإلاادة 

جب على اإلافىك ئلُه جذبحر  حعخبر الففت الصخفُت ؼشوا أظاظُا لخىفُز ملخمُاث هىاػ الخدمالث  هزا. ٍو

ذ خلىكه في الخذبحر بففت ولُت أو ظضةُب  لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالمامخدف   ت.ىفعه ئر ال ًمىىه جفٍى

 : الخعاكذ مً الباوً 15اإلاادة 

في خالت الخعاكذ مً الباوً بؽأن ظضء مً الالتزاماث املحذدة في هىاػ الخدمالث  هزا  ًٍل اإلافىك ئلُه معإوال 

بلى على اإلافىك ئلُه أن ًفشك على ابففت شخفُت  ججاه اإلافىك وألاغُاس عً الىفاء بجمُع الالتزاماث اإلاىىوت به ٍو

 علذ الخذبحر . بااللتزاماث بما ًممً جىبُم بىىداإلاخعاكذًً مً الباوً الخلُذ 

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلحن16اإلاادة 

ألاعىان املحلفحن الخابعحن للمفىك ئلُه والحاملحن لعىذ ًمىً معاًىت املخالفاث التي ًشجىبها اإلاشجفلىن  مً لذن 

ُفتهم.  كاهىوي ٌؽهذ على ٌو

اكبت جىٍُم 17اإلاادة   اإلافىك ئلُه: مش

اكبت أخشي داخل أظ ل ظىت واخذة جدذ واةلت الجضاءاث ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًشبذ للمفىك وألي ظلىت مش

ا العىاـش الخالُت:  لخعاكذًت جىبُله الفعلي لىٍام ؤلاعالم والخذبحر ا اكبت الذاخلُت وؤلاؼهاد على الجىدة  ًخممً خفـى  واإلاش
o .خطة

أ
ػاػّا للؽاملّن ِرصد بالشفٍص ؾطوط الجٍعّف ودقػ ال

أ
 ناهٍها ا

o .هغاما داسلّا  ِرصد ًّاىي الجصبّط وثصنّل الرغابات الصاسلّة 
o  .ؾٌاد ؼلَ الحٍدة خطاءات ػّط الٌّاىي والمطانبة الصاسلّة للجصبّط المكٍض والؤ  دلّال ِفف اؤ
o  .ا ومطانبجٌا بطام الفكمات وىضا ؾطوط ثصبًّط ؾوال اؤ

أ
 هغاما ِرصد ؾطوط وا

 

 ايب بلايث يث:لحكٛملٚٚاجب تلاملفٛض

 : وؽش العلذ18اإلاادة 

ذة الشظمُت  فاتهما ًيؽش معخخـشط مً علذ الخذبحر في الجٍش خممً  أظماء اإلاخعاكذًً ـو للجماعاث  الترابُت ٍو

 وهزا البىىد اإلاخعللت باإلاشجفلحن. ومىلىع علذ الخذبحر ومذجه ومدخىاه 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش   (14/02/2018ملجلغ ظماعت مشاهؾ )الجلعت الشاهُت اإلاىعلذة بخاٍس

41 
 

اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

 سهطح انًزاقثح  -5

اكبت مً أظل  بعحن اإلايان ومً خالٌ اإلاعدىذاث مً خعً ظحر اإلاخدف  الخُلًًخىفش اإلافىك على ظمُع ظلي اإلاش

اكبت  ت للمفىك كفذ مماسظت مهام اإلاش خعحن على اإلافىك ئلُه جلذًم ظمُع الدعهُالث المشوٍس وخعً جىفُز العلذ ٍو

  .اإلاعهىدة ئلُه

اكبت مً وشف لجىت  ٌعُنها سةِغ ظماعت مشاهؾ وجىظه للمفىك ئلُه مشاظلت خاـت  في اإلاىلىع وجخم عملُاث اإلاش

اكُذ اظخلباٌ سواد اإلاخدف 15 اكبت مع مشاعاة ٌشوف ومى خ أًت عملُت مش  .ًىما كبل جاٍس

اكباث خـاسظُت أو أن ٌعخعحن بخبراء أو أعىان  هما ًمىً للمفىك أن ًلىم في ول وكذ وخحن بخذكُلاث أو مش

خبر بهم اإلافىك ئلُه مع مشاعاة  الع  ت للمفىك ئلُه.ر اإلانهي والخبراث اإلاىدعبحًخخاسهم ٍو

 نجُح انررثغ وانرقييى: -6

 ًخم ئخذار لجىت جدبع وجلُُم ًشأظها سةِغ ظماعت مشاهؾ أو مً ًىىب عىه ، وجخىىن مً:

 او مً ًىىب عىه. رئيس اللجنة المكلفة بألمرافق العمومية والخدمأت بألمجلس الجمأعي 
  و من ينوب عنه بألمجلس الثكأفيةرئيس اللجنة المعنية بألشؤون

 
 .الجمأعي ا

  ورئيس الكسم الثكأفي بألمجلس
 
 .من ينوب عنه الجمأعي ا

 و من ينوب عنه
 
 .رئيس لسم المرافق العمومية الكبرى ا

   .ثالث ممثلين عن المفوض إليه 

 .ممشل عً وصاسة الشلافت 

 ٌفي املجا ً  .خبحًر

 وللمفىك أن ٌعخعحن على ظبُل الاظدؽاسة بأًت هفاءة ًشي فاةذة في خمىسها. 

جخمشل مهمت هزه اللجىت في الخأهذ مً الخىفُز الجُذ للخذماث اإلاعىذة للمفىك ئلُه ومً اخترام الؽشوه 

خعحن عليها دساظت واجخار اللشاساث اإلاخعللت بمذي جلذم جىفُز العلذ.       الخعاكذًت. ٍو

 ه اللجىت مشة ول ظىت بذعىة مً اإلافىك غحر أهه ًمىً اظخذعاؤها في أي وكذ عىذ المشوسة.ججخمع هز

 انرقاريز انسُىيح -7

عالوة على اإلاعدىذاث واإلاعىُاث التي ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًلذمها بىلب مً اإلافىك أو أن ًجعلها في مخىاوله 

شا مالُا.     على الذوام، فاهه ًخعحن على اإلافىك ئلُه أن ًلذم للمفىك شا فىُا وجلٍش  ول ظىت بُاها عً اليؽاه ًخممً جلٍش

  .ًجب ئسظاٌ هزه اإلاعدىذاث ئلى اإلافىك كبل نهاًت ؼهش ًىلُىص مً ول ظىت

 ئرا لم ًخم ؤلادالء بهزه اإلاعدىذاث في الىكذ اإلاىاظب، فان رلً ٌعخبر خىأ حعاكذًا.

 انًزاجؼح انذوريح -8

ل العلذ جخمع ملخمُاث هزا العلذ ئلى جلُُ م دوسي مؽترن ول خمغ ظىىاث للىٍش في في ـعىباث جىبُم وجأٍو

ودساظت ئمياهُت مشاظعت بعن ملخمُاجه أو ئعادة الىٍش في ؼشوه ظحر الخذبحر اإلافىك كفذ مالءمخه مع الحاظُاث في ئواس 

أعاله وفي خالت  وظىد ـعىباث فىُت  اخترام الخىاصن اإلاالي للخذبحر. وجخم عملُت اإلاشاظعت مً وشف لجىت الخدبع اإلاىفىؿ عليها

  .حعخعحن بمىخب خبرة خاسجي
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 : الحفاً على جىافعُت اإلاخدف20اإلاادة 

ت التي جذخل في ـالخُاجه ألظل حعهُل خعً جىفُز الخذبحر  ًجب على اإلافىك أن ًخخز ظمُع ؤلاظشاءاث المشوٍس

 ولمان جىافعُت أوؽىخه داخل مدُي اإلاؽشوع.

لضلــايتفٜٛلٛاٍــايب بلاياابع:لأَ

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌاإلاادة 

لَ ـوكّن، وًما:  لّي ، اؤ مٍال الجُ ِلؽٌا المكٍض ثرت ثفطف المكٍض اؤ
أ

 ثومغم ال

 أيىال انزجىع -3

والبىاًاث عاخت ظامع الفىا ببملش بىً اإلاغشب ظابلا جخممً أمىاٌ الشظىع العلاس املخفق للمؽشوع اإلاخىاظذ 

ت اإلاضمع ئوؽاؤها فىكه  والتي ظخىلع  بمىظب هزا العلذ سهً جفشف اإلافىك ئلُه بعذ اهتهاء أؼغاٌ التهُئت اإلاعماٍس

افُت وهزا الخجهحزاث اإلاىلىلت التي ظخخفق لعحر اإلاؽشوع والتي ظُلخىيها اإلافىك ئلُه الظخغالٌ اإلاؽشوع وفم  والعِىىغش

 الؽشوه املحـذدة في علذ الخذبحر هزا.

ذ أو بُع أو هشاء هُفما هـان مً كبل اإلافىك ئلُه وُلت مذة الخذبحر،ال ًمىً أن جىىن هزه ألامى   اٌ مىلىع أي جفٍى

في جففُلي ألمىاٌ الشظىع اإلاىظىدة، ورلً  ا وول ظخت أؼهش باعذاد ظشد ـو ًلىم اإلافىك واإلافىك ئلُه خمىٍس

   .أمىاٌ الشظىع اإلالخىاة الخلا ( مً دخٌى العلذ خحز الخىفُز. هما ًخم ئعذاد ظشد ئلافي لجمُع1داخل أظل ؼهش واخذ )

عىذ اهتهاء ـالخُت علذ الخذبحر، ًدبىأ اإلافىك مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمىع خلىق اإلافىك ئلُه اإلاشجبىت 

 بأمىاٌ الشظىع. 

خ هفعه، ًخعحن على اإلافىك ئلُه بأن ًشظع للمفىك مجمىع أمىاٌ الشظىع، مجاها ودون جشجِب هفلاث  وفي هزا الخاٍس

 على هزا ألاخحر، في خالت ظُذة مً الفُاهت والاؼخغاٌ.

  .وحؽيل هزه ألامىاٌ مىلىع ظشد خمىسي بحن الىشفحن

بلى اإلافىك ئلُه معإوال عً أي حغُحر في ولعُت الجشد جدذ واةلت اكخىاع كُمت الخفاؿ مً المماهت اإلاىدعت  ٍو

 لذي الخاصن الجماعي.

 أيىال االسرزداد  -4

لعاخت  ديالترار الؽفىي الالما مخدف وشف اإلافىك ئلُه على ئزش جذبحر  والشابخت اإلالخىاة مً ئن ألامىاٌ اإلاىلىلت

باظخصىاء أمىاٌ الشظىع اإلازهىسة في الفلشة أعاله، حعخبر،  والتي عىذ اظترظاعها ال جخل بالعحر العادي للمشفم ظامع الفىا

 بملخض ى هزا العلذ، أمىاٌ اظترداد.  

ىدًمىً أن جفحر أمىاٌ الاظترداد  نهاًت الخذبحر  مليا  لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما إلاخدف  ةاإلاـش

 للمفىك، ئرا ولب هزا ألاخحر رلً.

في جففُلي ألمىاٌ ؤلاظترداد اإلالخىاة الخلا   ا وول ظخت أؼهش باعذاد ظشد ـو ًلىم اإلافىك واإلافىك ئلُه خمىٍس

 تها بدعب اللُمت املحاظبُت الفافُت.التي ًخم جلذًش كُم

ًمىً للمفىك عىذ نهاًت العلذ أن ٌعترظع، فلي بمبادسة مىه، أمىاٌ الاظترداد وهزا الخجهحزاث الالصمت لالظخغالٌ 

ن للمفىك ئلُه بالؽشوه الخالُت: لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالماالعادي إلاخدف   ملابل دفع حعٍى

 ألي ظبب وان، ًلىم اإلافىك باخباس  اإلافىك ئلُه بىِخه في ئعادة ؼشاء أمىاٌ الاظترداد.عىذ نهاًت العلذ  -
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ذ خبحر مخخق ٌعُىه الىشفان باجفاق مؽترن بُنهما.  - ًخم جدذًذ كُمت أمىاٌ الاظترداد بؽيل ودي أو بىاء على جفٍش

ت الابخذاةُت املخخفت ، بىاء على ولب وفي غُاب هزا الاجفاق، ًخم حعُحن هزا الخبحر مً وشف سةِغ املحىمت  ؤلاداٍس

 ملذم مً وشف أخذ ألاوشاف.

 ًخم جدذًذ هُفُت أداء زمً الاظترداد بىاء على اجفاق مؽترن بحن الىشفحن. وفي غُاب رلً، ًخم أداؤه عىذ الاظترداد. -

 ايب بلارت َصل:لَكتـٝ تلَ ي١ٝلٚست سب١ٝ

 اإلافىك ئلُه: أظشة  22اإلاادة 

 ،الخىاصن اإلاالي لعلذ الخذبحر إلابذأئن علذ الخذبحر هزا ال ًخٌى اإلافىك ئلُه أًت معاهمت مً اإلافىك ئال أهه مشاعاة 

مًدم للمفىك ئلُه الحفٌى على أظشجه عبر أظشة مشجبىت بعملُت ؤلاظخغالٌ  اظخخالؿ واظباث الذخٌى وجلذًم  عً وٍش

فتها في عشل  .ه الخلني  وجممً باإلجفاكُت الخاـت بعلذ الخذبحرخذماث مإدي عنها للضواس ًدذد حعٍش

ومشاعاة لخىىس الٍشوف الاكخفادًت والخلىُت، ًمىً ئخماع ألاظشة اإلالترخت في عشك اإلافىك ئلُه إلعادة اإلاشاظعت 

ت اإلاىفىؿ عليها أعاله وجىىن  هزه اإلاشاظعت  بمبادسة مً هزا الىشف أو ران بلشاس للجىت الخدبع والخلُُم أجىاء اإلاشاظعت الذوٍس

افلت املجلغ الجماعي وجأؼحرة العلىت الحىىمُت اإلايلفت بالذاخلُت  مىلىع علذ ملحم ًخمع إلاى

ش الاظخغالٌ.   ًخعحن على اإلافىك ئلُه ؤلادالء بالىزاةم اإلاشبخت  وخاـت جلٍش

 ظعت في ول ألاخٌى ًجب أن ًشاعى مبذأ الحفاً على الخىاصن اإلاالي لعلذ الخذبحر في ول عملُت مشا

ئن اللُام بعملُت مشاظعت الؽشوه اإلاالُت لعلذ الخذبحر ألاولي لً ًترجب عىه وكف الخىبُم العادي لفُغت الدعُحر 

 التي ظِعخمش جىبُلها ئلى خحن الاهتهاء مً هزه العملُت. 

 : المشاةب و الشظىم23اإلاادة 

 ًخدمل اإلافىك ئلُه ظمُع المشاةب والشظىم وؤلاجاواث.

 الممان اإلاإكذ والممان النهاتي: 24اإلاادة 

 انضًاٌ انًؤقد -3
 دسهم  ًخم حعلُمها مع عشك اإلاششح  100.000000ًفل مبلغ الممان اإلاإكذ ئلى 

 انضًاٌ انُهائي -4
ً الممان النهاتي خالٌ الشالزحن )  ( ًىما التي جلي جبلُغ الخأؼحر على علذ الخذبحر اإلافىك.30ًجب جىٍى

 (  مً حجم الاظدشماس اإلالترح في عشك اإلافىك ئلُه% 3ًدذد مبلغ الممان النهاتي في زالزت في اإلااةت )

 جلخىع مً الممان النهاتي مبالغ الجضاءاث والىفلاث املحللت مشاعاة للخذابحر اإلاخخزة على خعاب اإلافىك ئلُه.

( 15على ئهماله مجذدا في غمىن خمعت عؽش ) ولما جم اكخىاع مبلغ مً المماهت، ًخعحن على اإلافىك ئلُه العمل

 ًىما.

(، فاهه ًدم 1في خالت عذم ئهماٌ مبلغ الممان بعذ جىظُه ئهزاس بالىفاء بلي بذون هدُجت خالٌ ؼهش واخذ )

ن مع ئمياهُت اللجىء لللماء.  للمفىك فسخ العلذ دون حعٍى

الؿ ما عس ى أن ًىىن اإلافىك ئلُه مىالبا ًبلى الممان النهاتي مخففا لممان خعً جىفُز علذ الخذبحر والظخخ

 به مً مبالغ على ظبُل رلً العلذ.

ى مىه ئلى اإلافىك ئلُه ورلً باهلماء ؼهش بعذ اللبٌى النهاتي للخذماث اإلالذمت 
ّ
ًشظع الممان النهاتي أو ما جبل

 خعب ملخمُاث علذ الخذبحر.
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اإلازهىسة  أعاله بملخض ى سظالت معللت ومممىهت  وإرا جم ئعالم اإلافىك ئلُه مً كبل اإلافىك كبل اهلماء آلاظاٌ

خا زابخا لهزا ؤلاعالم، بأهه لم ًف بجمُع التزاماجه، ال ًشظع الممان النهاتي ئال بشظالت سفع  ٌى أو بأًت وظُلت حعىي جاٍس الـى

 الُذ ٌعلمها اإلافىك.

 :  الىٍام املحاظبي لألمىا25ٌاإلاادة 

عُت والخىٍُمُت الجاسي بها العمل في ًلتزم اإلافىك ئلُه بأن ًمعً مداظبخه ال عامت وبلا للملخمُاث الدؽَش

 اإلاغشب، هما ًجب علُه اظخخذام مداظبت جدلُلُت لالظخغالٌ.   

اإلاخعلم باللىاعذ املحاظبُت الالصم على الخجاس  9-88ًجب على اإلافىك ئلُه أن ًمعً مداظبخه وبلا  لللاهىن سكم 

ف سكم العمل بها الفادس بدىفُزه الٍهحر ا خ  1-92-138لؽٍش  (. 1992دظىبر  25) 1413ظمادي الشاهُت  30الفادس بخاٍس

عالوة على رلً ًجب أن جبرص مداظبت اإلافىك ئلُه مجمىع الزمت اإلاالُت اإلاىلىعت في الخفىٍن مً وشف اإلافىك 

ا أمىاٌ الشظىع وأمىاٌ الاظترداد.   أو اإلافىك ئلُه ، والتي جخممً خفـى

ٌى الشابخت على أظاط اللُمت التي كذسث لها عىذ ولعها جدذ جفشف اإلافىك ًجب أن جلُذ هزه ألا  مىاٌ في ألـا

 ئلُه. 

 اإلجاا٤اتلايكشا١ٜل–ايب بلايش ةض:لاْتٗ ٤لػالح١ٝلايمكرل

 :  أظباب اهتهاء ـالخُت العلذ26اإلاادة 

بىُفُت ظابلت ألوانها في الحاالث جيخهي ـالخُت علذ الخذبحر ئما بفىسة عادًت عىذ خلٌى ألاظل اإلالشس في العلذ، أو 

 الخالُت:

 حغُحر العلذ بىلب مً وشف اإلافىك ئلُه بعبب فلذان العلذ لخىاصهه الاكخفادي واإلاالي، -

فها في الففلحن  -  12) 1331مً سممان  9مً الٍهحر الؽٍشف الفادس في  269و  268اللىة اللاهشة، هما جم حعٍش

 علىد( بمشابت كاهىن الالتزاماث وال1913غؽذ 

 ئظلاه خم اإلافىك ئلُه مً كبل اإلافىك بعبب خىا ظعُم. -

 فسخ العلذ بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه -

ت أوؽىت وخذماث اإلاخدف في خالت اهتهاء ـالخُت العلذ27اإلاادة   : اظخمشاٍس

لت اهتهاء مذة علذ الخذبحر، أن ًخخز ول الخذابحر الشامُت لممان اظخ ت أوؽىت ًدم للمفىك، هُفما واهذ وٍش مشاٍس

 لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالماوخذماث مخدف 

 :  حعذًل العلذ بعبب جضعضع الخىاصن الاكخفادي واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه28اإلاادة 

عُت أو جىٍُمُت ظذًذة، أو أخذار  ئرا خفلذ ٌشوف خاسظت عً فعل أو ئسادة اإلافىك ئلُه ، بعبب أخيام حؽَش

الاظخلشاس الاكخفادي واإلاالي الظخغالٌ   اخخالٌفٍُعت  فاظعت وغحر مشجلبت، بعبب أو بغحر ظبب مً اإلافىك، وأدي رلً ئلى 

حعزس ئـالح هزا التزعضع مً خالٌ مشاظعت أظشة اإلافىك ئلُه فان ، و  لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما مخدف

الىشفحن ًخفلان، بىاء على ئؼعاس مىخىب مً أخذهما، على ئعادة مىاكؽت ؼشوه علذ الخذبحر ودفتر الخدمالث، بالؽيل الزي 

 ًمىً في نهاًت اإلاىاف مً اظترظاع الخىاصن الاكخفادي واإلاالي.     

( أؼهش مً 3لىشفان ببزٌ كفاسي ظهىدهما، في ئواس لجىت الخدبع والخلُُم داخل أظل زالزت )وفي هزه الحالت، ًلتزم ا

افلت املجلغ  ل ئلى اجفاق خٌى حعذًل ؼشوه العلذ ًخمع إلاى خ ؤلاؼعاس اإلازهىس في الفلشة العابلت، مً أظل الخـى جاٍس

 الجماعي وجأؼحرة العلىت الحىىمُت اليلفت بالذاخلُت 
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ن الخعاةش التي مني بها اإلافىك ئلُهجدذد لجىت الخدبع   والخلُُم هُفُت حعٍى

 :  اللىة اللاهشة أو الفعل ؤلالضامي29اإلاادة 

 عىذ وكىع خذر غحر مخىكع وال ًلاوم وخاسط عً ئسادة الىشفحن،     

يلفت، و عىذ ـذوس كشاس أخادي عً اإلافىك لم ًىً في الحعبان عىذ جىكُع هزا العلذ وظعل جىفُزه أـعب أو أهثر ج

ئلى دسظت اظخعص ى جمىحن اإلافىك ئلُه مً جىفُز الالتزاماث اإلاللاة على عاجله، بملخض ى هزا العلذ، ولها أو ظضء مهم منها ال 

 ًخم ئـذاس العلىباث اإلاىفىؿ عليها في هزا العلذ، هحجض المماهت وإظلاه الحم والجضاءاث الخعاكذًت،  

ت   وفي هزه الحالت، ًخعحن على اإلافىك ئلُه بزٌ كفاسي ظهذه واظخخذام ظمُع ؤلامياهُاث مً أظل لمان اظخمشاٍس

ئلى خحن ظالء الحذر والعىدة ئلى ٌشوف الاظخغالٌ الىبُعُت.    لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما خذمت مخدف

ن عادٌ  ًخم جذاسظه ووكىع خذر مً هزا اللبُل ًمىذ اإلافىك ئلُه )في خا لت الفعل ؤلالضامي(  الحم في الاظخفادة مً حعٍى

 في ئواس لجىت الخدبع والخلُُم.   

خ وكىع الحذر، فاهه ًدم لىال الىشفحن ئنهاء هزا العلذ عً 3ئرا ججاوص العاةم مذة زالزت ) ( أؼهش اعخباسا مً جاٍس

م ئؼعاس مىخىب مع اخترام أظل اخباس مدذد في زالزحن ً  ىما واملت، وٍش

 اإلافىك ئلُه: ئظلاه خم 30اإلاادة 

 أسثاب ويسطزج إسقاط انحق: -5
ًخم ئظلاه خم اإلافىك ئلُه في خالت اسجيابه لخلفحر فٍُع غحر مبرس أو لخىأ ظعُم في جىفُز أي التزام مً الالتزاماث 

 اإلاللاة على عاجله بملخض ى هزا العلذ، وخاـت في الحاالث الخالُت على ظبُل اإلاشاٌ ال الحفش:   

 ،عذم اخترام البرهامج الاظدشماسي الزي ًىق علُه العلذ 

 ابم الاظخغالٌ، بؽيل مخىشس أو ممذد، مع الؽشوه الخلىُت اإلاىبلت،عذم جى 

  ،عذم اخترام الالتزاماث اإلاخعللت باإلاعذاث والعاملحن الالصم جىفحرهم 

 لعاخت ظامع الفىا ديالترار الؽفىي الالما الخىكُف اإلاخىشس لخذماث مخدف 

 ،اكبت التي ًلىم بها اإلافىك  العشكلت ؤلاسادًت لعملُاث اإلاش

 الامخشاٌ لخعلُماث و أوامش الخذمت الفادسة عً اإلافىك، سفن 

ًترجب عً ئظلاه الحم ئكفاء اإلافىك ئلُه بؽيل نهاتي مً اظخغالٌ اإلاشهض مع جدمله الىخاةج اإلاالُت اإلاخعللت  

ت الخذمت. ولهزا الغشك ٌسخش اإلافىك وظاةله  بمجمىع ؤلاظشاءاث اإلاخخزة مً وشف اإلافىك مً أظل لمان اظخمشاٍس

افم.ا  لخاـت لذعم اظخغالٌ اإلاش

 حاالخ أخزي إلسقاط انحق -6

ًمىً ئظلاه خم اإلافىك ئلُه في العلذ فىسا في خالت اهدالٌ العلذ كبل ألاوان وفي خالت الخففُت اللماةُت ظىاء 

ت اللماةُت ئرا لم ًخىفش اإلافىك ئلُ ه على ئرن أواهذ ملشوهت أو غحر ملشوهت بارن اظخمشاس الؽشهت ، وهزا في خالت الدعٍى

 الاظخمشاس في الاظخغالٌ وفي خالت ئفالط اإلافىك ئلُه

ًخدمل اإلافىك ئلُه ألاخىاء واإلافاٍسف واملخاوش اإلاشجبىت باظلاه خله وفم الؽشوه اإلاىفىؿ عليها أعاله ومع 

 الخبعاث اإلاىفىؿ عليها  أدهاه. 

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

 ظضاءاث ٌعشك الجذٌو أظفله مبالغها. في خالت مخالفت هزا العلذ ًخم جىبُم
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خ 3ال ًجشي جىبُم الجضاءاث املحذدة أظفله على اإلافىك ئلُه خالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت زالزت ) ( أؼهش مً جاٍس

 دخٌى هزا العلذ خحز الخىفُز.

 .جىبُم الجضاءاث اللابلت للتراهم ئن عذم اخترام الالتزاماث الخعاكذًت ًترجب عىه
 

 جزاءاخ انًزذقثح في حانح انًخانفاخ انرؼاقذيح وػذو ذُفيذ شزوط انؼقذجذول ان

م ٍع المشالكة مبلؾ الحظاء ذغب المشالكة ؼن الٍّم الٍاذص بالصًر  ه
 

 رنم المطخػ

سّط 255
أ

ٍع  ثا ػب
أ

م ؼن ىي ا  دًر
 

خال الجؽانصِة
آ
ط الغوٍي داسي ال  ؼصم ثغلّم الجمِط

5 

سّط 555
أ

ٍع ثا ػب
أ

م  ؼن ىي ا  دًر
 

ؾٌاد ؼصم  ؼالم والجصبّط والمطانبة الصاسلّة والؤ ثطبّل هغام الؤ
 ؼلَ الحٍدة

5 

م ؼن ىي ٍِم 255  3 ثؽمص ؼطنلة ؼمي لحوة المطانبة دًر
م ؼن ىي مشالكة 555 كة الحبائّة دًر  5 مشالكة  الجؽِط
م ؼن ىي مشالكة 555  2 مشالكة بانُ ممجلّات ؼمص الجصبّط دًر

 

م ؼن ىي مشالكة 555  2 اذجطام نٍاؼص ذكظ الفرة والغالمةؼصم  دًر
 

م ؼن ىي مشالكة 555 ط المطلٍبة دًر  7 ؼصم الدلء بالمغجوصات والجماِر
 

 جددعب ول مخالفت على خذة مع ئمياهُت جشاهم الغشاماث ، خعب املخالفاث اإلاسجلت.

 ال ًخمع جىبُم الجضاءاث لعلف معحن.

لايب بلايش بع:لَكتـٝ تلخت ١َٝ

 اللاهىن اإلاىبم: 32اإلاادة 

له وبلا لللاهىن اإلاغشبي.  ًجشي جىٍُم علذ الخذبحر هزا وجىفُزه وجأٍو

 : لغت العلذ33اإلاادة 

ش واإلاعدىذاث اإلاخعللت  ش ؤلاسظالُاث والفىاجحر واإلازهشاث والخلاٍس خم جدٍش لغت علذ الخذبحر هي اللغت العشبُت. ٍو

 بالىشفحن باللغت العشبُت أو الفشوعُت.

ت الجزاعاث:  34اإلاادة   حعٍى

افلُت في ئواس لجىت  له وبعذ اظدىفار ظمُع الىشق الخى في خالت وكىع أي هضاع بخفىؿ جىفُز هزا العلذ أو جأٍو

عخذعيها العُذ والي ظهت مشاهؾ أظفي ، بىاء على ولب أخذ  الخدبع والخلُُم ًخم عشك اللمُت على لجىت جدىُم ًترأظها َو

لجىت  هال مً سةِغ املجلغ الجماعي و اإلامشل اللاهىوي للمفىك ئلُه فمال عً ول شخق الىشفحن أو هما معا . وجمم هزه ال

عشك الجزاع، عىذ الاكخماء، على املحاهم املخخفت بمذًىت مشاهؾ.   حعذ مؽاسهخه مفُذة . َو

 : جبلُغ ؤلاؼعاس35اإلاادة 

م ول أمش أو ئؼعاس ًشظل جىبُلا لهزا العلذ ًجب ئما حعلُمه ًذا بُذ ملابل ؤلا  ؼهاد باالظخالم، أو ئسظاله عً وٍش

لت مً وشق الخبلُغ ًدذدها اللاهىن ئلى العىىان اإلازهىس بعلذ الالتزام. ل أو بأي وٍش  سظالت مممىهت مع ئؼعاس بالخـى
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الخامسة عشرةالنمطة 

واإلافادكت على اجفاكُت بحن مجلغ ظماعت مشاهؾ و ؼشهت الخىمُت املحلُت " خالشة الاهىاس" جخعلم  الذساظت

ل اظدشماس جأهُل ؼبىت الاهاسة العمىمُت.  بمعاهمت ظماعت مشاهؾ في جمٍى

 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

تمرٌر نص  تبلوةل بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  الكلمة للسٌد الحسٌن نوار

    ּ اللجنة فً موضوع النمطة

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  نوار السٌد الحسٌن
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   19 – 15 النمط ذات االرلام:

 

  جتماعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 

 والربجمة  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 .ل19–ل15 الومطجّن رنمذٍل 
 2018 قبطاِط لؽٌط  الؽادِة خصول اؼمال الصورةمن 

 :  15الومطة رنم 

مج ع١لَاانعليفلمتٌٜٛلاير اس١لٚاملؼ ةق١لع٢ًلاتف ق١ٝلبنيلزتًصلمج ع١لَاانعلٚلطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝل"ح ؿا٠لاالْٛا "لتتمًللمبش ١ُٖل
 استثُ  لتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛ.

 : 19الومطة رنم 
 ايبثليفلقبٍٛلٖب١لعك  ١ٜلممٓٛح١لَٔلطافلطان١ل"اٜاٜ ل ٚسٛ "للليف ٥ر٠لمج ع١لَاانع.
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تحضدٌر الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال  اسدتكمال طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء اللجنددة  26/10/2018بتددارٌخ  1720، وتبعددا للدددعوة عدددد 2018الدددورة العادٌددة لشددهر فبراٌددر 

اللجنددة المددذكورة  اسددتؤنفت ،والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددؽال  اللجنددة المكلفددة بالمٌزانٌددة والشددإون المالٌددة البرمجددة

بماعة االجتماعات الكبر  بالمصدر البلددي شدارع دمحم  الحادٌة عشر صباحاعلى الساعة  2018 فبراٌر 16 اجتماعاتها ٌوم الثبلثاء

 الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لمواصلة تدارس النمط االتٌـة:  

شانش ّ ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس" تتعلل مبظاٍن٘ مجاع٘ مشانش يف متْٓل الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني دللع مجاع٘ م -
  اطتجناس تأٍٔل شبه٘ االىاسٗ العنْمٔ٘.

 البح يف قبْل ٍب٘ عكاسٓ٘ مميْح٘ مً طشف ششن٘ "آشٓا سّطْس"   لفاٜذٗ مجاع٘ مشانش. -
 

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :   أحمد المتصدق

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة، عبد الؽنً درٌوش، أحمد عبٌلة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسبلت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً، حسن بباوي، توفٌك بلوجور، عبد الهادي بن عبل.خلٌفة الشحٌمً، ، إبراهٌم بوحنش

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 التعمٌررئٌس لسم  :  عادل الشراط
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن  لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط 
المعلمة والمإجلة المضمنة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 ى النحو االتً:، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة عل2108
 

 :05 رلم النمطة 

الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني دللع مجاع٘ مشانش ّ ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس" تتعلل مبظاٍن٘ مجاع٘ مشانش  -
 يف متْٓل اطتجناس تأٍٔل شبه٘ االىاسٗ العنْمٔ٘.

 

السادة األعضاء من نسخة من مشروع ، وبعد الترحٌب بالحضور وتمكٌن النمطة منالشة هذه فً بداٌة

االتفالٌة موضوع الدراسة، والطبلع السادة االعضاء على حٌثٌات الموضوع، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة 

 للسٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً لتمدٌم التوضٌحات.

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  09 – 05 النمط ذات االرلام:
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المشارٌع المهٌكلة الكبر  وفً هذا االطار،  أكد السٌد النائب أن مشروع "حاضرة األنوار" من بٌن 

بمدٌنة مراكش الذي ٌهم تجوٌد وعصرنة لطاع االنارة العمومٌة بؤلل تكلفة حٌث تم إنشاء شركة تنمٌة محلٌة 

بمسمى "حاضرة األنوار" العام الماضً لتجاوز الطرٌمة التملٌدٌة فً تدبٌر المرفك و التً تستنزؾ مٌزانٌة 

مناطك:  6بالمدٌنة بشكل تدرٌجً، حٌث تم تمسٌم تراب الجماعة إلى  الجماعة، مشٌرا أن الشركة بدأت عملها

المدٌنة داخل السور، جزء من مماطعة جلٌز، مماطعتً سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل، مماطعة المنارة وما 

تبمى من مماطعة جلٌز، أحٌاء المسٌرة ثم منطمة المحامٌد، موضحا أن موضوع النمطة ٌتمحور حول المصادلة 

تفالٌة تتعلك بتحدٌد شروط وكٌفٌات تموٌل أشؽال تؤهٌل االنارة العمومٌة المضمنة فً االتفالٌة األصلٌة على ا

ملٌون درهم الممدم من طرؾ صندوق التجهٌر  58الخاصة بالنجاعة الطالٌة، مشٌرا أن هذه االتفالٌة تهم مبلػ 

الداخلٌة فً برنام  "مراكش ... الجماعً لفائدة جماعة مراكش من أجل تموٌل جزء من مساهمة وزارة 

الحاضرة المتجددة" فً الشك المتعلك بتؤهٌل االنارة العمومٌة حٌث سٌتم تحوٌل هذا المبلػ إلى الفصل الخاص 

 بالتناء العتاد بالجزء الثانً من المٌزانٌة .

استفسارات السادة األعضاء  عمب ذلن، فتح باب النماش موازاة مع تبلوة نص االتفالٌة حٌث سجل

 والتراحات عامة وأخر  تهم االتفالٌة جاءت كاآلتً:

  التساإل حول ما إذا كانت الجماعة بإنشائها لهذه الشركة سترفع ٌدها بشكل كلً عن تدبٌر لطاع االنارة
 العمومٌة وهل هذه الخطوة ستضمن جودة الخدمة وربحا مادٌا للجماعة.

 ة ومصٌر العمال التابعٌن للجماعة.االستفسار حول نظام ٌد العاملة داخل الشرك 
  التراح أن ٌتم عرض النمطة على شكل ملحك تعدٌلً لعمد التدبٌر ولٌس اتفالٌة نظرا لتؽٌٌر التركٌبة

 المالٌة للمشروع مع المطالبة بعرض هذه التركٌبة على أنظار المجلس.
 العمومٌة أم سٌمتصر فمط  التساإل حول ما إذا كان هذا االستثمار سٌضٌؾ أمور جدٌدة لمطاع االنارة

 على تؤهٌله.
  التراح إضافة عبارة "فً المكونG4  المتعلك بالتناء العتاد الخاص بالتجهٌزات الحدٌثة " إلى آخر

 الفمرة الثالثة من المادة الثالثة.

ولمزٌد من التوضٌحات، وإجابة على بعض هذه التساإالت، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد النائب 

تؤهٌل االنارة العمومٌة ٌحتاض إلى استثمارات وشركة التنمٌة الرابع لرئٌس المجلس الجماعً الذي أكد أن 

ال ٌخلً الجماعة المحلٌة  إنشاء شركة التنمٌةأن  المحلٌة هً الحل األنسب لانونٌا وتنظٌمٌا لجلبها، ؼٌر 

من أسهمها  %61مسإولٌتها كلٌا عن تدبٌر المطاع فهً طرؾ أساسً فً "حاضرة االنوار" و تمتلن نسبة 

وهذا التدبٌر خاضع لكناش تحمبلت ٌفرض على الشرٌن الخاص تمدٌم خدمة جٌدة بمعاٌٌر دولٌة وبؤلل تكلفة 

لٌك وفك أحدث التمنٌات فً المجال، مبرزا أن تؽطٌة مدٌنة وسٌمكن الجماعة من تتبع استهبلن اإلنارة بشكل د

وهً التؽطٌة األعلى على الصعٌد الوطنً رؼم أنها  %86مراكش باإلنارة العمومٌة وصلت حالٌا إلى نسبة 

تؽطٌة تملٌدٌة وال ترلى لمستو  مدٌنة سٌاحٌة من حجم مراكش وهذا ما تسعى الشركة إلى تؽٌٌره، وفٌما 

عامل جماعً مإهل  60عمال التابعٌن للجماعة، أوضح السٌد النائب أنه سٌتم اختٌار ٌتعلك بمصٌر ال

 سٌدمجون بشكل تدرٌجً داخل الشركة.
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وفً ما ٌخص صٌؽة االتفالٌة المعروضة، اشار السٌد النائب انها جاءت بالتراح من صندوق التجهٌز 

"مراكش ... الحاضرة المتجددة"، مضٌفا  الجماعً كوسٌلة لبرمجة جزء من حصة وزارة الداخلٌة فً برنام 

 أن المتؽٌرات موضوع النمطة ال تمس جوهر العمد وبالتالً فبل حاجة إلى عرضها على أنظار المجلس. 

ونظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌندرض فً إطار برنام  "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، ، وتبعا لذلن

األنوار" الهادؾ إلى تدبٌر لطاع االنارة العمومٌة بطرٌمة حدٌثة وحتى ٌتسنى تموٌل مشروع شركة "حاضرة 

على اتفالٌة بٌن مجلس جماعة مراكش و شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" اللجنة  وافمت، وبؤلل تكلفة

وفك التعدٌل المشار إلٌه  تتعلك بمساهمة جماعة مراكش فً تموٌل استثمار تؤهٌل شبكة االنارة العمومٌة

على اساس التفكٌر فً امكانٌة اعادة النظر فً صٌؽة طرح الموضوع ككل  بالتمرٌرلجدول التالً والمرفمة با

وعرضه فً شكل ملحك تعدٌلً لعمد التدبٌر الشركة بممتضى اتفالٌة النجاعة الطالٌة ولٌس بصٌؽة االتفالٌة 

 .المعروضة نظرا لتؽٌٌر التركٌبة المالٌة للمشروع

 ايتعدٜالت املكرتس١ َٔ طسف ايًذ١ٓ يالتفاق١ٝايٓط األصًٞ  زقِ املاد٠
 
 
 
 
 
 
 3المادة 

املٛقم١لبنيلنٌلمج ع١للايٓح ع١لايط ق١ٝتبم لملكتـٝ تلاتف ق١ٝل
ل"ح ؿا٠لاالْٛا "لبت  ٜخل*******للللل.لَاانعلٚطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝ

ل لملكتـٝ ت لتبم  لنٝف١ٝلٚ لبتحرٜر لاملتمًك١ لارت ػ١ االتف ق١ٝ
ختؼٝؽلاعتُ ةاتلَكر١َلَٔلطافلػٓرٚملايتحٗٝزلادتُ عٞليف ٥ر٠ل
ليفل لايراخ١ًٝ لٚزا ٠ لَش ١ُٖ لَٔ لجز٤ لمتٌٜٛ لاجٌ لَٔ لَاانع مج ع١

لب ياب طل لاملٛقم١ لاملتحرة٠ ل7700غظتلل70باْ َخلَاانعلاذت ؿا٠
لبنيلنٌلَٔلٚزا ٠لايراخ١ًٝلٚلمج ع١لَاانعل.

لٜبًؼلف ال لَاانع لمج ع١ لطاف لَٔ لاملاػٛة عتُ ة
لة ِٖلٚسٝٛج٘ليتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛ.ل00.555.555.55

لاالمج يٞل لةاخٌلاالستثُ   لامل ي١ٝلاحملتشب١ لاملش ١ُٖ ختٍٛلٖذٙ
لافلل ليف لامل ي١ٝ لايرتنٝب١ لإع ة٠ لايط ق١ٝ لايٓح ع١ لاتف ق١ٝ ليف املتـُٔ

لخفضلنًف١لاملظاٚعل.

لَ الكمطة ال كانة اؤ ثُ:اؤ
آ

 ثالثة لجفبد ىال
ل..
ل

ل...
ل
ل
ل
ل

لٜبًؼل لَاانع لمج ع١ لطاف لَٔ لاملاػٛة ف العتُ ة
لاالْ  ٠لل00.777.777.77 لطبه١ ليتأٌٖٝ لٚسٝٛج٘ ة ِٖ

املتمًللب قتٓ ٤لايمت ةلارت ؾلب يتحٗٝزاتللG4يفلاملهٕٛللايم١َُٝٛ
لاذترٜث١.

ل...
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  ٙصادس يف  13113.1الظَري الششٓف سقه الضادس بتيفٔزِ املتعلل باجلناعات  11.311الكاىٌْ التيظٔنٕ سقه بياٛ عل
 (. 0211ْٓلْٔ  7) 11.1مً سمطاٌ  02

  ٙاملؤسخ يف  1-51-101الظَري الششٓف سقه الضادس  بتيفٔزِ   املتعلل بششنات املظاٍن٘  17-51  الكاىٌْ سقهّبياٛ عل
 .ننا مت تغٔريِ ّتتنٔنُ 1551غشت  2.املْافل  1117سبٔع الجاىٕ  11

  ٙالعادٓ٘ ذّسٗ ال املتخز خالل  2016فربآش  18بتاسٓخ   11/0/20/0211عذد لع اجلناعٕ ملشانش اجملمكشس ّبياٛ عل
 ؛االىاسٗ العنْمٔ٘مشفل إحذاخ ششن٘ مظاٍن٘ للتينٔ٘ احمللٔ٘ لتذبري الكاضٕ ب، 0211

  املتعلل   0211الذّسٗ  العادٓ٘ لشَش ماٖ   املتخز خالل 21/0211/.5عذد ّبياٛ علٙ مكشس اجمللع اجلناعٕ ملشانش
ّبياٛ علٙ  باملْافك٘ علٙ تعذٓلش اليظاو االطاطٕ  لششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ لتذبري مشفل االىاسٗ العنْمٔ٘ حاضشٗ االىْاس 

 ،باقٕ الكْاىني اجلاسٖ بَا العنل
   املتخز للنضادق٘  علٙ طلب قشّض مً صيذّم التذَٔض اجلناع 0217ْٓلْٔص  .1بتاسٓخ  1.1/27/0217مكشس عذد ٕ

FEC  , ٗللنظاٍن٘ يف متْٓل املشاسٓع املذسد٘ يف إطاس الربىامر مشانش احلاضشٗ املتذذد 
  مجاع٘ مشانش ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ التفاقٔ٘ اليذاع٘ الكاقٔ٘ بنيّتبعا.٘ 
 ّ٘ٔتظشٓع  ّالدل تجنني آلٔات متْٓل الربىامر املظكش يف االتفاقٔ٘ بشهل إجيابٕ علٙ التضامات اجلناع٘ يف ٍزِ االتفاق

  الربىامر املظكش يف أٍذاف االتفاقٔ٘

 يف املسطر العمومية االنارة شبكة لتأهيل االستثماري الربنامج يف اجلماعة مبساهمة متعلقة اتفاقيةمت ابرام 
 الطاقية الهجاعة اتفاقية

 بـيـــو:

                                                                                                  اخلامعدتناعٕ الكضش البلذٖ بشاس  ذلنذ ممجل٘ بالظٔذ ذلنذ العشبٕ بلكاٜذ سٜٔع اجمللع اجلناعٕ مكشٍا اال مجاع٘ ملشانش
                                                                                                                                                                              

 

.ذلنذ اخلامع  البلذٖ شاس   ممجل٘ بالظٔذ .......................... ّمكشٍا االدتناعٕ الكضش حاضشٗ االىْاس ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘  ّ

االستثماري لتأهيل الربنامج  مشروع اتفاقيت متعلقت مبسامهت اجلماعت يف

 املسطر يف اتفاقيت النجاعت الطاقيت شبكت االنارة العموميت
 بني

 مجاع٘ مشانش
 ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس"
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 االتفاق على ما يلي:مت 

املشطاليفلاتف ق١ٝلايٓح ع١للتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛطػ ٍلالتف ق١ٝلاىللحترٜرلطاٚطلٚنٝفٝ تلمتٌٜٛلاتٗرفلٖذٙلا
لايط ق١ٝل

ل.للبتربريلَافللاإلْ  ٠لايم١َُٝٛلملر١ٜٓلَاانعل"،لبؼفتٗ لػ حب١لاملظاٚع،لح ؿا٠لاالْٛا لتتهًفلطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝل"
 ًٜٞل:لألجٌلحتكٝللأٖرافلايٓح ع١لايط ق١ٝلتكّٛلطان١لح ؿا٠لاألْٛا لمب ٚ

تط بللَعلاملٚايتربريلايط قٞلٚايتتبعلايتكينلل–فٛاتريلاالستٗالىلاييتلتتحًُٗ لادتُ ع١لل-تتبعلعكرلايٓح ع١لايط ق١ٝل •
 G1ايـُ ْ تلاالقتؼ ة١ٜليًط ق١ٝل

 لG2االستػالٍلٚػٝ ١ْٝلٚجترٜرلايتحٗٝزاتلاذت ي١ٝلٚاذترٜث١ل •

 G3اإلػالح تلايهرب٣ليتحرٜرلايتحٗٝزاتلاملتٛاجر٠ل •

 لG4اقتٓ ٤لايمت ةلاملتمًللب يتحٗٝزاتلاذترٜث١ل •

لع٢ًلشتططلايترابريلٚاملااجم١ل.لنُ لتتـُٔلٖذٙلايمٓ ػالع١ًُٝلتتبعلٚقٝ ة٠لَظاٚعلايٓح ع١لايط ق١ٝلتمتُر

ل."لح ؿا٠لاالْٛا "ل ع١لَاانعلٚطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝمجلاملٛقم١لبنيلنٌلايٓح ع١لايط ق١ٝتبم لملكتـٝ تلاتف ق١ٝل
ٚلتبم لملكتـٝ تلاالتف ق١ٝلارت ػ١لاملتمًك١لبتحرٜرلنٝف١ٝلختؼٝؽلاعتُ ةاتلَكر١َلَٔلطافلػٓرٚملايتحٗٝزلادتُ عٞل

غظتلل70يف ٥ر٠لمج ع١لَاانعلَٔلاجٌلمتٌٜٛلجز٤لَٔلَش ١ُٖلٚزا ٠لايراخ١ًٝليفلباْ َخلَاانعلاذت ؿا٠لاملتحرة٠لاملٛقم١لب ياب طل
ل ع١لَاانعل.بنيلنٌلَٔلٚزا ٠لايراخ١ًٝلٚلمجل7700

لاملاػٛةلَٔلطافلمج ع١لَاانعلٜبًؼ لايم١َُٝٛة ِٖلٚسٝٛج٘ليل00.555.555.55لف العتُ ة يفللتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠
ل.املتمًللب قتٓ ٤لايمت ةلارت ؾلب يتحٗٝزاتلاذترٜث١لG4املهٕٛل

لايٓح ع١ ليفلاتف ق١ٝ لاملتـُٔ لاالمج يٞ لاالستثُ   لةاخٌ لاحملتشب١ لامل ي١ٝ لاملش ١ُٖ لٖذٙ لايرتنٝب١للختٍٛ لإع ة٠ ايط ق١ٝ
 امل ي١ٝليفلافللخفضلنًف١لاملظاٚعل.

دت١ٓليتتبعلتٓفٝذلاالتف ق١ٝلايشٝرلٚايٞلج١ٗلَاانعلاسفٞلاٚلَٔلٜٓٛبلعٓ٘لبؼفت٘ل ٥ٝش ؛لٚتتهٕٛلَٔ:ٜرتأضل
 ممثٌلعٔلزتًصلمج ع١لَاانعلبؼفت٘لعـٛا؛ -

 "لبؼفتٗ لعـٛا.لح ؿا٠لاالْٛا لاحمل١ًٝل"ممثٌلعٔلطان١لايت١ُٝٓل -

ل،للٜمٗرلهلذٙلايًح١ٓلتتبعلتٓفٝذل
  بمرلاْمك ةلنٌلاجتُ عليًح١ٓ،لحيا لستـالَٔلطافل ٥ٝشٗ لٜٚتهًفلبإ س ي٘لألعـ ٥ٗ .

 

لايتٛقٝعلعًٝٗ .ٜؼبحللَفمٍٛلٖذٙلاالتف ق١ٝلْ فذالابترا٤لَٔلت  ٜخلل
ل

ل
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 :09 رلم النمطة 

 البح يف قبْل ٍب٘ عكاسٓ٘ مميْح٘ مً طشف ششن٘ "آشٓا سّطْس"   لفاٜذٗ مجاع٘ مشانش. -

 

، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم التعمٌر الذي أوضح أن الهبة موضوع النمطة منالشة هذه فً بداٌة

سنتٌار  8آر  و  23هكتارات و  5النماش عبارة عن لطعة أرضٌة متواجدة بمدخل مدٌنة مراكش مساحتها 

المندرض ضمن برنام  "مراكش ...  «  La citée des arts »ستخصص لمشروع مدٌنة الفنون الشعبٌة 

 ة"  الحاضرة المتجدد
 

وبعد فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، وحٌث تبٌن للسادة أهمٌة الهبة موضوع النمطة والتً ستخصص 

مدٌنة الفنون الشعبٌة الذي من شؤنه أن ٌساهم فً إؼناء الموروث الثمافً والحضاري للمدٌنة الحمراء، لمشروع 

طرؾ شركة "اٌرٌا روسور" لفائدة جماعة  هبة عمارٌة ممنوحة من لبول علىموافمتها المبدئٌة اللجنة  أبدت

 نظار المجلس خبلل الجلسة العامة.على أساس عرض ورلة تمنٌة متعلمة بها على أ مراكش

لؽٌاب  االتٌة ادناه وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة
 فً جلسة ممبلة: المعطٌات الخاصة بها

ت بالسىق الجماعي الضهىس لفائذة اإلاسخفيذًن من الشؿش الاٌو من عمليت الترخيل واإلاطادكت على مب .1 ذ املحالث الخجاٍس ذ البث في عمليت جفٍى الغ الخفٍى

 اإلاشجبؿت بها.

 فخذ خساب خطىص ي ًخعلم بمششوع اإلاشهض اإلاخعذد الىقائف والسىق اإلاشهضي بجليز. .2

ذ املحال  .3 خى(  لفائذة اإلاسخفيذًن من عمليت الترخيل البث في عملتي هشاء و جفٍى ت اإلاخىادذة بالسىق الجماعي املحاميذ قكشب عمليت بش  الٍض ث الخجاٍس

ذ اإلاشجبؿخي( بهما.  واإلاطادكت على السىمت الىشائيت و كيمت الخفٍى

ش الؿاكت واإلاعاد( واإلااء  .4 والبيئت، اإلايلفت بالبيئت ومجلس دماعت مشاهش وششهت الذساست واإلاطادكت على اجفاكيت ششاهت بي( الىصاسة اإلانخذبت لذي وٍص

Société Medina Bike   ششهت راث مسؤوليت مدذودةSARL لخذبير مششوع الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت في مذًنت مشاهش قVélos en Libre-

Service (VLS.  

 باعت الجائلي(.لل 9البث في عمليت هشاء الجلساث اإلاخىادذة بالسىق الجماعي املحاميذ  .5

 اعادة بشمجت بعؼ الاعخماداث في الجضء الثاني من ميزانيت دماعت مشاهش.  .6

 مع بشمجت الفائؼ الحليلي بشسم نفس السنت. 2017اؾالع املجلس الجماعي على بيا( خطش النديجت العامت إلايزانيت دماعت مشاهش بشسم السنت اإلااليت  .7

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 
 

 اللجنةرئٌس 
 الحسٌن نوار          
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 عبارة عن لطعة أرضٌة لفائدة جماعة مراكش عمارٌة هبة :   الموضوع

 

 عرصة المخازنٌة :   اسم الملن

 

 259307/04 : رلم الرسم العماري

 

 طرٌك الدار البٌضاء 7دائرة أحواز جماعة الجنانات كلم  :   المولــــع

 

 سنتٌار 20وآر  50هكتار  63 :   المساحة

 

 شركة "إرٌا روسور" -1 :   المالن

 األحباس العامة -2     

 

سنتٌار  8وآر  23هكتارات  5استخراض لطعة أرضٌة مساحتها  : المشروع     

لتشٌٌد "مدٌنة الفنون" ضمن  259307/04من الرسم العماري عدد 

 برنام  "الحاضرة المتجددة"
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة حول النمطة، باب المنالشة مفتوح حول االتفالٌة. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ملٌون درهم فانً اتساءل اال ٌؽٌر هذا التحوٌل من التركٌبة  58بالنسبة للمادة المتعلمة بتحوٌل مبلػ  
 المالٌة لمشروع حاضرة االنوار .

 حجم المالً لتكلفة هذا االستثمارهذا من جهة، ومن جهة أألخر  فهنان مبلحظات تتعلك بال

 021فمد ٌصل الى ملٌار واذا تم التحوٌل  011)االستؽبلل والصٌانة والتتبع و االستهبلن( والذي  ٌبلػ  حالٌا 

 01ملٌار مما ٌعنً أننا سننحرؾ للٌبل عن الفلسفة المستهدفة من مشروع حاضرة  االنوار مما ٌعنً أنه بعد 

، أو أن ها مجبرة إلحداث شركة جدٌدةسنوات عندما ٌنتهً التعالد الخاص بالمشروع ستجد الجماعة نفس

رؼم  ،LEDاري مرتفع نظرا الن رإوس اللٌد بحجم استثم %69تتعالد مجددا مع هذه الشركة التً تملن 

 01ان هً فمط ن اصبلحها، علما أن مدة الضمال ٌمك ألنهل ا عند التبدٌفهً تكلؾ ؼالٌ ،ةنجاعتها الطالٌ

ملٌار واصبحت  8ة والتً ابتدأت ب ع النظافاوانً أخشى أن نكرر التجربة التً عانٌنا منها فً لط سنوات.

 نزؾ ثلث مٌزانٌة الجماعة.ملٌار أي انها تست 64الٌوم 

ان مشروع حاضرة االنوار ٌبدو االن فً ظاهره مشروعا ممتصدا للطالة لكن الحمٌمة هً ان  

 ملٌون درهم. 58مبلؽا اضافٌا ٌبلػ  نضخ من جدٌداالستثمار كبٌر جدا ومع ذلن نرٌد أن 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش

التموٌل اتساءل ماهً الطبٌعة المانونٌة لهذا التموٌل وهل ٌتعلك االمر برفع رأسمال الشركة أم بضخ  

، أما عن االتفالٌة فمد ورد فً المادة الثانٌة أن هذه االتفالٌة ستخول تخفٌض فً الحساب الجاري للشركة

دارس المشروع على تركٌبة مالٌة ، علما أن المجلس لد صادق عند تالمشروع واعادة التركٌبة المالٌةكلفة 

لذلن اتساءل هل سٌتم اطبلع المجلس على التركٌبة المالٌة عندما ٌتم تعدٌلها وذلن  ،معٌنة طٌلة مدة العمد

 للمصادلة على هذا التعدٌل.

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي
ً فً الشركة وسإالً هو عامبل وسٌدمجون بشكل تدرٌج 61لمد جاء فً االتفالٌة أنه سٌتم اختٌار  

 كٌؾ سٌتم هذا االدماض.
 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

لذلن ألول أنه بإضافة مبلػ  ،عندما تدارسنا موضوع حاضرة االنوار صادلنا على تركٌبة مالٌة معٌنة 
 ملٌون درهم فان تلن التركٌبة ستتؽٌر ولد طالبنا بهذه التركٌبة الجدٌدة لكننا لحد االن لم نحصل علٌها. 58

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

فان شركة حاضرة االنوار هً االن فً طور العمل وذلن منذ عدة اشهر ولد  ،لفهم الموضوع جٌدا 
وستبدأ العمل فً المماطعات االخر   ،دٌنة العتٌمة وستنتهً خبلل شهر أو شهر ونصؾبدأت اشؽالها فً الم

، وهذا العمد ٌتضمن التركٌبة المالٌة التً سبك ونصؾ الى ثبلث سنوات علما أن العمد ٌمتد على مد  سنتٌن
على اموال  ، هذا وبما أننا نتوفرشمٌن : االستهبلن واتعاب الشركة أن صادلنا علٌها والتً تشتمل على

فمد ارتؤٌنا أن نضع هذه  ،مرفكهذا المخصصة لئلنارة العمومٌة بالحاضرة المتجددة وبما أننا لم نعد ندبر 
 رملٌون فً رأسمال الشركة لنرفع من حصتنا أي أننا نزٌد فً لٌمة االستثما 58االموال المتبمٌة والبالؽة 

 التً نسعى الٌها. حاضرة االنوار وهذه هً المعادلة وبالتالً تخفض من لٌمة االتاوة السنوٌة المإداة لشركة
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

لكن ما طرح بعض التساإالت  ،ان هذا المشروع لد تمت المصادلة علٌه باإلجماع من طرؾ المجلس 
الموضوع  ستطٌع فهموثٌمتٌن مختلفتٌن للمجلس حول ذلن، ولذلن ألم هو تؽٌٌر التركٌبة المالٌة مع تمدٌ

 إدٌها للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء:رجعت الى المبالػ التً ن

 ملٌار 6.6أدٌنا مبلػ  2100ففً سنة  
 ملٌار 6.2أدٌنا مبلػ  2102وفً سنة  
 ملٌار 6.6أدٌنا مبلػ  2106وفً سنة  
 ملٌار 6.8أدٌنا مبلػ  2104وفً سنة  
 ملٌار 5.6أدٌنا مبلػ  2105وفً سنة  

 

ملٌار أي بزٌادة  8.7وبمدرة لادر أصبح المبلػ  2107لكن عندما اردنا ان نفوض للشركة فً سنة 

ملٌار وبتطبٌك  8.7أصبح المبلػ  2108وارجئ االمر الى سنة  2107ملٌار. وبما أننا لم نتعالد خبلل سنة  2.6

ملٌار  8سنإدي  2109وفً سنة . ملٌار  06.8ملٌار أي سنإدي مبلػ  5.0سنإدي كذلن للشركة  مخطط االداء

ملٌار أي أن المسط السنوي سٌكون  7.6للشركة  و 6.9سنإدي فً االستهبلن  2121وفً سنة . ملٌار  5+ 

ملٌار، وفً  02.2ملٌار أي  7وللشركة  5.2سنإدي فً االستهبلن  2120وفً . ملٌار  06دائما فً حوالً 

سنضطر الى  2128ملٌار. وفً سنة  01.5ملٌار للشركة أي  7وملٌار لبلستهبلن  6.5سنإدي  2127سنة 

سنوات أي أننا سنبدأ من جدٌد وبالتالً لن نكون لد  01تبدٌل كل المصابٌح الن عمرها االفتراضً هو 

 .استفدنا أي شًء

على الربط على أن ٌربطوا  نلذٌن ال ٌتوفرووالترح لتخفٌؾ االستهبلن هو أن نساعد المواطنٌن ا

 01ملٌار سنوٌا الذي ننفمه حالٌا على هإالء أي  0منازلهم بالكهرباء وذلن سٌخفؾ عن الجماعة مبلػ 

  سنوات . 01ملٌارات على مد  

فانً أشن كثٌرا فً أن المروض الممدمة من طرؾ  ،أما بخصوص المرض الذي سٌتم تحوٌله 

اعً تذهب فعبل لبلستثمار علما أننا عندما وافمنا على هذا المرض فمد وفمنا علٌه من صندوق التجهٌز الجم

 أجل الحاضرة المتجددة التً كانت أشؽالها متعثرة.

 رئٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط السٌد المهندس سمٌر لعرٌبٌة

تم تولٌع االتفالٌة الخاصة بالحاضرة  2104ففً سنة  ،فٌما ٌخص موضوع لطاع االنارة العمومٌة 
المتجددة وكان من بٌن المشارٌع المسطرة فٌها مشروع تطوٌر االنارة العمومٌة وكان هنان التزام من وزارة 

ملٌون درهم، ولد تسلمنا الدفعة االولى والتً ٌصل مبلؽها  008الداخلٌة بالمساهمة الى جانب الجماعة بمبلػ 
وبعد الممة العالمٌة للمناخ   ،استعمالها لتطوٌر االنارة العمومٌة لكن بالطرٌمة العادٌةملٌون درهم وتم  61الى 
22COP  بدأنا فً تطبٌك برنام  النجاعة الطالٌة بعد اجراء دراسة معممة من طرؾ مكتب دراسات مختص تم

 تموٌلها من طرؾ البنن الدولً لضمان حٌادتها وجاءت نتائ  الدراسة كالتالً: 

ملٌون درهم تضم مصارٌؾ االستهبلن ومصارٌؾ  004ع االنارة العمومٌة ٌكلؾ سنوٌا أن لطا 

من المصابٌح المضاءة وخفض االستهبلن بنسبة  %95التسٌٌر واالستثمار وان الهدؾ هو الوصول الى 

  . العمومٌة مع تسٌٌر ذكً لئلنارة 61%

شركة دولٌة وعلى اثر ذلن تم انجاز المخطط المعروض  07وعند االعبلن عن طلب العروض تمدمت 

الؾ نمطة مضٌئة بمصابٌح ذات نجاعة طالٌة وتخفٌض الكلفة عن  61على المجلس والذي ٌهدؾ الى تزوٌد 

ملٌار من طرؾ الخواص علما أن التكلفة  26طرٌك التسٌٌر الذكً للمطاع وهذا ٌمتضً استثمارا بمبلػ 
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سنوات لكن باستعمال الطرٌمة  01ملٌار درهم على مد   0.04ٌون درهم أي  مل 004السنوٌة الحالٌة هً 

ملٌون درهم سنوٌا تشمل االستهبلن ومصارٌؾ االستثمار والذي سٌنخفض  81الجدٌدة سٌنخفض المعدل الى 

 .حاضرة المتجددةملٌون درهم المتبمً من حصة االنارة العمومٌة فً مشروع ال 58بدوره اذا تم اضافة مبلػ 

 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً السٌد احمد المتصدق

ان الهدؾ من هذا المشروع هو هٌكلة المطاع بشكل منظم وحدٌث وفك المعاٌٌر الدولٌة وخاصة  
، وكذلن تخفٌض التكلفة االجمالٌة الى مستو  ألل من المستو  الحالً والتً تصل على مد  06210المعٌار 

تنص على  ةملٌار سنتٌم حٌث كانت االتفالٌة المدٌم 75ملٌار سنتٌم لتصبح فً مستو   004سنوات الى  01
 ملٌار سنتٌم. 75ملٌون درهم الى االستثمار  ستنخفض الى  58ملٌار لكن باإلضافة المبلػ الممترح وهو  81

ؾ على االلل اي بخبل %95بلن وعلى ضمان تؽطٌة تصل الى تخفٌض االستهولد نص االتفاق على  

ولمد نصت االتفالٌة السابمة على مخطط التموٌل هو مخطط لابل للتعدٌل  . %84النسبة الحالٌة التً تصل الى 

، والمتؽٌر الحالً هو أن وحجم الٌد العاملة وفك المعطٌات المستجدة أي حجم االستثمار وحجم فوائد االبنان

فً اطار الحاضرة المتجددة لككنا لم  مٌةلٌون درهم مخصص لئلنارة العموم 58هنان مبلؽا من المال ٌصل 

نعد فً حاجة الٌه فً ما خصص له وبالتالً مكانه الطبٌعً هو أن ٌضاؾ الى مبلػ االستثمار وهو ما 

 ملٌار. 0سٌخفض فً النهاٌة المسط السنوي بمبلػ 

   عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

لعرٌبٌة هو ملٌار الذي تحدث عنه كل من السٌد المتصدق والسٌد سمٌر  84فــان مبلػ  ،بالنسبة لً 
ملٌار كإتاوة  64بلن و ملٌار من أجل االسته 56ملٌار أي  021ػ الصحٌح هو مبلػ ؼٌر صحٌح بل المبل

  للشركة وذلن من خبلل الوثائك التً لدمها لنا المجلس الجماعً.

 مجلس الجماعًالنائب الرابع لرئٌس ال السٌد احمد المتصدق

ولٌس  2106دما عرضت على المجلس فً سنة ان االرلام المذكورة ترجع الى االتفالٌة االولٌة عن 

 االتفالٌة النهائٌة .

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 ان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض االتفالٌة على التصوٌت. ات، وحبعــد هذه التوضٌ 
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  229/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الخامسة عشرالنمطـة            

 
"حاضرة االنوار"  الدراسة والمصادلة على اتفالٌة بٌن مجلس جماعة مراكش و شركة التنمٌة المحلٌةب

 تتعلك بمساهمة جماعة مراكش فً تموٌل استثمار تؤهٌل شبكة االنارة العمومٌة.

 2018

142018

 

 113.1492 

  

  

 

 

  

 . 

  

48 

48 

وهـم الســـادة48
 

، ، دمحم توفلةرخالد الفتاوي، عبد الرزاق جبو، دمحم العربً بلمائد، عبد السبلم سً كوري، احمد المتصدق
حسن بباوي، أحمد عبٌلة، حمٌد خوزرن، خدٌجة الفضً، محمـد زراؾ، عادل المتصدق، عبد الفتاح رزكً، 

سفٌان بنخالتً،  سعٌدة سبللة، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، ثورٌة بوعباد،جوٌدة العوٌدي، عبد المجٌد بنانً، 
عبد الواحد الشافمً، د بالة، ـد لكبار، محمـعبد الهادي وٌسبلت، محم ٌوسؾ اٌت رٌاض، حبٌبة الكرشال،
 عبد الهادي بن عبل،عبد الهادي تلماضً، البشٌر طوبا، الحسٌن نوار،  يأحمد محفوظ، عبد الهادي فاري، 

 ً،ـان، عبد الرحٌم الفٌرامـس بن سلٌمـٌون ، عبد الصمد العكـاري، عبد اللطٌؾ أبـدوح،ؾـعبد االله الؽل
وب، خلٌفة الشحٌمً، ـل بولحسن، السعٌد اٌت المحجــد بن ببل، خلٌـد اٌت الزاوي، محمـتوفٌك بلوجور، محم

 .الحسن المنادي يدو، جمال الدٌن العكرود، ــدمحم بوٌ ً،ــر، دمحم بنلعروسـدمحم الح

 يقـرر ما يلـــي

 

كالتالً: اواالتٌة ممتضٌاته
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 الربنامج االستثماري لتأهيل شبكت االنارة العموميت اتفاقيت متعلقت مبسامهت اجلماعت يف

 املسطر يف اتفاقيت النجاعت الطاقيت
 بني

 مجاع٘ مشانش
 ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس"

  ٙصادس يف  13113.1الظَري الششٓف سقه الضادس بتيفٔزِ املتعلل باجلناعات  11.311الكاىٌْ التيظٔنٕ سقه بياٛ عل
 (. 0211ْٓلْٔ  7) 11.1مً سمطاٌ  02

  ٙاملؤسخ يف  1-51-101الششٓف سقه  املظاٍن٘ الضادس بتيفٔزِ الظَرياملتعلل بششنات  17-51  الكاىٌْ سقهّبياٛ عل
 .ننا مت تغٔريِ ّتتنٔنُ 1551غشت  2.ْافل امل 1117سبٔع الجاىٕ  11

  ٙالعادٓ٘ ذّسٗ ال املتخز خالل  8142 فربآش 42بتاسٓخ   11/0/20/0211عذد اجمللع اجلناعٕ ملشانش مكشس ّبياٛ عل
 ؛االىاسٗ العنْمٔ٘مشفل إحذاخ ششن٘ مظاٍن٘ للتينٔ٘ احمللٔ٘ لتذبري الكاضٕ ب، 0211

  املتعلل   0211الذّسٗ  العادٓ٘ لشَش ماٖ   املتخز خالل 21/0211/.5عذد ّبياٛ علٙ مكشس اجمللع اجلناعٕ ملشانش
ّبياٛ علٙ  باملْافك٘ علٙ تعذٓل اليظاو االطاطٕ  لششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ لتذبري مشفل االىاسٗ العنْمٔ٘ حاضشٗ االىْاس 

 ،باقٕ الكْاىني اجلاسٖ بَا العنل
  املتخز للنضادق٘  علٙ طلب قشّض مً صيذّم التذَٔض  0217ْٓلْٔص  .1بتاسٓخ  1.1/27/0217د مكشس عذ

 للنظاٍن٘ يف متْٓل املشاسٓع املذسد٘ يف إطاس الربىامر مشانش احلاضشٗ املتذذدٗ ,  FECاجلناعٕ 
  مجاع٘ مشانش ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ التفاقٔ٘ اليذاع٘ الكاقٔ٘ بنيّتبعا.٘ 
 لٔات متْٓل الربىامر املظكش يف االتفاقٔ٘ بشهل إجيابٕ علٙ التضامات اجلناع٘ يف ٍزِ االتفاقٔ٘ ّتظشٓع ّألدل تجنني آ

  الربىامر املظكش يف أٍذاف االتفاقٔ٘

 العمومية االنارة شبكة لتأهيل االستثماري الربنامج يف اجلماعة مبساهمة متعلقة اتفاقيةمت ابرام 
 الطاقية الهجاعة اتفاقية يف املسطر

 بـيـــو:

                                                                                                  بشٜٔظَاممجل٘  مجاع٘ ملشانش
                                                                                                                                                                              

 

بشٓٝظَاممجل٘   ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ حاضشٗ االىْاس ّ
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السادسة عشرةالنمطة 

خىن(  ت اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ )كشب عملُت بشط الٍض ذ املحالث الخجاٍس البض في عملتي هشاء و جفٍى

ذ اإلاشجبىخحن بهما.  لفاةذة اإلاعخفُذًً مً عملُت الترخُل واإلافادكت على العىمت الىشاةُت و كُمت الخفٍى

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

هذه النمطة لم تعرض على اللجنة لدراستها نظرا لضٌك الولت من جهة و لتؤخر عمد اجتماع اللجنة 

 المكلفة بالتمٌٌم.

فً اطار  ولذلن سؤطلب من المجلس التصوٌت على مبدأ منالشتها االن كما ٌنص على ذلن المانون

 . ممرر التداول
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رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بعد اتخاذ ممرر التداول فً النمطة، وبعد تمكٌنكم من الوثائك المتعلمة بالنمطة من بطالات تمنٌة 
لخاصة بالسوق الجماعً المحامٌد سواء الخاصة باإلٌجار او التفوٌت على ضوء تمرٌر لجنة واللوائح ا
 التمٌٌم.

نالشة، أعطً الكلمة للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات.لبل فتح باب الم

  الممتلكات الجماعٌةرئٌس لسم  السٌد هشام بل الحوتً

هذه النمطة تتعلك بتسوٌة موضوع استؽبلل السوق الجماعً الكائن لرب عملٌة برض الزٌتون  
هكتار تحتوي  0/م والبالؽة مساحتها حوالً 05291والمشٌد على المطعة االرضٌة ذات الصن العماري عدد 

 . 06/2/2108امس أي ٌوم  جلسة ولد اجتمعت اللجنة االدارٌة للتمٌٌم ٌوم 084ودكان  691على 

 ولد حددت أثمنـــة الكــراء الشهرٌــة التالٌــة :  

 درهم للمتر المربع  61 :  07 -0الدكاكٌن من 

 درهم للمتر المربع  55  :  64 – 08الدكاكٌن من 

 درهم للمتر المربع  51 :  بالً الدكاكٌن 

 االثمنــة التالٌــة:أما فٌما ٌتعلــك بالتفوٌــت فمد حــددت اللجنــة 

 درهم للمتر المربع  02111 :  07 -0الدكاكٌن من 

 درهم للمتــر المربـع  00111   : 64 – 08الدكاكٌن من 

 درهم للمتر المربع 01111 :  بالً الدكاكٌن 

 درهم للمتر المربع .  05أما بالنسبة للجلسات ، فمد حددت اللجنة مبلػ الكراء فً   

 عضو المجلس الجماعً درٌوشالسٌد عبد الؽنً 

اال اننً أهٌب باإلدارة أن تحرص مستمببل على تهٌٌئ النمط  ،رؼم موافمتنا على منالشة هذه النمطة 
 لبل عرضها على المجلس بمدة كافٌة حتى تتكمن اللجان المختصة من دراستها.

فً هذا حمه فً ر أي تاج ٌهضمد علٌه هو أال ٌأما بخصوص النمطة فً حد ذاتها فما أرٌد التؤك 

اتساءل ونحن ممبلون على التفوٌت هل هنان كناش تحمبلت ٌحدد االنشطة الممكن مزاولتها داخل السوق و

 السوق.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

نة نما لتؤخر انعماد لجفلٌس ذلن بسبب المصالح الجماعٌة وا ،بالنسبة لعدم عرض النمطة على اللجنة 

 أما بخصوص لوائح المستفٌدٌن فمد تم ذلن بتنسٌك مع التجار ومع السلطة المحلٌة .التموٌم ، 

 .من حٌث االٌجار والتفوٌت تعــرض هذه النمطــة على التصوٌـً أواذا سمحتــم فانـ 
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 احملالت امتجاريةبطاقة ثقنية حول ثفويت 

 ابمسوق امجلاغي " برج امزيتون"
 /م 02062املراجـــــــــع امؼقاريـــــــــــة  : 

 املوقـــــــــــــــــع: احملاميد قرب معلية " برج امزيتــــــــــــون"

 هكتار ثقريبا 70املساحـــــــــــة: 

 جلسة  051داكن 7  067احملتــــــــوايت : 

املطلوب: امبث يف معلية ثفويت احملالت امتجارية املذكورة واجللسات وفقـا ملا حددثه انلجنة الإدارية امتدخل 

 . 00/70/0705نلتقيمي املنؼقدة بتارخي 

 

 

 

 

  

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 العامة للمصالح المدٌرٌة
 قســم الممتلكـات الجماعٌـة
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 بطاقة ثقنية حول كراء  احملالت امتجارية

 ابمسوق امجلاغي " برج امزيتون"
 /م 02062املراجـــــــــع امؼقاريـــــــــــة  : 

 املوقـــــــــــــــــع: احملاميد قرب معلية " برج امزيتــــــــــــون"

 هكتار ثقريبا 70املساحـــــــــــة: 

 جلسة  051داكن 7  067احملتــــــــوايت : 

نلتقيمي  الإداريةلسات وفقـا ملا حددثه انلجنة امتدخل املطلوب: امبث يف كراء احملالت امتجارية املذكورة واجل 

 . 00/70/0705املنؼقدة بتارخي 
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 جدول ثفصييل  ملساحات حمالت سوق احملاميد قرب معلية برج  امزيتون

 رمق ادلاكن
 ثقريبا املساحة

 ابملرت مربع

املبلؽ املقرتح 
نلكراء ابدلرمه 

 نلمرت مربع

مبلؽ امتفويت ابدلرمه نلمرت 

 مربع

 
 اتــــــمالحظ

70 76.13 60.00  00.777.77  

70 76.55 37.77 00.777.77  

70 76.55 37.77 00.777.77  

71 76.55 37.77 00.777.77  

72 76.55 37.77 00.777.77  

73 76.55 37.77 00.777.77  

74 76.55 37.77 00.777.77  

75 76.55 37.77 00.777.77  

76 76.55 37.77 00.777.77  

07 76.55 37.77 00.777.77  

00 76.55 37.77 00.777.77  

00 76.55 37.77 00.777.77  

00 76.55 37.77 00.777.77  

01 76.55 37.77 00.777.77  

02 76.55 37.77 00.777.77  

03 76.55 37.77 00.777.77  

04 76.13 37.77 00.777.77  

05 07.77 22.77 00.777.77  

06 00.17 22.77 00.777.77  

07 00.00 22.77 00.777.77  
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00 00.00 22.77 00.777.77  

00 00.00 22.77 00.777.77  

00 00.00 22.77 00.777.77  

01 00.00 22.77 00.777.77  

02 00.00 22.77 00.777.77  

03 00.00 22.77 00.777.77  

04 00.00 22.77 00.777.77  

05 00.00 22.77 00.777.77  

06 00.00 22.77 00.777.77  

07 00.00 22.77 00.777.77  

00 00.00 22.77 00.777.77  

00 00.00 22.77 00.777.77  

00 00.00 22.77 00.777.77  

01 07.77 22.77 00.777.77  

02 07.11 27.77 07.777.77  

03 76.77 27.77 07.777.77  

04 76.77 27.77 07.777.77  

05 76.77 27.77 07.777.77  

06 76.77 27.77 07.777.77  

17 76.77 27.77 07.777.77  

10 76.77 27.77 07.777.77  

10 76.77 27.77 07.777.77  

10 76.77 27.77 07.777.77  

11 76.77 27.77 07.777.77  

12 76.77 27.77 07.777.77  

13 76.77 27.77 07.777.77  

14 76.77 27.77 07.777.77  

15 76.77 27.77 07.777.77  
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16 76.77 27.77 07.777.77  

27 76.77 27.77 07.777.77  

20 76.77 27.77 07.777.77  

20 76.77 27.77 07.777.77  

20 76.77 27.77 07.777.77  

21 76.77 27.77 07.777.77  

22 76.77 27.77 07.777.77  

23 76.77 27.77 07.777.77  

24 76.77 27.77 07.777.77  

25 76.77 27.77 07.777.77  

26 76.77 27.77 07.777.77  

37 07.11 27.77 07.777.77  

30 07.03 27.77 07.777.77  

30 76.77 27.77 07.777.77  

30 76.77 27.77 07.777.77  

31 76.77 27.77 07.777.77  

32 76.77 27.77 07.777.77  

33 76.77 27.77 07.777.77  

34 76.77 27.77 07.777.77  

35 76.77 27.77 07.777.77  

36 76.77 27.77 07.777.77  

47 76.77 27.77 07.777.77  

40 76.77 27.77 07.777.77  

40 76.77 27.77 07.777.77  

40 76.77 27.77 07.777.77  

41 75.25 27.77 07.777.77  

42 75.25 27.77 07.777.77  

43 76.77 27.77 07.777.77  
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44 76.77 27.77 07.777.77  

45 76.77 27.77 07.777.77  

46 76.77 27.77 07.777.77  

57 76.77 27.77 07.777.77  

50 76.77 27.77 07.777.77  

50 76.77 27.77 07.777.77  

50 76.77 27.77 07.777.77  

51 76.77 27.77 07.777.77  

52 76.77 27.77 07.777.77  

53 76.77 27.77 07.777.77  

54 76.77 27.77 07.777.77  

55 00.66 27.77 07.777.77  

56 07.05 27.77 07.777.77  

67 76.77 27.77 07.777.77  

60 76.77 27.77 07.777.77  

60 76.77 27.77 07.777.77  

60 76.77 27.77 07.777.77  

61 76.77 27.77 07.777.77  

62 76.77 27.77 07.777.77  

63 76.77 27.77 07.777.77  

64 76.77 27.77 07.777.77  

65 76.77 27.77 07.777.77  

66 76.77 27.77 07.777.77  

077 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

071 07.05 27.77 07.777.77  
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072 07.11 27.77 07.777.77  

073 76.77 27.77 07.777.77  

074 76.77 27.77 07.777.77  

075 76.77 27.77 07.777.77  

076 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 07.05 27.77 07.777.77  

000 07.01 27.77 07.777.77  
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000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

017 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

011 76.77 27.77 07.777.77  

012 07.01 27.77 07.777.77  

013 07.05 27.77 07.777.77  

014 76.77 27.77 07.777.77  

015 76.77 27.77 07.777.77  

016 76.77 27.77 07.777.77  

027 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

021 76.77 27.77 07.777.77  

022 76.77 27.77 07.777.77  

023 76.77 27.77 07.777.77  

024 76.77 27.77 07.777.77  

025 76.77 27.77 07.777.77  

026 76.77 27.77 07.777.77  

037 76.77 27.77 07.777.77  
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030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 10.38 27.77 07.777.77  

031 10.44 27.77 07.777.77  

032 76.77 27.77 07.777.77  

033 76.77 27.77 07.777.77  

034 76.77 27.77 07.777.77  

035 76.77 27.77 07.777.77  

036 76.77 27.77 07.777.77  

047 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

041 76.77 27.77 07.777.77  

042 76.77 27.77 07.777.77  

043 76.77 27.77 07.777.77  

044 76.77 27.77 07.777.77  

045 76.77 27.77 07.777.77  

046 76.77 27.77 07.777.77  

057 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

051 76.77 27.77 07.777.77  

052 76.77 27.77 07.777.77  

053 76.77 27.77 07.777.77  

054 76.77 27.77 07.777.77  

055 76.77 27.77 07.777.77  
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056 76.77 27.77 07.777.77  

067 07.05 27.77 07.777.77  

060 07.01 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

061 76.77 27.77 07.777.77  

062 76.77 27.77 07.777.77  

063 76.77 27.77 07.777.77  

064 76.77 27.77 07.777.77  

065 76.77 27.77 07.777.77  

066 76.77 27.77 07.777.77  

077 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

071 76.77 27.77 07.777.77  

072 76.77 27.77 07.777.77  

073 07.01 27.77 07.777.77  

074 76.77 27.77 07.777.77  

075 76.77 27.77 07.777.77  

076 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  
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004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

017 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  
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011 76.77 27.77 07.777.77  

012 76.77 27.77 07.777.77  

013 76.77 27.77 07.777.77  

014 76.77 27.77 07.777.77  

015 76.77 27.77 07.777.77  

016 76.77 27.77 07.777.77  

027 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

021 76.77 27.77 07.777.77  

022 76.77 27.77 07.777.77  

023 76.77 27.77 07.777.77  

024 76.77 27.77 07.777.77  

025 76.77 27.77 07.777.77  

026 76.77 27.77 07.777.77  

037 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

031 76.77 27.77 07.777.77  

032 76.77 27.77 07.777.77  

033 76.77 27.77 07.777.77  

034 76.77 27.77 07.777.77  

035 76.77 27.77 07.777.77  

036 76.77 27.77 07.777.77  

047 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  
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040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

041 76.77 27.77 07.777.77  

042 76.77 27.77 07.777.77  

043 76.77 27.77 07.777.77  

044 76.77 27.77 07.777.77  

045 76.77 27.77 07.777.77  

046 76.77 27.77 07.777.77  

057 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

051 76.77 27.77 07.777.77  

052 76.77 27.77 07.777.77  

053 76.77 27.77 07.777.77  

054 76.77 27.77 07.777.77  

055 76.77 27.77 07.777.77  

056 76.77 27.77 07.777.77  

067 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

061 76.77 27.77 07.777.77  

062 76.77 27.77 07.777.77  

063 76.77 27.77 07.777.77  

064 76.77 27.77 07.777.77  

065 76.77 27.77 07.777.77  

066 76.77 27.77 07.777.77  
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077 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

071 76.77 27.77 07.777.77  

072 76.77 27.77 07.777.77  

073 76.77 27.77 07.777.77  

074 76.77 27.77 07.777.77  

075 76.77 27.77 07.777.77  

076 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  
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005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

017 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

011 76.77 27.77 07.777.77  

012 76.77 27.77 07.777.77  

013 76.77 27.77 07.777.77  

014 76.77 27.77 07.777.77  

015 76.77 27.77 07.777.77  

016 76.77 27.77 07.777.77  

027 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

021 76.77 27.77 07.777.77  

022 76.77 27.77 07.777.77  
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023 76.77 27.77 07.777.77  

024 76.77 27.77 07.777.77  

025 76.77 27.77 07.777.77  

026 76.77 27.77 07.777.77  

037 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

031 76.77 27.77 07.777.77  

032 76.77 27.77 07.777.77  

033 76.77 27.77 07.777.77  

034 76.77 27.77 07.777.77  

035 76.77 27.77 07.777.77  

036 76.77 27.77 07.777.77  

047 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

041 76.77 27.77 07.777.77  

042 76.77 27.77 07.777.77  

043 76.77 27.77 07.777.77  

044 76.77 27.77 07.777.77  

045 76.77 27.77 07.777.77  

046 76.77 27.77 07.777.77  

057 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  
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051 76.77 27.77 07.777.77  

052 76.77 27.77 07.777.77  

053 76.77 27.77 07.777.77  

054 76.77 27.77 07.777.77  

055 76.77 27.77 07.777.77  

056 76.77 27.77 07.777.77  

067 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

060 76.77 27.77 07.777.77  

061 76.77 27.77 07.777.77  

062 76.77 27.77 07.777.77  

063 76.77 27.77 07.777.77  

064 76.77 27.77 07.777.77  

065 76.77 27.77 07.777.77  

066 76.77 27.77 07.777.77  

077 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

070 76.77 27.77 07.777.77  

071 76.77 27.77 07.777.77  

072 76.77 27.77 07.777.77  

073 76.77 27.77 07.777.77  

074 76.77 27.77 07.777.77  

075 76.77 27.77 07.777.77  

076 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  
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000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  

007 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

000 76.77 27.77 07.777.77  

001 76.77 27.77 07.777.77  

002 76.77 27.77 07.777.77  

003 76.77 27.77 07.777.77  

004 76.77 27.77 07.777.77  

005 76.77 27.77 07.777.77  

006 76.77 27.77 07.777.77  
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017 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

010 76.77 27.77 07.777.77  

011 76.77 27.77 07.777.77  

012 76.77 27.77 07.777.77  

013 76.77 27.77 07.777.77  

014 76.77 27.77 07.777.77  

015 76.77 27.77 07.777.77  

016 76.77 27.77 07.777.77  

027 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

020 76.77 27.77 07.777.77  

021 76.77 27.77 07.777.77  

022 76.77 27.77 07.777.77  

023 76.77 27.77 07.777.77  

024 76.77 27.77 07.777.77  

025 76.77 27.77 07.777.77  

026 76.77 27.77 07.777.77  

037 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

030 76.77 27.77 07.777.77  

031 76.77 27.77 07.777.77  

032 76.77 27.77 07.777.77  

033 76.77 27.77 07.777.77  

034 76.77 27.77 07.777.77  
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035 76.77 27.77 07.777.77  

036 76.77 27.77 07.777.77  

047 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

040 76.77 27.77 07.777.77  

041 76.77 27.77 07.777.77  

375 76.77 27.77 07.777.77  

043 76.77 27.77 07.777.77  

044 76.77 27.77 07.777.77  

045 76.77 27.77 07.777.77  

046 76.77 27.77 07.777.77  

057 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

050 76.77 27.77 07.777.77  

051 76.77 27.77 07.777.77  

052 76.77 27.77 07.777.77  

053 76.77 27.77 07.777.77  

054 76.77 27.77 07.777.77  

055 76.77 27.77 07.777.77  

056 76.77 27.77 07.777.77  

067 76.77 27.77 07.777.77  
 

 مالحظة هامـــــــة : 

ميته:  درمه نلمرت املربع امواحد مبساحة  02.77مجيع اجللسات حدد مبلؽ كراهئا من طرف انلجنة الإدارية نلتقيمي يف ما ق

 E33- E34- E67 -E68- E 101- E 102-  Eمرت مربع ابس تثناء مثاين جلسات ذات الأرقام  4.27ػامة قدرها 

136 -E 137  مرت مربع. 6.57ذات مساحة قدرها    
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  230/2/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  السادسة عشرالنمطـة            

 
عملتً كراء و تفوٌت المحبلت التجارٌة المتواجدة بالسوق الجماعً المحامٌد )لرب عملٌة برض الزٌتون( البث فً ب

 لفائدة المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل والمصادلة على السومة الكرائٌة و لٌمة التفوٌت المرتبطتٌن بهما.

 2018

142018

 

 113.1492 

 

 

  

 13022018 

 . 

  

42 

42 

وهـم الســـادة42

 

خدٌجة الفضً، ، رخالد الفتاوي، عبد الرزاق جبو، دمحم العربً بلمائد، عبد السبلم سً كوري، احمد المتصدق

ة، ـسعٌدة سبلل ثورٌة بوعبـاد، اي،ـم خـوزرن، مرٌـد خـحمٌعادل المتصـدق، حسن ببـاوي، د زراؾ، ـمحم

السعٌــد اٌـت المحجـوب،  عبد الهـادي وٌسـبلت، ي البشٌـر طوبـا، الحسٌـن نـوار، عبد الهـادي بن عـبل،

خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي فاري، أحمد محفـوظ، عبد الؽنً درٌوش، عبد الواحد الشافمـً، محمـد بالــة، 

دو، ـدمحم بوٌ دمحم بنلعروسً،كــرود، ي الحسن المنادي، حبٌبة الكرشــال، ٌوسؾ اٌت رٌاض، جمال الدٌن الع

دمحم االدرٌسـً، المصطفى الوجدانً، ابراهٌم بوحنش، خلٌل بولحسن، دمحم بن ببل، م. احفٌظ لضاوي العباسً، 

 اسماعٌل لمؽاري، عبد االله الؽلؾ.دمحم اٌت الزاوي، عبد الصمد العكاري، توفٌك بلوجور، ٌونس بن سلٌمان، 
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لٜكـا لَ لًٜـــٞ

 )لرب عملٌة برض الزٌتون( 

  المتواجد بمماطعة المنارة

 691 

 084 

 13022018

  درهم للمتر مربع الواحد 61 : 07الى  0المحبلت التجارٌة من رلم 
  درهم للمتر مربع الواحد 55 : 64الى  08المحبلت التجارٌة من رلم 
  درهم للمتر مربع الواحد 51 : 691الى  65المحبلت التجارٌة من رلم 
 درهم للمتر مربع الواحد 05 :    الجلسات 

 جدول ثفصييل  حملالت سوق احملاميد قرب معلية برج  امزيتون

 املبلؽ املقرتح نلكراء ابدلرمه نلمرت مربع ابملرت مربع ثقريبا املساحة رمق ادلاكن
70 76.13 60.00  

70 76.55 37.77 

70 76.55 37.77 
71 76.55 37.77 
72 76.55 37.77 
73 76.55 37.77 
74 76.55 37.77 
75 76.55 37.77 
76 76.55 37.77 
07 76.55 37.77 
00 76.55 37.77 
00 76.55 37.77 
00 76.55 37.77 
01 76.55 37.77 
02 76.55 37.77 
03 76.55 37.77 
04 76.13 37.77 
05 07.77 22.77 

06 00.17 22.77 
07 00.00 22.77 
00 00.00 22.77 
00 00.00 22.77 
00 00.00 22.77 
01 00.00 22.77 
02 00.00 22.77 
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  230/3/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  السادسة عشرالنمطـة            

 

البث فً عملتً كراء و تفوٌت المحبلت التجارٌة المتواجدة بالسوق الجماعً المحامٌد )لرب عملٌة برض الزٌتون( ب

 ا.لفائدة المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل والمصادلة على السومة الكرائٌة و لٌمة التفوٌت المرتبطتٌن بهم

 2018

142018

 

 113.1492 

 

 

  

 13022018 

  

42 

 42 

وهـم الســـادة42

 

دمحم العربً بلمائد، عبد السبلم سً كوري، احمد المتصدق، خالد الفتاوي، عبد الرزاق جبور، خدٌجة الفضً، 

محمـد زراؾ، عادل المتصـدق، حسن ببـاوي، حمٌـد خـوزرن، مرٌـم خـاي، ثورٌة بوعبـاد، سعٌدة سبللـة، 

نـوار، عبد الهـادي بن عـبل، السعٌــد اٌـت المحجـوب، عبد الهـادي وٌسـبلت، ي البشٌـر طوبـا، الحسٌـن 

خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي فاري، أحمد محفـوظ، عبد الؽنً درٌوش، عبد الواحد الشافمـً، محمـد بالــة، 

حبٌبة الكرشــال، ٌوسؾ اٌت رٌاض، جمال الدٌن العكــرود، ي الحسن المنادي، دمحم بنلعروسً، دمحم بوٌـدو، 

درٌسـً، المصطفى الوجدانً، ابراهٌم بوحنش، خلٌل بولحسن، دمحم بن ببل، م. احفٌظ لضاوي العباسً، دمحم اال

 توفٌك بلوجور، ٌونس بن سلٌمان، عبد الصمد العكاري، دمحم اٌت الزاوي، اسماعٌل لمؽاري، عبد االله الؽلؾ.
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لٜكـا لَ لًٜـــٞ

 )لرب عملٌة برض الزٌتون( 

 691 المتواجد بمماطعة المنارة

 06/12/2108

  درهم للمتر مربع الواحد 02.111.11 : 07الى  0المحبلت التجارٌة من رلم 
  درهم للمتر مربع الواحد 00.111.11 : 64الى  08المحبلت التجارٌة من رلم 
  درهم للمتر مربع الواحد 01.111.11 : 691الى  65المحبلت التجارٌة من رلم 

 

  امزيتون جدول ثفصييل  حملالت سوق احملاميد قرب معلية برج 

 مبلؽ امتفويت ابدلرمه نلمرت مربع ابملرت مربع ثقريبا املساحة رمق ادلاكن
70 76.13 00.777.77 

70 76.55 00.777.77 
70 76.55 00.777.77 
71 76.55 00.777.77 
72 76.55 00.777.77 
73 76.55 00.777.77 
74 76.55 00.777.77 
75 76.55 00.777.77 
76 76.55 00.777.77 
07 76.55 00.777.77 
00 76.55 00.777.77 
00 76.55 00.777.77 
00 76.55 00.777.77 
01 76.55 00.777.77 
02 76.55 00.777.77 
03 76.55 00.777.77 
04 76.13 00.777.77 
05 07.77 00.777.77 

06 00.17 00.777.77 
07 00.00 00.777.77 
00 00.00 00.777.77 
00 00.00 00.777.77 
00 00.00 00.777.77 
01 00.00 00.777.77 
02 00.00 00.777.77 
03 00.00 00.777.77 
04 00.00 00.777.77 
05 00.00 00.777.77 
06 00.00 00.777.77 
07 00.00 00.777.77 
00 00.00 00.777.77 
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السابعة عشرةالنمطة 

 للباعت الجاةلحن. 9البض في عملُت هشاء الجلعاث اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بالمٌزانٌة لتمكٌن لجنة التموٌم وكذلن اللجنة المكلفة  ،سنإجل هذه النمطة الى الجلسة الممبلة 

 من دراستها. والشإون المالٌة والبرمجة
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثامنة عشرةالنمطة 

ت  ذ املحالث الخجاٍس بالعىق الجماعي الضهىس لفاةذة اإلاعخفُذًً مً الؽىش الاٌو مً البض في عملُت جفٍى

ذ اإلاشجبىت بها.  عملُت الترخُل واإلافادكت على مبالغ الخفٍى

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

هذه النمطة لم تعرض على اللجنة لدراستها نظرا لضٌك الولت من جهة و لتؤخر عمد اجتماع اللجنة 

 المكلفة بالتمٌٌم.

فً اطار  ولذلن سؤطلب من المجلس التصوٌت على مبدأ منالشتها االن كما ٌنص على ذلن المانون

 . ممرر التداول
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رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بعد اتخاذ ممرر التداول فً النمطة، وبعد تمكٌنكم من الوثائك المتعلمة بالنمطة من بطالات تمنٌة 

 التفوٌت على ضوء تمرٌر لجنة التمٌٌم.بالخاصة  الزهورلخاصة بالسوق الجماعً واللوائح ا

ٌة لتمدٌم للسٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماع من جدٌد لبل فتح باب المنالشة، أعطً الكلمة

والتً  نعلما ان المجلس الجماعً ٌبث فمط فً اثمنة التفوٌت ولٌس له عبللة بلوائح المستفٌدٌ التوضٌحات،

 .ن اختصاص السلطة المحلٌةهً م
 

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

بالطابك العلوي، ولد  007بالطابك السفلً و  92محل تجاري منها  219ان هذا السوق ٌحتوي على  

درهم للمتر المربع بالنسبة للطابك  9111وحددت مبلػ  06/2/2108 عت لجنة التموٌم خبلل اجتماع ٌوماجتم

درهم للمتر المربع بالنسبة للطابك العلوي كما هو مبٌن فً الجدول الذي توصل به السادة  7211السفلً و 

 االعضاء.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

مستمببل أثمنة أطالب المجلس برفع ملتمس الى السلطة المحلٌة من أجل أن تعتمد لجنة التموٌم  

 من مثل هذه العملٌات .  نتراعً الحالة االجتماعٌة للمستفٌدٌ

 

رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 اذا لم ٌكن هنان أي تدخل اخر، فانً أعرض هذه النمطــة على التصوٌـــت. 
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 بطاقة ثقنية حول سوق امزهور ػني ايطي

 املوقــــــــــــــــــع : ػني ايطـــــــــــــي 

 ²م 5721املساحة الإجاممية: 

R :43/2720   مكل خاص  

 العــــــــــــــــدد املوقـــــــــــــع 

RDC 
داككني منفصلني غن  07داكن 7  82 مجمـــــــوع ادلاككني 92

 بناية امسوق  

Etage 004 داكن 

 داكن 076 اجملمــــــــــوع

RDC :صفقات معومية 

 حملبة  70مقايه07داكن 7   00
 

Sou- Sol 2 حمالت نلتربيد 
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                Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service       

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 المملكـة المغربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 جماعة مراكش

 العامة للمصالح المدٌرٌة
 الممتلكـات الجماعٌـة قســم
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 0ثفصييل  ملساحات حمالت سوق امزهور امنخيل جدول 

  ومبلؽ ثفويت املقرتح من طرف انلجنة الإدارية نلتقيمي
 

امرمق 

 امرتثييب
 ثقريبا املساحة رمق ادلاكن

 املبلؽ املقرتح ابدلرمه

 نلمرت مربع امواحد
 مالحظة

R.D.C 
  6777.77 ²م00.07 74 0
  6777.77 ²م00.07 75 0
  6777.77 ²م00.07 76 0
  6777.77 ²م00.07 07 1
  6777.77 ²م00.07 00 2
  6777.77 ²م00.07 00 3
  6777.77 ²م02 13 4
  6777.77 ²م02 14 5
  6777.77 ²م03 15 6

  6777.77 ²م03 16 07
  6777.77 ²م03 17 00
  6777.77 ²م03 18 00
  6777.77 ²م03 19 00
  6777.77 ²م03 20 01
  6777.77 ²م03 21 02
  6777.77 ²م03 22 03

 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

                Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service       

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربٌـة

 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش

 جماعة مراكش

 للمصالح ةالعام المدٌرٌة

 قســم الممتلكـات الجماعٌـة
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  6777.77 ²م03 23 04
  6777.77 ²م03 24 05
  6777.77 ²م03 25 06
  6777.77 ²م03 26 07
  6777.77 ²م02 04 00
  6777.77 ²م02 05 00
  6777.77 ²م03 06 00
  6777.77 ²م03 07 01
  6777.77 ²م03 00 02
  6777.77 ²م03 00 03
  6777.77 ²م03 00 04
  6777.77 ²م03 01 05
  6777.77 ²م03.31 02 06
  6777.77 ²م03.31 03 07
  6777.77 ²م03.31 04 00
  6777.77 ²م03.31 05 00
  6777.77 ²م03.31 06 00
  6777.77 ²م04.03 17 01
  6777.77 ²م04.03 10 02
  6777.77 ²م04.03 10 03
  6777.77 ²م07.75 10 04
  6777.77 ²م04.35 11 05
  6777.77 ²م03.70 15 06
  6777.77 ²م03.70 16 17
  6777.77 ²م03.70 27 10
  6777.77 ²م03.70 20 10
  6777.77 ²م03.70 20 10
  6777.77 ²م01.42 20 11
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  6777.77 ²م03.70 22 12
  6777.77 ²م03.70 23 13
  6777.77 ²م03.70 24 14
  6777.77 ²م03.70 25 15
  6777.77 ²م03.70 26 16
  6777.77 ²م01.42 37 27
  6777.77 ²م01.42 30 20
  6777.77 ²م03 30 20
  6777.77 ²م02 46 20
  6777.77 ²م02 50 21
  6777.77 ²م02 50 22
  6777.77 ²م02 50 23
  6777.77 ²م02 51 24
  6777.77 ²م02 52 25
  6777.77 ²م02 53 26
  6777.77 ²م02 54 37
  6777.77 ²م02 55 30
  6777.77 ²م02 56 30
  6777.77 ²م02 67 30
  6777.77 ²م02 60 31
  6777.77 ²م02 60 32
  6777.77 ²م02 60 33
  6777.77 ²م02 61 34
  6777.77 ²م02 62 35
  6777.77 ²م02 63 36
  6777.77 ²م02 64 47
  6777.77 ²م02 65 40
  6777.77 ²م02 66 40
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  6777.77 ²م02 077 40
  6777.77 ²م02 070 41
  6777.77 ²م30 80 42
  6777.77 ²م12.6 102 43
  6777.77 ²م12.6 103 44
  6777.77 ²م12.6 104 45
  6777.77 ²م12.6 105 46
  6777.77 ²م12.6 106 57
  6777.77 ²م12.6 107 50
  6777.77 ²م12.6 108 50
  6777.77 ²م12.6 109 50
  6777.77 ²م13.2 110 51
  6777.77 ²م18.85 111 52
  6777.77 ²م13.2 112 53
  6777.77 ²م21.3 113 54
  6777.77 ²م19.8 114 55
  6777.77 ²م13.5 115 56
  6777.77 ²م13.5 116 67
  6777.77 ²م17.1 117 60
  6777.77 ²م15.6 118 60
  6777.77 ²م21.32 119 60

Etage 

  4077.77 ²م02.2 007 61
  4077.77 ²م02 000 62

63 000 
 

  4077.77 ²م02

  4077.77 ²م02 000 64
  4077.77 ²م02 001 65
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  4077.77 ²م16.2 125 66
  4077.77 ²م16.3 126 077
  4077.77 ²م16.3 127 070
  4077.77 ²م16.3 128 070
  4077.77 ²م16.3 129 070
  4077.77 ²م16.3 130 071
  4077.77 ²م16.3 131 072
  4077.77 ²م 15 132 073
  4077.77 ²م 15 133 074
  4077.77 ²م 16 134 075
  4077.77 ²م 16 135 076
  4077.77 ²م 16 136 007
  4077.77 ²م 16 137 000
  4077.77 ²م 16 138 000
  4077.77 ²م 16 139 000
  4077.77 ²م 16 140 001
  4077.77 ²م 16 141 002
  4077.77 ²م 16 142 003
  4077.77 ²م 16 143 004
  4077.77 ²م 16 144 005
  4077.77 ²م 16 145 006
  4077.77 ²م 15 146 007
  4077.77 ²م 15 147 000
  4077.77 ²م 16.2 148 000
  4077.77 ²م 16.2 149 000
  4077.77 ²م 16.2 150 001
  4077.77 ²م 16.2 151 002
  4077.77 ²م 16.2 152 003
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  4077.77 ²م 16.2 153 004
  4077.77 ²م 15.5 154 005
  4077.77 ²م 16 156 006
  4077.77 ²م 16 157 007
  4077.77 ²م 16 158 000
  4077.77 ²م 16.5 159 000
  4077.77 ²م 16.5 160 000
  4077.77 ²م 16.5 161 001
  4077.77 ²م 20 162 002
  4077.77 ²م 17 163 003
  4077.77 ²م 16 164 004
  4077.77 ²م 17.5 165 005
  4077.77 ²م 17 166 006
  4077.77 ²م 17.4 167 017
  4077.77 ²م 19.14 168 010
  4077.77 ²م 11.34 169 010
  4077.77 ²م 09.72 170 010
  4077.77 ²م 12.31 171 011
  4077.77 ²م 21.45 172 012
  4077.77 ²م 14.75 173 013
  4077.77 ²م 14.75 174 014
  4077.77 ²م 2 .16 175 015
  4077.77 ²م 2 .16 176 016
  4077.77 ²م 2 .16 177 027
  4077.77 ²م 5 .17 178 020
  4077.77 ²م 19 179 020
  4077.77 ²م 5 .17 180 020
  4077.77 ²م 5 .17 181 021
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  4077.77 ²م 5 .16 182 022
  4077.77 ²م 5 .17 183 023
  4077.77 ²م 5 .17 184 024
  4077.77 ²م 75 .14 185 025
  4077.77 ²م 75 .14 186 026
  4077.77 ²م 04 .2 187 037
  4077.77 ²م 00 188 030
  4077.77 ²م 03 189 030
  4077.77 ²م 03 190 030
  4077.77 ²م 02 191 031
  4077.77 ²م 04 192 032
  4077.77 ²م 03 193 033
  4077.77 ²م 03 194 034
  4077.77 ²م 03 195 035
  4077.77 ²م 03 196 036
  4077.77 ²م 00 197 047
  4077.77 ²م 03 198 040
  4077.77 ²م 03 066 040
  4077.77 ²م 01.2 077 040
  4077.77 ²م 00.0 070 041
  4077.77 ²م 05 070 042
  4077.77 ²م 03 070 043
  4077.77 ²م 01.5 071 044
  4077.77 ²م 02 072 045
  4077.77 ²م 02 073 046
  4077.77 ²م 02 074 057
  4077.77 ²م 02 075 050
  4077.77 ²م 02 076 050
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  4077.77 ²م 02 007 050
  4077.77 ²م 02 000 051
  4077.77 ²م 02 000 052
  4077.77 ²م 02 000 053
  4077.77 ²م 02 001 054
  4077.77 ²م 02 002 055
  4077.77 ²م 02 003 056
  4077.77 ²م 02 004 067
  4077.77 ²م 02 005 060
  4077.77 ²م 02 006 060
  4077.77 ²م 02 007 060
  4077.77 ²م 02 000 061
  4077.77 ²م 02 000 062
  4077.77 ²م 02 000 063
  4077.77 ²م 02 001 064
  4077.77 ²م 02 002 065
  4077.77 ²م 02 003 066
  4077.77 ²م 02 004 077
  4077.77 ²م 02 005 070
  4077.77 ²م 00.0 006 070
  4077.77 ²م 00.2 007 070
  4077.77 ²م 00.0 000 071
  4077.77 ²م 00.5 000 072
  4077.77 ²م 01.1 000 073
  4077.77 ²م 00.2 001 074
  4077.77 ²م 01.1 002 208
  4077.77 ²م15 236 209
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  231/2/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثامنة عشرالنمطـة            

 

البث فً عملٌة تفوٌت المحبلت التجارٌة بالسوق الجماعً الزهور لفائدة المستفٌدٌن من الشطر ب

 االول من عملٌة الترحٌل والمصادلة على مبالػ التفوٌت المرتبطة بها.

 2018

142018

 

 113.1492 

 

 

  

 13022018 

 . 

  

42 

42 

وهـم الســـادة42

ر، خدٌجة الفضـً، وـعبد الرزاق جبأحمد المتصدق، خالد الفتـاوي،  وري،بلم سً كالسعبد دمحم العربً بلمائد،
 اي،ــمرٌم خحمٌد خوزرن، جوٌدة العوٌدي، حفٌظة مجدار،  حسن بباوي، عبد المجٌـد اٌت الماضً، دمحم زراؾ،

 ، عبد الهادي فـاري، عبد الهـادي وٌسـبلت، الحسٌـن نــوار، م. البشٌــر طوبـا،ةـسعٌدة سبللثورٌــة بوعبـاد، 
عبد الواحد الشافمً، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود،  عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي فـاري، أحمد محفـوظ،

عادل المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامـً، المصطفى الوجدانً،  ابراهٌم بوحنش، دمحم بنلعروسً،الحسن المنادي، 
توفٌك بلوجور،  ، م. احفٌظ لضاوي العباسً،زاويـدمحم اٌت ال دمحم االدرٌسً، خلٌل بولحسن، دمحم بن بــبل،

 اسماعٌل المؽاري، ٌونس بن سلٌمان، خلٌفة الشحٌمً، عبد االله الؽلؾ، دمحم اٌت بوٌدو.

 يقـرر ما يلـــي
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  درهم للمتر مربع الواحد 9.111.11 :  96الى  0المحبلت التجارٌة بالطابك السفلً من 
  درهم للمتر مربع الواحد 7.211.11 : 219الى  94المحبلت التجارٌة بالطابك العلوي من 
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 0جدول ثفصييل  حملالت سوق امزهور امنخيل 

  طرف انلجنة الإدارية نلتقيمي ومبلؽ ثفويت املقرتح من
 

امرمق 

 امرتثييب
 ثقريبا املساحة رمق ادلاكن

 املبلؽ املقرتح ابدلرمه

 نلمرت مربع امواحد
 مالحظة

R.D.C 
  6777.77 ²م00.07 74 0

  6777.77 ²م00.07 75 0

  6777.77 ²م00.07 76 0

  6777.77 ²م00.07 07 1

  6777.77 ²م00.07 00 2

  6777.77 ²م00.07 00 3

  6777.77 ²م02 13 4

  6777.77 ²م02 14 5

  6777.77 ²م03 15 6

  6777.77 ²م03 16 07

  6777.77 ²م03 17 00

  6777.77 ²م03 18 00

  6777.77 ²م03 19 00

  6777.77 ²م03 20 01

  6777.77 ²م03 21 02

  6777.77 ²م03 22 03

  6777.77 ²م03 23 04

  6777.77 ²م03 24 05

  6777.77 ²م03 25 06

  6777.77 ²م03 26 07

  6777.77 ²م02 04 00

  6777.77 ²م02 05 00

  6777.77 ²م03 06 00

  6777.77 ²م03 07 01

  6777.77 ²م03 00 02

  6777.77 ²م03 00 03

  6777.77 ²م03 00 04

  6777.77 ²م03 01 05

  6777.77 ²م03.31 02 06

  6777.77 ²م03.31 03 07

  6777.77 ²م03.31 04 00

  6777.77 ²م03.31 05 00
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  التاسعة عشرةالنمطة 

ا سوظىس" لفاةذة ظماعت مشاهؾ. ت ممىىخت مً وشف ؼشهت " اًٍش  البض في كبٌى هبت علاٍس

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

تمرٌر نص  تبلوةل بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  الكلمة للسٌد الحسٌن نوار

    ּ اللجنة فً موضوع النمطة

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   19 – 15 النمط ذات االرلام:

 

  جتماعاتقرير 
بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 

 والربجمة  
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 .ل19–ل15 الومطجّن رنمذٍل 
 2018 قبطاِط لؽٌط  الؽادِة خصول اؼمال الصورةمن 

 :  15الومطة رنم 

َاانعليفلمتٌٜٛلاير اس١لٚاملؼ ةق١لع٢ًلاتف ق١ٝلبنيلزتًصلمج ع١لَاانعلٚلطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝل"ح ؿا٠لاالْٛا "لتتمًللمبش ١ُٖلمج ع١ل
 استثُ  لتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛ.

 : 19الومطة رنم 
 ايبثليفلقبٍٛلٖب١لعك  ١ٜلممٓٛح١لَٔلطافلطان١ل"اٜاٜ ل ٚسٛ "للليف ٥ر٠لمج ع١لَاانع.
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الدنمط المدرجدة فدً جددول اعمدال تحضدٌر  اسدتكمال طبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجداري بهدا العمدل، وفدً اطدار

الموجهددة لكددل مددن السددادة أعضدداء اللجنددة  26/10/2018بتددارٌخ  1720، وتبعددا للدددعوة عدددد 2018الدددورة العادٌددة لشددهر فبراٌددر 

اللجنددة المددذكورة  اسددتؤنفت ،والمجلددس للحضددور والمشدداركة فددً أشددؽال  اللجنددة المكلفددة بالمٌزانٌددة والشددإون المالٌددة البرمجددة

بماعة االجتماعات الكبر  بالمصدر البلددي شدارع دمحم  الحادٌة عشر صباحاعلى الساعة  2018 فبراٌر 16 اجتماعاتها ٌوم الثبلثاء

 الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لمواصلة تدارس النمط االتٌـة:  

شانش ّ ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس" تتعلل مبظاٍن٘ مجاع٘ مشانش يف متْٓل الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني دللع مجاع٘ م -
  اطتجناس تأٍٔل شبه٘ االىاسٗ العنْمٔ٘.

 البح يف قبْل ٍب٘ عكاسٓ٘ مميْح٘ مً طشف ششن٘ "آشٓا سّطْس"   لفاٜذٗ مجاع٘ مشانش. -
 

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً :   أحمد المتصدق

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة، عبد الؽنً درٌوش، أحمد عبٌلة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسبلت
 

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً، حسن بباوي، توفٌك بلوجور، عبد الهادي بن عبل.خلٌفة الشحٌمً، ، إبراهٌم بوحنش

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 التعمٌررئٌس لسم  :  عادل الشراط
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن  لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود
 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي

 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط 
المعلمة والمإجلة المضمنة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 ى النحو االتً:، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة عل2108
 

 :05 رلم النمطة 

الذساط٘ ّاملضادق٘ علٙ اتفاقٔ٘ بني دللع مجاع٘ مشانش ّ ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ "حاضشٗ االىْاس" تتعلل مبظاٍن٘ مجاع٘ مشانش  -
 يف متْٓل اطتجناس تأٍٔل شبه٘ االىاسٗ العنْمٔ٘.

 

السادة األعضاء من نسخة من مشروع ، وبعد الترحٌب بالحضور وتمكٌن النمطة منالشة هذه فً بداٌة

االتفالٌة موضوع الدراسة، والطبلع السادة االعضاء على حٌثٌات الموضوع، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة 

 للسٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس الجماعً لتمدٌم التوضٌحات.

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  09 – 05 النمط ذات االرلام:
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المشارٌع المهٌكلة الكبر  وفً هذا االطار،  أكد السٌد النائب أن مشروع "حاضرة األنوار" من بٌن 

بمدٌنة مراكش الذي ٌهم تجوٌد وعصرنة لطاع االنارة العمومٌة بؤلل تكلفة حٌث تم إنشاء شركة تنمٌة محلٌة 

بمسمى "حاضرة األنوار" العام الماضً لتجاوز الطرٌمة التملٌدٌة فً تدبٌر المرفك و التً تستنزؾ مٌزانٌة 

مناطك:  6بالمدٌنة بشكل تدرٌجً، حٌث تم تمسٌم تراب الجماعة إلى  الجماعة، مشٌرا أن الشركة بدأت عملها

المدٌنة داخل السور، جزء من مماطعة جلٌز، مماطعتً سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل، مماطعة المنارة وما 

تبمى من مماطعة جلٌز، أحٌاء المسٌرة ثم منطمة المحامٌد، موضحا أن موضوع النمطة ٌتمحور حول المصادلة 

نارة العمومٌة المضمنة فً االتفالٌة األصلٌة على اتفالٌة تتعلك بتحدٌد شروط وكٌفٌات تموٌل أشؽال تؤهٌل اال

ملٌون درهم الممدم من طرؾ صندوق التجهٌر  58الخاصة بالنجاعة الطالٌة، مشٌرا أن هذه االتفالٌة تهم مبلػ 

الجماعً لفائدة جماعة مراكش من أجل تموٌل جزء من مساهمة وزارة الداخلٌة فً برنام  "مراكش ... 

ك المتعلك بتؤهٌل االنارة العمومٌة حٌث سٌتم تحوٌل هذا المبلػ إلى الفصل الخاص الحاضرة المتجددة" فً الش

 بالتناء العتاد بالجزء الثانً من المٌزانٌة .

السادة األعضاء استفسارات  عمب ذلن، فتح باب النماش موازاة مع تبلوة نص االتفالٌة حٌث سجل

 والتراحات عامة وأخر  تهم االتفالٌة جاءت كاآلتً:

  التساإل حول ما إذا كانت الجماعة بإنشائها لهذه الشركة سترفع ٌدها بشكل كلً عن تدبٌر لطاع االنارة
 العمومٌة وهل هذه الخطوة ستضمن جودة الخدمة وربحا مادٌا للجماعة.

 .االستفسار حول نظام ٌد العاملة داخل الشركة ومصٌر العمال التابعٌن للجماعة 
  على شكل ملحك تعدٌلً لعمد التدبٌر ولٌس اتفالٌة نظرا لتؽٌٌر التركٌبة التراح أن ٌتم عرض النمطة

 المالٌة للمشروع مع المطالبة بعرض هذه التركٌبة على أنظار المجلس.
  التساإل حول ما إذا كان هذا االستثمار سٌضٌؾ أمور جدٌدة لمطاع االنارة العمومٌة أم سٌمتصر فمط

 على تؤهٌله.
 ًالمكون  التراح إضافة عبارة "فG4  المتعلك بالتناء العتاد الخاص بالتجهٌزات الحدٌثة " إلى آخر

 الفمرة الثالثة من المادة الثالثة.

ولمزٌد من التوضٌحات، وإجابة على بعض هذه التساإالت، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد النائب 

إلى استثمارات وشركة التنمٌة  تؤهٌل االنارة العمومٌة ٌحتاضالرابع لرئٌس المجلس الجماعً الذي أكد أن 

ال ٌخلً الجماعة إنشاء شركة التنمٌة المحلٌة أن  المحلٌة هً الحل األنسب لانونٌا وتنظٌمٌا لجلبها، ؼٌر 

من أسهمها  %61مسإولٌتها كلٌا عن تدبٌر المطاع فهً طرؾ أساسً فً "حاضرة االنوار" و تمتلن نسبة 

وهذا التدبٌر خاضع لكناش تحمبلت ٌفرض على الشرٌن الخاص تمدٌم خدمة جٌدة بمعاٌٌر دولٌة وبؤلل تكلفة 

وسٌمكن الجماعة من تتبع استهبلن اإلنارة بشكل دلٌك وفك أحدث التمنٌات فً المجال، مبرزا أن تؽطٌة مدٌنة 

التؽطٌة األعلى على الصعٌد الوطنً رؼم أنها  وهً %86مراكش باإلنارة العمومٌة وصلت حالٌا إلى نسبة 

تؽطٌة تملٌدٌة وال ترلى لمستو  مدٌنة سٌاحٌة من حجم مراكش وهذا ما تسعى الشركة إلى تؽٌٌره، وفٌما 

عامل جماعً مإهل  60ٌتعلك بمصٌر العمال التابعٌن للجماعة، أوضح السٌد النائب أنه سٌتم اختٌار 

 كة.سٌدمجون بشكل تدرٌجً داخل الشر
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وفً ما ٌخص صٌؽة االتفالٌة المعروضة، اشار السٌد النائب انها جاءت بالتراح من صندوق التجهٌز 

الجماعً كوسٌلة لبرمجة جزء من حصة وزارة الداخلٌة فً برنام  "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، مضٌفا 

 ضها على أنظار المجلس. أن المتؽٌرات موضوع النمطة ال تمس جوهر العمد وبالتالً فبل حاجة إلى عر

ونظرا ألهمٌة الموضوع الذي ٌندرض فً إطار برنام  "مراكش ... الحاضرة المتجددة"، ، وتبعا لذلن

وحتى ٌتسنى تموٌل مشروع شركة "حاضرة األنوار" الهادؾ إلى تدبٌر لطاع االنارة العمومٌة بطرٌمة حدٌثة 

جماعة مراكش و شركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" على اتفالٌة بٌن مجلس اللجنة  وافمت، وبؤلل تكلفة

وفك التعدٌل المشار إلٌه  تتعلك بمساهمة جماعة مراكش فً تموٌل استثمار تؤهٌل شبكة االنارة العمومٌة

على اساس التفكٌر فً امكانٌة اعادة النظر فً صٌؽة طرح الموضوع ككل  بالتمرٌربالجدول التالً والمرفمة 

ملحك تعدٌلً لعمد التدبٌر الشركة بممتضى اتفالٌة النجاعة الطالٌة ولٌس بصٌؽة االتفالٌة وعرضه فً شكل 

 .المعروضة نظرا لتؽٌٌر التركٌبة المالٌة للمشروع

 ايتعدٜالت املكرتس١ َٔ طسف ايًذ١ٓ يالتفاق١ٝايٓط األصًٞ  زقِ املاد٠
 
 
 
 
 
 
 3المادة 

املٛقم١لبنيلنٌلمج ع١للايٓح ع١لايط ق١ٝتبم لملكتـٝ تلاتف ق١ٝل
ل"ح ؿا٠لاالْٛا "لبت  ٜخل*******للللل.لَاانعلٚطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝ

لنٝف١ٝل لبتحرٜر لاملتمًك١ لارت ػ١ لاالتف ق١ٝ لملكتـٝ ت لتبم  ٚ
ختؼٝؽلاعتُ ةاتلَكر١َلَٔلطافلػٓرٚملايتحٗٝزلادتُ عٞليف ٥ر٠ل

ل لاجٌ لَٔ لَاانع ليفلمج ع١ لايراخ١ًٝ لٚزا ٠ لَش ١ُٖ لَٔ لجز٤ متٌٜٛ
لب ياب طل لاملٛقم١ لاملتحرة٠ ل7700غظتلل70باْ َخلَاانعلاذت ؿا٠

لبنيلنٌلَٔلٚزا ٠لايراخ١ًٝلٚلمج ع١لَاانعل.
لٜبًؼل لَاانع لمج ع١ لطاف لَٔ لاملاػٛة ف العتُ ة

لة ِٖلٚسٝٛج٘ليتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛ.ل00.555.555.55
لامل لاملش ١ُٖ لاالمج يٞلختٍٛلٖذٙ لةاخٌلاالستثُ    ي١ٝلاحملتشب١

لافلل ليف لامل ي١ٝ لايرتنٝب١ لإع ة٠ لايط ق١ٝ لايٓح ع١ لاتف ق١ٝ ليف املتـُٔ
لخفضلنًف١لاملظاٚعل.

ثُ:
آ

لَ الكمطة الثالثة لجفبد ىال كانة اؤ  اؤ
ل..
ل

ل...
ل
ل
ل
ل

لٜبًؼل لَاانع لمج ع١ لطاف لَٔ لاملاػٛة ف العتُ ة
لل00.777.777.77 لطبه١ ليتأٌٖٝ لٚسٝٛج٘ االْ  ٠لة ِٖ

املتمًللب قتٓ ٤لايمت ةلارت ؾلب يتحٗٝزاتللG4يفلاملهٕٛللايم١َُٝٛ
لاذترٜث١.

ل...
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  ٙصادس يف  13113.1الظَري الششٓف سقه الضادس بتيفٔزِ املتعلل باجلناعات  11.311الكاىٌْ التيظٔنٕ سقه بياٛ عل
 (. 0211ْٓلْٔ  7) 11.1مً سمطاٌ  02

  ٙاملؤسخ يف  1-51-101الظَري الششٓف سقه الضادس  بتيفٔزِ   املتعلل بششنات املظاٍن٘  17-51  الكاىٌْ سقهّبياٛ عل
 .ننا مت تغٔريِ ّتتنٔنُ 1551غشت  2.املْافل  1117سبٔع الجاىٕ  11

  ٙالعادٓ٘ ذّسٗ ال املتخز خالل  2016فربآش  18بتاسٓخ   11/0/20/0211عذد اجمللع اجلناعٕ ملشانش مكشس ّبياٛ عل
 ؛االىاسٗ العنْمٔ٘مشفل بري إحذاخ ششن٘ مظاٍن٘ للتينٔ٘ احمللٔ٘ لتذالكاضٕ ب، 0211

  املتعلل   0211الذّسٗ  العادٓ٘ لشَش ماٖ   املتخز خالل 21/0211/.5عذد ّبياٛ علٙ مكشس اجمللع اجلناعٕ ملشانش
ّبياٛ علٙ  باملْافك٘ علٙ تعذٓلش اليظاو االطاطٕ  لششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ لتذبري مشفل االىاسٗ العنْمٔ٘ حاضشٗ االىْاس 

 ،باقٕ الكْاىني اجلاسٖ بَا العنل
   املتخز للنضادق٘  علٙ طلب قشّض مً صيذّم التذَٔض اجلناعٕ  0217ْٓلْٔص  .1بتاسٓخ  1.1/27/0217مكشس عذد

FEC  , ٗللنظاٍن٘ يف متْٓل املشاسٓع املذسد٘ يف إطاس الربىامر مشانش احلاضشٗ املتذذد 
  مجاع٘ مشانش ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ نيالتفاقٔ٘ اليذاع٘ الكاقٔ٘ بّتبعا.٘ 
  ّالدل تجنني آلٔات متْٓل الربىامر املظكش يف االتفاقٔ٘ بشهل إجيابٕ علٙ التضامات اجلناع٘ يف ٍزِ االتفاقٔ٘ ّتظشٓع

  الربىامر املظكش يف أٍذاف االتفاقٔ٘

 يف املسطر العمومية االنارة شبكة لتأهيل االستثماري الربنامج يف اجلماعة مبساهمة متعلقة اتفاقيةمت ابرام 
 الطاقية الهجاعة اتفاقية

 بـيـــو:

                                                                                                  اخلامعدتناعٕ الكضش البلذٖ بشاس  ذلنذ ممجل٘ بالظٔذ ذلنذ العشبٕ بلكاٜذ سٜٔع اجمللع اجلناعٕ مكشٍا اال مجاع٘ ملشانش
                                                                                                                                                                              

 

.ذلنذ اخلامع  البلذٖ شاس   ممجل٘ بالظٔذ .......................... ّمكشٍا االدتناعٕ الكضش ششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘ حاضشٗ االىْاس  ّ

الربنامج االستثماري لتأهيل  مشروع اتفاقيت متعلقت مبسامهت اجلماعت يف

 املسطر يف اتفاقيت النجاعت الطاقيت شبكت االنارة العموميت
 بني

 مجاع٘ مشانش
 "حاضشٗ االىْاس" ّششن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘
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 مت االتفاق على ما يلي:

املشطاليفلاتف ق١ٝلايٓح ع١للتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠لايم١َُٝٛطػ ٍلالتف ق١ٝلاىللحترٜرلطاٚطلٚنٝفٝ تلمتٌٜٛلاتٗرفلٖذٙلا
لايط ق١ٝل

ل.للبتربريلَافللاإلْ  ٠لايم١َُٝٛلملر١ٜٓلَاانعل"،لبؼفتٗ لػ حب١لاملظاٚع،لح ؿا٠لاالْٛا لتتهًفلطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝل"
 ًٜٞل:لتكّٛلطان١لح ؿا٠لاألْٛا لمب لألجٌلحتكٝللأٖرافلايٓح ع١لايط ق١ٝٚ

تط بللَعلاملٚايتربريلايط قٞلٚايتتبعلايتكينلل–فٛاتريلاالستٗالىلاييتلتتحًُٗ لادتُ ع١لل-تتبعلعكرلايٓح ع١لايط ق١ٝل •
 G1ايـُ ْ تلاالقتؼ ة١ٜليًط ق١ٝل

 لG2االستػالٍلٚػٝ ١ْٝلٚجترٜرلايتحٗٝزاتلاذت ي١ٝلٚاذترٜث١ل •

 G3ايتحٗٝزاتلاملتٛاجر٠لاإلػالح تلايهرب٣ليتحرٜرل •

 لG4اقتٓ ٤لايمت ةلاملتمًللب يتحٗٝزاتلاذترٜث١ل •

لنُ لتتـُٔلٖذٙلايمٓ ػالع١ًُٝلتتبعلٚقٝ ة٠لَظاٚعلايٓح ع١لايط ق١ٝلتمتُرلع٢ًلشتططلايترابريلٚاملااجم١ل.

ل."لح ؿا٠لاالْٛا "ل ع١لَاانعلٚطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝمجلاملٛقم١لبنيلنٌلايٓح ع١لايط ق١ٝتبم لملكتـٝ تلاتف ق١ٝل
ٚلتبم لملكتـٝ تلاالتف ق١ٝلارت ػ١لاملتمًك١لبتحرٜرلنٝف١ٝلختؼٝؽلاعتُ ةاتلَكر١َلَٔلطافلػٓرٚملايتحٗٝزلادتُ عٞل

غظتلل٠70لاملتحرة٠لاملٛقم١لب ياب طليف ٥ر٠لمج ع١لَاانعلَٔلاجٌلمتٌٜٛلجز٤لَٔلَش ١ُٖلٚزا ٠لايراخ١ًٝليفلباْ َخلَاانعلاذت ؿا
لبنيلنٌلَٔلٚزا ٠لايراخ١ًٝلٚلمج ع١لَاانعل.ل7700

لاملاػٛةلَٔلطافلمج ع١لَاانعلٜبًؼ لايم١َُٝٛة ِٖلٚسٝٛج٘ليل00.555.555.55لف العتُ ة يفللتأٌٖٝلطبه١لاالْ  ٠
ل.املتمًللب قتٓ ٤لايمت ةلارت ؾلب يتحٗٝزاتلاذترٜث١لG4املهٕٛل

لاملش ١ُٖ لٖذٙ لايرتنٝب١للختٍٛ لإع ة٠ لايط ق١ٝ لايٓح ع١ ليفلاتف ق١ٝ لاملتـُٔ لاالمج يٞ لاالستثُ   لةاخٌ لاحملتشب١ امل ي١ٝ
 امل ي١ٝليفلافللخفضلنًف١لاملظاٚعل.

َٔ:لدت١ٓليتتبعلتٓفٝذلاالتف ق١ٝلايشٝرلٚايٞلج١ٗلَاانعلاسفٞلاٚلَٔلٜٓٛبلعٓ٘لبؼفت٘ل ٥ٝش ؛لٚتتهٕٜٛرتأضل
 ممثٌلعٔلزتًصلمج ع١لَاانعلبؼفت٘لعـٛا؛ -

 "لبؼفتٗ لعـٛا.لح ؿا٠لاالْٛا لممثٌلعٔلطان١لايت١ُٝٓلاحمل١ًٝل" -

ل،للٜمٗرلهلذٙلايًح١ٓلتتبعلتٓفٝذل
  بمرلاْمك ةلنٌلاجتُ عليًح١ٓ،لحيا لستـالَٔلطافل ٥ٝشٗ لٜٚتهًفلبإ س ي٘لألعـ ٥ٗ .

 

لٜؼبحللَفمٍٛلٖذٙلاالتف ق١ٝلْ فذالابترا٤لَٔلت  ٜخلايتٛقٝعلعًٝٗ .ل
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 :09 رلم النمطة 

 مشانش.البح يف قبْل ٍب٘ عكاسٓ٘ مميْح٘ مً طشف ششن٘ "آشٓا سّطْس"   لفاٜذٗ مجاع٘  -

 

، أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس لسم التعمٌر الذي أوضح أن الهبة موضوع النمطة منالشة هذه فً بداٌة

سنتٌار  8آر  و  23هكتارات و  5النماش عبارة عن لطعة أرضٌة متواجدة بمدخل مدٌنة مراكش مساحتها 

المندرض ضمن برنام  "مراكش ...  «  La citée des arts »ستخصص لمشروع مدٌنة الفنون الشعبٌة 

 الحاضرة المتجددة"  
 

وبعد فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، وحٌث تبٌن للسادة أهمٌة الهبة موضوع النمطة والتً ستخصص 

مدٌنة الفنون الشعبٌة الذي من شؤنه أن ٌساهم فً إؼناء الموروث الثمافً والحضاري للمدٌنة لمشروع 

هبة عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة "اٌرٌا روسور" لفائدة  لبول علىوافمتها المبدئٌة ماللجنة  أبدتالحمراء، 

 نظار المجلس خبلل الجلسة العامة.على أساس عرض ورلة تمنٌة متعلمة بها على أ جماعة مراكش

 ادناهاالتٌة  وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة
 فً جلسة ممبلة: لؽٌاب المعطٌات الخاصة بها

ت بالسىق الجماعي الضهىس لفائذة اإلاسخفيذًن من الشؿش الاٌو من عمليت الترخيل واإلاطادكت على مب .8 ذ املحالث الخجاٍس ذ البث في عمليت جفٍى الغ الخفٍى

 اإلاشجبؿت بها.

 اإلاشهضي بجليز.فخذ خساب خطىص ي ًخعلم بمششوع اإلاشهض اإلاخعذد الىقائف والسىق  .9

خى(  لفائذة اإلاسخفيذًن من عم .10 ت اإلاخىادذة بالسىق الجماعي املحاميذ قكشب عمليت بش  الٍض ذ املحالث الخجاٍس ليت الترخيل البث في عملتي هشاء و جفٍى

ذ اإلاشجبؿخي( بهما.  واإلاطادكت على السىمت الىشائيت و كيمت الخفٍى

ش الؿاكت واإلاعاد( واإلااء والبيئت، اإلايلفت بالبيئت ومجلس دماعت مشاهش وششهت الذساست واإلاطادكت على اجفاكيت ششاهت بي( ال .11 ىصاسة اإلانخذبت لذي وٍص

Société Medina Bike   ششهت راث مسؤوليت مدذودةSARL لخذبير مششوع الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت في مذًنت مشاهش قVélos en Libre-

Service (VLS.  

 للباعت الجائلي(. 9الجلساث اإلاخىادذة بالسىق الجماعي املحاميذ  البث في عمليت هشاء .12

 اعادة بشمجت بعؼ الاعخماداث في الجضء الثاني من ميزانيت دماعت مشاهش.  .13

 السنت. مع بشمجت الفائؼ الحليلي بشسم نفس 2017اؾالع املجلس الجماعي على بيا( خطش النديجت العامت إلايزانيت دماعت مشاهش بشسم السنت اإلااليت  .14

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 
 

 رئٌس اللجنة
 الحسٌن نوار          
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 عبارة عن لطعة أرضٌة لفائدة جماعة مراكش عمارٌة هبة :   الموضوع

 

 عرصة المخازنٌة :   اسم الملن

 

 259307/04 : رلم الرسم العماري

 

 طرٌك الدار البٌضاء 7دائرة أحواز جماعة الجنانات كلم  :   المولــــع

 

 سنتٌار 20وآر  50هكتار  63 :   المساحة

 

 شركة "إرٌا روسور" -1 :   المالن

 األحباس العامة -2     

 

سنتٌار  8وآر  23هكتارات  5استخراض لطعة أرضٌة مساحتها  : المشروع     

لتشٌٌد "مدٌنة الفنون" ضمن  259307/04من الرسم العماري عدد 

 برنام  "الحاضرة المتجددة"
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة حول النمطة، فان األمر ٌتعلك بمبول هبة عمارٌة عبارة عن لطعة أرضٌة 

هكتار ولد سبك للشركة المعنٌة أن تنازلت عن لطعة أرضٌة اخر  مجاورة تبلػ  0.5تبلػ مساحتها  

هكتارات وذلن لتمكٌن المجلس الجماعً من احداث مدٌنة لئلبداع والفنون وذلن لرب متحؾ  4مساحتها 

 .الماء

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة.

 النمطة على التصوٌت. و ان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  232/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  التاسعة عشرالنمطـة            

 
 روسور"   لفائدة جماعة مراكش.بالبث فً لبول هبة عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة "اٌرٌا 

 

 2018

142018

 

 113.1492 

  

  

 . 

  

44 

44 

وهـم الســـادة44

،  زراؾخدٌجة الفضً، دمحم ر،عبد المجٌد اٌت الماضً،عبد الرزاق جبو عبد السبلم سً كوري،دمحم العربً بلمائد، 

دي، ـدة العوٌـ، جوًٌـلفٌراما عبد الرحٌموزرن، ، حمٌد خاويـن ببـحسً، ـالفتاح رزك ددق، عبـادل المتصـع

 وار،عبد الهـادي بن عـبل، الحسٌـن نـبلت، ورٌـة بوعبـاد، عبـد الهـادي وٌسـة، ثـدار، سعٌـدة سبللـة مجـحفٌظ

، عبد الجلٌل بنسعــود، ًــلشافمعبد الواحد ا، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي فارياحمد محفوظ، ي البشٌر طوبا، 

حبٌبة الكرشال، محمـد االدرٌسً، جمال الدٌن العكرود، ي الحسن المنادي، محمـد بنلعروسً، محمـد اٌت بوٌدو، 

، المصطفى الوجدانً، السعٌد اٌت المحجوب، خلٌل بولحسن، دمحم بن ببل، توفٌـك بلوجور، راويـي عبد الحفٌظ المؽ

احفٌظ لضاوي العباسـً، ٌوسؾ اٌت رٌـاض، اسماعٌـل امؽـاري، ٌونـس بن سلٌمـان، محمـد اٌت الزاوي، ي 

 خلٌفة الشحٌمً ، عبد الصمد العكاري، عبد االله الؽلؾ.
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  العشرونالنمطة 

اةف والعىق اإلاشهضي بجلحز.  فخذ خعاب خفىص ي ًخعلم بمؽشوع اإلاشهض اإلاخعذد الٌى

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 الورلة التمنٌة المتعلك بها لم تكن جاهزةالن هذه النمطة لم تعرض على اللجنة لدراستها 

فً اطار  ولذلن سؤطلب من المجلس التصوٌت على مبدأ منالشتها االن كما ٌنص على ذلن المانون

 .من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 28طبما للمادة  ممرر التداول
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 المجلس الجماعً لمراكشرئٌس  دمحم العربً بلمائدالسٌد 

والسٌد رئٌس  فانً أطلب من السٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة اتخاذ ممرر التداول فً النمطة،بعد  
 البلزمة تمهٌدا للمنالشة. والعروض تمدٌم التوضٌحات لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة  السٌد هشام بل الحوتً

فان المجلس الجماعً لد سبك له أن بث فً دورات سابمة بشؤن  ،ٌر بالسٌاق العام لهذا الموضوعللتذك 
وللتذكٌر فان السوق المركزي المدٌم الذي كان مشٌدا  بجلٌزمشروع المركز المتعدد الوظائؾ والسوق المركزي 

 بلدٌة كان موضوع اتفالٌة بٌن مجلس "كاري اٌدن"على المطعة االرضٌة المشٌد علٌها المركب التجاري 
المإسسة الجهوٌة للتجهز والبناء على اساس أن ٌتم ترحٌل تجار ذلن السوق مإلتا الى البمعة والمنارة سابما 

، ولد عرفت عهم الى السوق بعد بنائه من جدٌداالرضٌة المتواجدة لرب المٌادٌة الجهوٌة للدرن الملكً ثم ارجا
ل نظرا الن البمعة االرضٌة المخصصة لم تكن مبلئمة للتجار واعتبارا لطول المدة التً هذه العملٌة عدة عرالٌ

فمد عمد ملحك لبلتفاق على اساس أن ٌتم التخلً نهائٌا  "كاري اٌدن"استؽرلها بناء مشروع المركز التجاري 
أن تموم الجماعة بتعبئة  عن ترحٌل هإالء التجار من مولعهم الحالً لرب المٌادٌة الجهوٌة للدرن الملكً ممابل
وذلن من أجل بناء سوق وعاء عماري جدٌد وهً المطعة االرضٌة التً كانت تحتضن ممر التعاون الوطنً 

، ولد استمر الرأي فً المجلس السابك على أن ٌبنى هذا السوق المركزي الجدٌد على طابك ارضً مركزي جدٌد
وبعد منالشة االمر مع المكتب المسٌر  ،R+5ات التعمٌر علما أن هذه البمعة االرضٌة هً مصنفة حسب ممتضٌ

 أرتؤ  أن ٌحدث مشروعا متكامبل على هذه المطعة االرضٌة وهو المشروع المعروض على المجلس الٌوم .

 رئٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة السٌد المهندس سمٌر لعربٌة

وسٌكون مركزا لؤلعمال سٌعطً لٌمة  2 م 2711بخصوص هذا المشروع فانه ٌمع على مساحة تبلػ  

مضافة للمنطمة وسٌمكن الجماعة من االستفادة من مجموعة من المحبلت التجارٌة التً ستدر على الجماعة 
، وألجل ذلن فانه البد من فتح حساب خصوصً للتمكن من سواء عن طرٌك الكراء أو التفوٌت مداخٌل كبٌرة

جدا وهذا المشروع كان موضوع مباراة  ًوع الذي ٌمع فً مولع استراتٌجاالنفاق على أشؽال احداث هذا المشر
هندسٌة معمارٌة، ولد فاز فً هذه المباراة  التصمٌم المعروض علٌكم والذي ٌراعً مبدأ النجاعة الطالٌة وهو 

سٌارة ولد تم تخصٌص الطابك االرضً  211ٌحتوي على مراكن للسٌارات على مستوٌٌن تحت ارضٌٌن  بسعة 
والطابك االول للتجار المرحلٌن وذلن حسب نوعٌة نشاطهم التجاري وتصل المساحة االجمالٌة المؽطاة 

 .ملٌون درهم  011بٌنما تصل التكلفة االجمالٌة الى   2 م 07111للمشروع الى 

 61ن نتوفر حالٌا على مبلػ ان الهدؾ من فتح هذا الحساب الخصوصً هو تموٌل هذا المشروع ونح
وسوؾ ٌستكمل مبلػ االشؽال من المداخٌل  "كاري اٌدن"ملٌون درهم التً هً الضمانة المالٌة لمشروع 

ملٌون درهم بٌنما تمدر  61وٌمدر هذا المبلػ ب  062المتولعة لمتاجر هذا المركز التجاري والتً ٌبلػ عددها 

، ونحن نمدر أن العائد اخٌل المتولعة من المراكن وؼٌرهالن المدملٌون درهم وهنان كذ 01مداخٌل المكاتب ب 
  ملٌون درهم.    71المالً الذي ستحصل علٌه الجماعة كفائض مالً هو 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

المجلس لمد سرتنً كثٌرا الطرٌمة التمنٌة التً عرض بها هذا المشروع ألنها تسهل على السادة أعضاء  
 االحاطة بكل الجوانب المشروع وال ٌسعنا اال أن نوافك علٌه.

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

 ضاتساءل عن الوضعٌة العمارٌة للمطعة األرضٌة المشٌد علٌها حالٌا السوق البدٌل حتى ال نتعر 
 .مستمببل ألٌة دعاو  لضائٌة للمطالبة بؤٌة تعوٌضات

شروع فهو مشروع مهم والكل ٌثمنه ؼالٌا ولد كان العرض الممدم واضحا انما اتساءل أما بالنسبة للم
  هل تم االخذ فً االعتبار المدرة المالٌة للتجار المرحلٌن لتفوٌتهم المتاجر المرصودة لهم فً هذا المشروع.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

بها االطر الجماعٌة إلخراض هذا المشروع الى حٌز  لتً لاملمجهودات الكبٌرة اٌجب أن نصفك بحرارة ل 
 الشًء الذي ٌدل على الكفاءة المهنٌة التً ٌتحلون بها والتً تضاهً مثٌلتها فً المطاع الخاص . ،الوجود

والسإال الذي ٌفرض نفسه بخصوص المشروع هو تارٌخ ابتداء االشؽال وتارٌخ نهاٌتها أما بخصوص  

سبة للتجار المرحلٌن فاذا كان هنان توافك حولها معهم فٌجب أن ننجز معهم االجراءات سرٌعا أثمنة التفوٌت بالن

، أما بالنسبة المجلس هذا االمر فً مدة انتدابهألننا ال نضمن أن تظهر عرالٌل اخر  مستمببل اذا لم ٌنجز 

المخصص لها سواء كانت تابعة للمطعة االرضٌة الممام علٌها حالٌا السوق فحبذا لو تم اخبار المجلس بالمآل 

 للمجلس أو ألٌة جهة اخر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ان هذا المشروع ٌشكل فً الحمٌمة اضافة نوعٌة الى هذه المنطمة وٌعتبر سابمة فً تارٌخ المجالس  
 .الهندسٌة المرمولةالجماعٌة خصوصا من الناحٌة المعمارٌة والتً تبارت بشؤنها العدٌد من المكاتب 

ملٌون درهم  61فان الجماعة تتوفر فمط على مبلػ  ،ملٌون 011اما بالنسبة للتركٌبة المالٌة والبالؽة 
ملٌون درهم، وعندما كان السٌد المهندس ٌتحدث عن مصادر  71منها بمعنى أننا مازلنا فً حاجة الى مبلػ 

، لكنً أعتمد طار مجموعة من التمدٌرات المالٌةالتموٌل االخر  تحدث عن مداخٌل بٌع المحبلت التجارٌة فً ا
 أن السٌد المهندس كان ٌتحدث عن المداخٌل ولٌس عن مصادر التموٌل.

وال خاصا حتى ٌمكنها البٌع عن طرٌك التصامٌم الن هو أن الجماعة لٌست ممافأما المعطى الثانً  

ولذلن فمبل فتح الحساب الخصوصً البد من  ،الجماعة تخضع لموانٌن وانظمة معٌنة تحت امرة سلطة الوصاٌة

اخذ رأي وزارة الداخلٌة حول هذا المشروع الذي ٌكلؾ مبلؽا كبٌرا والذي هو فً نهاٌة المطاؾ سوق جماعً 

ٌم لجنة ي نسمٌه به وٌخضع لنظام االسواق الجماعٌة وٌخضع تفوٌت محبلته التجارٌة لتمٌأٌا كان المسمى الذ

ألننً أعتمد أن البٌع عن طرٌك التصمٌم  صادر التموٌل فٌجب أن نكون والعٌةأما بخصوص م ،التموٌم االللٌمٌة

ة لذلن البد من مسطرة لٌس من حك المجلس الجماعً سلوكها ألنه لٌس مماولة خاصة بل هو مإسسة عمومٌ

الداخلٌة أو صندوق التجهٌز الجماعً  وضع تركٌبة مالٌة حمٌمٌة بمصادر تموٌل واضحة سواء من طرٌك وزارة

 أو اي شرٌن اخر.

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة  السٌد هشام بل الحوتً

تم تحدٌد ثمن المنارة سابما وبموجبها بلدٌة فهنان اتفالٌة مع مجلس  ،بالنسبة للعبللة مع التجار 

المولع  0درهم ولد أكد الملحك رلم  05111وهو  "كاري اٌدن"االستفادة من المتر المربع بالنسبة لمشروع 

ولذلن  أن المولع المخصص لهم ال ٌناسبهم،مشروع وجد هإالء التجار اللكن بعد انجاز  ،هذا الثمن 2116سنة 

وبالممابل  "كاري اٌدن"التخلً عن حمهم فً مشروع والذي ٌلتزم بموجبه التجار ب 2تم تولٌع الملحك رلم 

تلتزم شركة المركز متعدد الوظائؾ والتً حلت محل المإسسة الجهوٌة للتجهٌز والبناء فً هذا المشروع 

ملٌون درهم لتعوٌض من ٌرٌد من هإالء التجار التخلً نهائٌا عن حمه  61بوضع تحت تصرؾ المجلس مبلػ 

فمد لبلوا االستفادة من المشروع  062تجار أما بالً التجار وعددهم  7، ولد لبل بهذا الحل الؾ درهم 211بمبلػ 

 الؾ درهم. 51الؾ درهم للمتر المربع علما أن المٌمة الحمٌمٌة للمتر المربع هً  05الجدٌد بثمن محدد وهو 

وسوؾ ٌتم فتح  أما بالنسبة لتموٌل المشروع فسوؾ ٌتم عبر عدة مراحل تتناسب مع تمدم انشائه 

حساب خصوصً بمبلػ الودٌعة المالٌة التً وضعتها شركة المركز متعدد الوظائؾ تحت تصرؾ المجلس 

ملٌون درهم، أما بالً المداخٌل فسوؾ تؤتً من المبالػ لتً سٌدفعها التجار لتملن المتاجر  61والبالػ 
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مشروع مازال فً طور االنجاز الن ذلن المخصصة لهم مع العلم أن الجماعة من حمها البٌع حتى اذا كان ال

 ٌسمح به المانون .

أما بالنسبة للوضعٌة العمارٌة الممام علٌها سوق التجار المرحلٌن فهو تابع للملن الخاص للدولة وهنان 

 شهرا. 24مفاوضات مع االمبلن المخزنٌة اللتنائه وبالنسبة لمدة انجاز المشروع فان المدة الممررة هً 

 عضو المجلس الجماعً م بوحنشالسٌد ابراهٌ

فانً أطلب من المجلس وضع نظام  ،بخصوص المركز بصفة عامة والمرافك المشتركة بصفة خاصة 
داخلً لتدبٌرها حتى ٌتم المحافظة على جمالٌتها ورونمها سواء ما ٌتعلك باحتبلل الملن العمومً داخل االجزاء 

االمور التنظٌمٌة والتً ٌجب أن ٌتوالها مدبر خاص على  المشتركة أو نصب اللوحات االشهارٌة أو ؼٌرها من
 نفمة المبلن و المكترٌن.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

فً البداٌة أشكر االدارة على الطرٌمة الجدٌدة فً عرض المعطٌات الخاصة بالنمط المعروضة على  
النماط وخصوصا النمط التمنٌة التً تتطلب اٌضاحات المجلس واتمنى أن ٌتم االستمرار على هذا النه  فً كل 

  وتصامٌم ومخططات وؼٌرها .

أما بخصوص المشروع فً حد ذاته فرؼم ان المعروض علٌنا الٌوم هو الموافمة على فتح حساب  

 خصوصً اال انً اتساءل لماذا لم ٌعرض المشروع على المجلس ألخذ الموافمة على احداثه.

 عضو المجلس الجماعً يالسٌد دمحم اٌت الزاو

أشكر االدارة على المجهود الكبٌر الذي لامت به إلعداد هذا المشروع وارٌد اال ٌنسى المجلس العناء  
ٌعوضهم عنه بثمن ٌناسبهم واؼتنم هذه المناسبة ألطلب من  الكبٌر الذي عانى منه التجار طٌلة هذه المدة وان

 ة لسوق الربٌع.ة ومن المجلس أن ٌولً العناٌة الكافٌالرئاس

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

اتساءل هل تمت تسوٌة الوضعٌة المالٌة مع المإسسة الجهوٌة للتجهٌز والبناء والتً كانت هً صاحبة  

 المشروع أول مرة.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

حلت بموجبه هذه  "كاري اٌدن"لمد تم عمد اتفاق بٌن المإسسة الجهوٌة للتجهٌز والبناء وشركة  
مشروع محل المإسسة الجهوٌة للتجهٌز والبناء أما الالمالٌة المتعلمة ب تاالخٌرة فً كل االتفالات وااللتزاما

 ٌستحمون . بالنسبة للتجار المرحلٌن فمد تم انصافهم وارضائهم بل واعطائهم اكثر مما

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

أطلب من المجلس أن ٌعمل على التناء المطعة االرضٌة التً سٌخلٌها التجار المرحلون لبل أن تضع اٌة  
 جهة اخر  ٌدها علٌها .

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

لم أطلب من السٌد رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة أن ٌبدأ االجراءات اللتناء هذه المطعة االرضٌة واذا  
 نً أعرض هذه النمطة على التصوٌت.فاٌكن هنان أي تدخل اخر، 
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 : (04/12/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  العشرون الواحدة و النمطة

ش الىاكت واإلاعادن واإلااء والبِئت ، اإلايلفت  الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاهت بحن الىصاسة اإلاىخذبت لذي وٍص

لخذبحر مؽشوع  SARlؼشهت راث معإولُت مدذدة  Societe Medina Bikeبالبِئت ومجلغ ظماعت مشاهؾ وؼشهت 

 . Servise(vlse) -libre(velos enالذاسظاث الهىاةُت راجُت الخذمت في مذًىت مشاهؾ 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

لذلن سؤطلب من المجلس التصوٌت على مبدأ منالشتها ، هذه النمطة لم تعرض على اللجنة لدراستها

من المانون التنظٌمً المتعلك  28طبما للمادة  فً اطار ممرر التداول االن كما ٌنص على ذلن المانون

 بالجماعات.
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

اتخاذ ممرر التداول فً النمطة، اود االشارة الى ان هذه االتفالٌة كان ٌجب أن تعمد منذ أن تم بعد  

احداث مشروع الدارجات ذاتٌة الخدمة بالمدٌنة لكننا ارتؤٌنا آنذان أن نكتفً بمنح الشركة المعنٌة احتبلل الملن 

 211ا للمدٌنة ولهذا الؽرض تم التناء العمومً فمط حتى نستطٌع تمٌٌم التجربة لكن االن اصبح المشروع ملك

 دارجة هوائٌة بتموٌل من  وزارة البٌئة، واطلب من السٌد كاتب المجلس تبلوة نص االتفالٌة.
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 اتفاقٔ٘ ششان٘ بني

 نتاب٘ الذّل٘ لذٚ ّصٓش الكاق٘ ّاملعادٌ ّالتينٔ٘ املظتذام٘، املهلف٘ بالتينٔ٘ املظتذام٘

 دللع مجاع٘ مشانش 

 SARL ششن٘ رات مظؤّلٔ٘ ذلذّدٗ  Société Medina Bikeّششن٘ 
 

 

 لتذبري مششّ  الذسادات اهلْأٜ٘ الزاتٔ٘ اخلذم٘ يف مذٓي٘ مشانش  

(VLS) Service-Vélos en Libre  
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 مدينة مزاكــشلتدبري مشـزوع الدراجـات اهلوائيـة الذاتيـة اخلدمـة يف ة ــــة شزاكـــاتفاقي
 :بي(

 ٘نتاب٘ الذّل٘ لذٚ ّصٓش الكاق٘ ّاملعادٌ ّالتينٔ٘ املظتذام٘، املهلف٘ بالتينٔ٘ املظتذام 

 اليائن ملشها بـ شاسع دمحم الخامس  مشاهش، ًمثلها السيذ دمحم العشبي بللائذ؛مجاع٘ مشانش ، 

 "ششن٘ "مذٓي٘ بآو، Société Medina Bike SARL   اليائنت بـشاسع مىالي الحسن اكامت بشداع الؿا بم  جدذ  مدذودةششهت راث مسؤوليت

 .ة العامتش ا لحي الشخىي مشاهش ، جمثلها السيذة لبنى الحىيم الشئيست اإلاذً 147اسض ي الشكم 

 ديباجـــة

  ن التنظيمي رقم ( بتنفيذ القانـو 2015يوليوز   07)موافق  1436من  رمضان  20الصادر يف  1.15.85بناء على الظهري الشريف رقم
 ادلتعلق ابجلماعات. 113.14

  اختصاصات وزير الطاقة وادلعادن  بتحديد ( يتعلق2017 ابريل 28) 1438 فاتح شعبانصادر يف  2.17.203بناء على ادلرسوم رقم
 والتنمية ادلستدامة.

  وتنظيم الوزارة ادلكلفة  اختصاصاتحتديد ( يف 2014 ديسمرب 23) 1436 صفر 30صادر يف  2.14.758بناء على ادلرسوم رقم
 ابلبيئة.

  ( بتفويض 2017ماي  12) 1438من شعبان  15الصادر يف  1003.17بناء على قرار وزير الطاقة وادلعادن والتنمية ادلستدامة رقم
 ة.بعض االختصاصات اىل كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة وادلعادن والتنمية ادلستدامة ادلكلفة ابلتنمية ادلستدام

  ادلتعلق   69.5 القانون رقم ( بتنفيذ1997فرباير  13) 1417شوال  5صادر يف  1.97.49بناء على الظهري الشريف رقم
 والشركة ذات ادلسؤولية احملدودة وشركة احملاصة. ية ابأُلسهمالتضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوص بشركة

  بسن نظام احملاسبة العمومية  2017نوفمرب  23ادلوافق لـ  1439ربيع االول  4الصادر يف  2.17.451وبناء على ادلرسوم عدد
 للجماعات ومؤسسات التعاون بني اجلماعات.

  ادلتعلق  06.47( بتنفيذ القانون رقم 2007نونرب  30) 1428ذي القعدة  01الصادر يف   195-7-1بناء على الظهري الشريف رقم
 جبباايت اجلماعات احمللية .

  احملدد لنسب واسعار الضرائب والرسوم واحلقوق والوجيبات ادلستحقة  19/05/2008بتاريخ  6وبناء على القرار اجلبائي احمللي عدد
 يمو.لفائدة ميزانية مجاعة مراكش كما مت تعديلو وتتم

 الصادر يف  1-96-93اإلطار لألمم ادلتحدة بشأن التغريات ادلناخية، ادلنشورة يف اجلريدة الرمسية مبوجب الظهري رقم  -مقتضيات االتفاقية
 (؛2001نونرب  5) 1422شعبان  19

 (، مبثابة ادليثاق الوطين 2014مارس  6) 1435مجادى األوىل  4الصادر يف  99-12اإلطار رقم  -القيم وادلبادئ ادلضمنة يف القانون
 للبيئة والتنمية ادلستدامة؛

 ا، اخلاص ابالنتقال إىل اقتصاد أخضر منخفض الكربون؛7حكام اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية ادلستدامة، خاصة االرىان أل تفعيال 
  يف أفق سنة 42التزام ادلغرب بتقليص انبعااثتو من الغازات الدفيئة عرب وسائلو اخلاصة  وبدعم من التعاون الدويل، بنسبة دتاشيا مع %

 ، وذلك يشمل عدة قطاعات، مبا فيها قطاع النقل؛2030
 اخية )خفض الغازات الدفيئة( ومحاية البيئة؛واعتبارا ألمهية تطوير مناذج التنقل احلضري ادلستدام وأتثريه اإلجيايب على حماربة التغريات ادلن 
  ورغبة يف جعل مدينة مراكش، احملتضنة لقمةCOP22 منوذجا يف جمال التأقلم مع التغريات ادلناخية، وذلك بوضع العديد من ادلبادرات ،

 اخلاصة بتخضري ادلدينة السيما يف جمال  التنقل النظيف.
  جلسة بتاريخ ..... (  2018فرباير  دلداوالت اجمللس اجلماعي خالل دورةوتبعا( 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/126771.htm
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 :يـــــاق على ما يلـــمت االتف

لَٛؿٛعلايظاان١ل–ل1ايفؼٌل
تهذف هزه الاجفاكيت إلى جدذًذ إؾاس للششاهت من أدل وغع وحسيير مششوع الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت 

 بمذًنت مشاهش.

لسٝ ملايظاان١ل–ل2ايفؼٌل
بخعاو( مع منكمت  بالخنميت اإلاسخذامتاإلايلفت  هخابت الذولتفي إؾاس مىاهبت مخخلف الفاعلي( على اإلاسخىي الىؾني، أعذث 

  وبششاهت مع دماعت مشاهش وششهت "مذًنت باًً"، مششوع جشهيب الذساداث ONUDIألامم اإلاخدذة للخنميت الطناعيت ق

ش نمىر  الخنلل الحػشي اإلاسخذام.الهىائيت الزاجيت الخذمت في مذًنت مشاهش،   بهذف جؿٍى

 وجخيلف ششهت "مذًنت باًً" بدنفيز هزا اإلاششوع مع اخترام الششوؽ اإلاشدعيت املحذدة في هزه الاجفاكيت.

جخمثل سغبت ألاؾشاف في دعل مششوع وغع* الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت* مششوعا سائذا و ناجحا ٌعضص الخنلل 

ت هزا النىع من الخنلل  2017افم اعذاد مششوع حعاكذي  وكانىني ابخذاء من ًناًش  النكيف، ورلً في من أدل اسخمشاٍس

 الحػشي.

لنًف١لاملظاٚعل–ل3ايفؼٌل
 ًنجض اإلاششوع وفم الترهيبت اإلااليت ؤلادماليت الخاليت:  

مجمىع السنت ألاولى  الخاناث

 بـالذسهم

سنىاث  5املجمىع ؾىاٌ 

 بـالذسهم

 797.695257.7 797.695257.7 الخجهيز وخذماث الخنفيزميزانيت 

ف الترهيب مذًنت باًً قمىكع وىب   22مطاٍس

 ومشاهش 

719581711 719581711 

 6.522.720,00 1.213.380,00 الاسدثماس ومطاٍسف الاسخغالٌ 

 14.389.026,37 9.079.686,37  3+2+1اليلفت ؤلادماليت للمششوع ق

 دسهم/ لألوسو الىاخذ 10.70لغ من الاوسو الى الذسهم بليمت ملحىقت: جم جدىٍل اإلاب
 

ل لاالْتك ي١ٝلٚةعِلل–ل4ايفؼٌ ليًت١ُٝٓللب يت١ُٝٓلاملشترا١َاملهًف١للنت ب١لايرٚي١ايفرت٠ عربلَٓظ١ُلاألَِلاملتحر٠
ل(:ONUDIايؼٓ ع١ٝل)

 . ONUDIللخنميت الطناعيت قًخللى اإلاششوع دعم الىصاسة اإلانخذبت اإلايلفت بالبيئت عبر منكمت ألامم اإلاخدذة 

خجسذ هزا الذعم في ألاعماٌ الخاليت:  ٍو

ل اإلاششوع بمبلغ  -  دسهم. 3.330.375,00اإلاشاسهت في جمٍى

 جنسيم ألاعماٌ اإلاشجلبت في إؾاس اإلاششوع ورلً بدشاوس مع مخخلف الجهاث الفاعلت. -

 .إدشاء جذكيم جلني ومالي للنشاؽ بغيت جلييم أداء الششهت اإلاذبشة -
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لايتزاَ تلمج ع١لَاانعل–ل5ايفؼٌل
 جلتزم دماعت مشاهش بما ًلي:

ت من أدل جنفيز اإلاششوع؛ -  حسهيل ؤلادشاءاث ؤلاداٍس

 غما( حعبئت السلؿاث املحليت اإلاعنيت باألمش؛ -

 جدسيس الساهنت املحليت بشأ( اهميت البنياث الخدخيت للمششوع للحفاف عليها وجفادي حعؿيلها. -

"مذًنت باًً" باسخغالٌ مدؿاث هشاء الذساداث الهىائيت ؾىاٌ خمس سنىاث خسب دفتر الخدمالث الزي  ؤلار( لششهت -

 سخدذده الاؾشاف اإلاعنيت باالجفاكيت.

ؤلار( لششهت "مذًنت باًً"، بعذ مشوس خمس سنىاث، وفي خالت عذم ججذًذ انخذابها، باسترداع معذاتها التي وصعتها  -

 هخابت الذولتوإسداع اإلاعذاث في خالت ديذة، اإلامىلت من ؾشف  ،سادت هىائيت وججهيزاتهاد 100بىسائلها الخاضت، أي 

 دسادت هىائيت وججهيزاتها. 200عبر منكمت ألامم اإلاخدذة للخنميت الطناعيت، أي  بالخنميت اإلاسخذامتاإلايلفت 

 ؤلاششاف على الاسخغالٌ واإلاشاكبت للمششوع. -

 ذساداث الهىائيت واملحؿاث خالٌ مذة العلذ.الترخيظ للششهت بخىسيع فػاء ال -

على الذساداث الهىائيت وهزا « totems و diapasons"  باإلشهاس والشعاًت في املحؿاث اإلاسخغلت علىؤلار( للمسخغل  -

 وججهيزاتها، 

اداث عن ؤلار( للمسخغل بأ( ًدطل على مذاخيل الىشاء سىاء بالنسبت الشتراواث اليىم أو ألاسبىع أو السنت، وه - زا الٍض

ججاوصاث الاسخخذام خالٌ نطف اليىم ألاٌو املجاني، وأًػا علىباث عذم إسداع الذسادت الهىائيت خسب الششوؽ العامت 

 لالسخعماٌ التي سخدذد بشيل مشترن.

لايتزاَ تلطان١ل"َر١ٜٓلب ٜو"ل-ل6ايفؼٌل
 جلتزم ششهت مذًنت باًً بما ًلي:

 أداء مسخدلاث اخخالٌ اإلالً العمىمي لفائذة دماعت مشاهش.   -

ل اإلاششوع بمبلغ  -  ، بمجشد انؿالكه مع إزباث رلً بخعبئت الىسائل؛دسهم 5.749.311,37اإلاشاسهت في جمٍى

الخلنيت جنفيز دميع بنىد هزه الاجفاكيت، بما في رلً حسليم الخجهيزاث ؾبلا للخفطيل الخلني اإلالحم، وؤلانجاصاث  -

ت لإلسساء الجيذ للمششوع ق  دسادت هىائيت خشة الاسخعماٌ . 300ومجمىع الخذماث الػشوٍس

 غما( اسخغالٌ اإلانطت وضيانتها بمجشد جشهيبها في إؾاس هزه الاجفاكيت. -

ل  - ماٌ دسادت هىائيت بخجهيزاتها ووافت ألاغشاع اإلاشجبؿت باإلاششوع لجماعت مشاهش في خالت ديذة لالسخع 200جدٍى

 سنىاث من اسخغالٌ املحؿت على شيل الدسيير اإلافىع. 5والخذمت بعذ 

إعذاد والامخثاٌ لجذٌو الشسىم الزي ًدترم جىدهاث دماعت مشاهش، بما في رلً الؿلبت واإلاىقفى( والسياح الذاخليى(  -

 ... والخاسديى( 

 سخخػع إلاطادكت مجلس دماعت مشاهش. وغع الششوؽ العامت لالسخخذام التي جخماش ى مع املجخمع اإلاغشبي، والتي -

الاإلاام واخترام دفتر الخدمالث الخاص باإلشهاس على الذساداث الهىائيت، الزي سيخم إعذاده واإلاطادكت عليه من ؾشف  -

 مجلس دماعت مشاهش.

إؾالق وغع سهن إشاسة دماعت مشاهش، خالٌ فتراث من السنت، اسخخذام  لىخاث ؤلاشهاس على الذساداث الهىائيت ق -

 خذمت جنلل دذًذة... . 
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لدت١ٓلايتتبعل–ل7ايفؼٌل
ووالًت دهت مشاهش  هخابت الذولت اإلايلفت بالخنميت اإلاسخذامت  ممثل واخذ عن ول من: جيى( لجنت للخدبع جػم في جشهيبتها  : 

 عمالت مشاهش  ودماعت مشاهش وششهت "مذًنت باًً". –اسفي 

 وجخمثل مهمت هزه اللجنت في:

 من اخترام الششوؽ والالتزاماث اإلانطىص عليها في هزه الاجفاكيت؛الخأهذ  -

 جدبع مذي الىفاء  بااللتزاماث اإلابرمت في الاجفاكيت من ؾشف اإلاسخغل؛ -

 جدذًذ ؤلاهشاهاث واجخار الخذابير الالصمت لػما( جنفيز ملخػياث هزه الاجفاكيت؛ -

 .جلييم جنفيز الاجفاكيت والليام بالخعذًالث الالصمت -

 ججخمع هزه اللجنت بشيل منخكم مشة ول سخت أشهش وولما ؾلب أخذ الاؾشاف اإلاىكعت رلً.

لايتأَنيل–ل8ايفؼٌل
 ًلىم ول ؾشف بخأمي( مسخخذميه غذ مخاؾش خىادر الشغل وألامشاع اإلاهنيت.

لايشا١ٜ:ل–ل9ايفؼٌل
لتزمى( باملحافكت على  ت في جذخالتهم، ٍو ت اإلاعلىماث الخاضت باإلاشجفلي(.ًخعي( على ألاؾشاف الالتزام  بالسٍش  سٍش

لاملر٠ل-ل10ايفؼٌل
خ جىكيعها والخأشير عليها، وججذد بناء على 5جدذد مذة الاجفاكيت في خمس سنىاث ق   وجذخل خيز الخنفيز، ابخذاء من جاٍس

 اجفاق بي( ألاؾشاف، وخسب اعادة النكش  في الخذمت التي ًلذمها اإلاششوع للساهنت. 

لايتمرٌٜل–ل11ايفؼٌل
 ٌسخديل الليام بأي حعذًل لبنىد هزه الاجفاكيت إال بىاسؿت علذ ملحم خاغع إلاىافلت ألاؾشاف.

لطاٚطلايفشخل–ل12ايفؼٌل
خ الانتهاء. ال ًجب أ( ًىكف فسخ  ًمىن ألخذ ألاؾشاف فسخ الاجفاكيت بعذ جىديه إشعاس مسبم بثالزت أشهش كبل جاٍس

 شيل خؿشا أو غشسا للساهنت و للفػاء الحػشي.الاجفاكيت الخذماث اإلالذمت، هما ال ًمىن أ( ح

في خالت الفسخ غير الناجج عن خؿأ فادح من الؿشف آلاخش، ًجب أ( ًدناٌص الؿشف الفاسخ عن اإلاعذاث التي ًملىها في 

 املحؿت، ليي ال ًدسب اإلاششوع على الؿشف آلاخش بسبب كشاس مفاجئ.   

لتش١ٜٛلايٓزاع تل–ل13ايفؼٌل
لجأ الى جدىيم السيذ والي دهت مشاهش اسفي ًخػع ول نضاع بي( الا  ت الىدًت، ٍو ؾشاف اإلاىكعت لالجفاكيت الى الدسٍى

 في خالت الاخخالف، وعنذ اسخمشاس النزاع ًداٌ على الجهت اللػائيت املخخطت.

 خشسث هزه الاجفاكيت في أسبعت نكائش.

 .....................................خشس بـ ..............................، في 
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ل1للـاملًح
جب أ( جيى( ملاومت للمديـ الخاص دذا بمجاٌ الخذمت الزاجيت،  ت إلى انخكاساث الضبائن، ٍو ًجب أ( حسخجيب الذساداث الهىائيت الحػٍش

جب أ( جيى(:  ٍو

  العمىميت ومخىفشة بشيل دائم.ًىم في السنت، خاسدا في الفػاءاث  365أًام،  7/7ساعت،  24/24مخىادذة 

 .)اح، واإلالىخت في بعؼ ألاخيا  ملاومت للعىامل اإلاناخيت دو( خماًت السلف: الشمس، البرد، اإلاؿش  الٍش

 .آمنت بشيل واف، ومخينت ومشاكبت إلانع الاسخعماٌ بذو( خزس و/أو بشيل حعسفي أخيانا 

 ع اخترام خطائظ خاضت دذا:ًجب أ( جيى( الذسادت الهىائيت مؿابلت للمعاًير الذوليت، م

 ق هييل معخمذ في حي حي(VTT ؛ 

 السير بذو( سلسلت، وهى ما ٌسمى بـالسير بالياسدا(؛ 

  حشمل املحٌى وفشامل والذًنامى؛«اليل في واخذ»مداوس ، 

 عجالث ديذة بئؾاس وأنبىب مػاد للثلب؛ 

 ب؛  مسامير من الفىالر اإلالاوم للطذأ ضلبت وغير كابلت للخخٍش

  أغىاء الذسادت الهىائيت خسب استراجيجيت الخنميت اإلانخفػت الانبعازاثLEDS)؛  

 عناضش الخىاضل الهامت في الذسادت: السلت ألاماميت والهييل الخلفي؛ 

 خىراث؛ 

 آليت خماًت الذساداث الهىائيت خاس  املحؿت؛ 

 آليت خماًت الذساداث الهىائيت في املحؿت؛ 

 وغع مدؿاث آمنت؛ 

  ؛« ىڤ بىهسسم» وغع نكام 

  ؛« سمىڤ بىهس» وغع ؾىاؾم 

 جت؛مدسادت هىائيت راجيت الخذمت، بالياسدا(، مخخبرة، خفيفت دو( أ( جيى( منمز 

  مذهش:« سمىڤ بىهس» نكام 

  )مشنلت سمىڤ بىهس، مبخىشة دذا، سهلت الاسخخذام جمىن من الىلى  إلى الذسادت الهىائيت مباششة، سىاء بالنسبت للمنخشؾي

 للمسخعملي( العشغيي(؛أو 

 خماًت كطىي سىاء في املحؿت أو خاسدها؛ 

 .مدؿاث بىخذاث، بذو( أسالن وبهنذست مذنيت غئيلت، وبالخالي فهي سهلت الخثبيذ ختى في خالت الاسخعانت بمطادس خاسديت 

 يت.اسخلالليت في الذسادت الهىائيت، خيث ًمنذ السائم ؾاكت النكام وفي الىشً اإلاضود بالؿاكت الشمس 

 ًلىم الضبائن بالىلى  إلى الخذمت واسخعماٌ الذسادت الهىائيت عبر:

 ا أو العشغيي(؛  الىلى  بالنسبت لجميع أواع اإلاسخعملي(، اإلانخشؾي( سنٍى

 الىلى  عبر اإلاىكع ؤلالىتروني أو الخؿبيم على الهاجف النلاٌ؛ 

  الىلى  في اإلاخجش؛ 

 ؾشق جأمي( وكىف الذسادت الهىائيت اإلاؤدشة؛ 

  ؽ إسداع الذسادت الهىائيت.ششو 
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 تبلوة نص االتفالٌة، باب المنالشة مفتوح حولها.بعد  

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

فً الحمٌمة، فان الشركة التً تدبر هذا المشروع لم ٌتم انصافها أو تشجٌعها من طرؾ المجلس  

الجماعً، لذلن أطالب بإٌجاد صٌؽة لانونٌة إلعفائها من رسوم احتبلل الملن العمومً أو التخفٌض منها الن 

 هذه الشركة تتعرض لخسائر كبٌرة من جراء السرلات التً تتعرض لها دراجاتها.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

كذلن اٌجاد صٌؽة لانونٌة لتمكٌن مكتر  الدراجات باإلضافة الى ما ذكره السٌد دمحم بالة فانه ٌجب  
 النارٌة الخصوصٌن من مواصلة مزاولة نشاطهم.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 بالنسبة لهذا الموضوع، فإننـا بصدد اعداد صٌاؼة لانونٌة لمزاولة نشاط كراء الدراجات النارٌة. 

 رض هـذه االتفالٌـة على التصوٌـت .واذا سمحتــم فانً أعـــ 
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 8142فبراٌر  41بتارٌخ  234/2/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  العشرون الواحدة النمطـة           
 

بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن الوزارة المنتدبة لد  وزٌر الطالة والمعادن والماء 

شركة ذات   Société Medina Bikeوالبٌئة، المكلفة بالبٌئة ومجلس جماعة مراكش وشركة 

لتدبٌر مشروع الدراجات الهوائٌة الذاتٌة الخدمة فً مدٌنة مراكش  SARLمسإولٌة محدودة 

((VLS Service-en Libre Vélos.) 

 2018

142018

 

 113.1492 

  

  

  

  

 . 

  

38 

38 

وهـم الســـادة38

احمـد المتصـدق، خدٌجــة الفضـً، دمحم توفلة، عادل المتصدق، دمحم العربــً بلمائــد، عبد السبلم سً كــوري، 

عبد الفتاح رزكً، احمد عبٌلة، دمحم زراؾ، حسن بباوي، دمحم بنانً، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، ثورٌة بوعباد، 

ظ، سعٌدة سبللة، دمحم نكٌل، عبد الهادي وٌسبلت، عبد الهادي بن عبل، لحسٌن نوار، ي البشٌر طوبا، احمد محفو

عبد الرحٌم الفٌرامً، خلٌفة الشحٌمً، عبد الؽنً درٌوش، عبد العزٌز بنسعود، حبٌبة الكرشال ، دمحم بالة، 

جمال الدٌن العكـرود، ي الحسن المنادي، دمحم بنلعروسـً، دمحم اٌت بوٌـدو، المصطفى الوجدانـً، خلٌل بولحسن، 

له الؽلؾ ، ي احفٌظ لضاوي العباسً.دمحم بن ببل، دمحم اٌت الزاوي، توفٌك بلوجور، عبد اال
 

 

لٜكـا لَ لًٜـــٞ

شراكة بٌن كتابة الدولة لد  وزٌر الطالة والمعادن والتنمٌة المستدامة، المكلفة بالتنمٌة  

لتدبٌر  SARLشركة ذات مسإولٌة محدودة   Société Medina Bikeالمستدامة  ومجلس جماعة مراكش وشركة 
واالتٌة ممتضٌاتها Vélos en Libre-Service (VLS ) )  مشروع الدراجات الهوائٌة الذاتٌة الخدمة فً مدٌنة مراكش

 كاالتً:
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 اتفاقيـــة شزاكــــة لتدبري مشـزوع الدراجـات اهلوائيـة الذاتيـة اخلدمـة يف مدينة مزاكــش
 :بي(

 

 ٘اليائن ملشها بشاسع العشعش  نتاب٘ الذّل٘ لذٚ ّصٓش الكاق٘ ّاملعادٌ ّالتينٔ٘ املظتذام٘، املهلف٘ بالتينٔ٘ املظتذام

اع الشباؽ 9سكم  16سيىخىس   حي الٍش
 اليائن ملشها بـشاسع دمحم الخامس  مشاهش، مجاع٘ مشانش ، 

 "ششن٘ "مذٓي٘ بآو، Société Medina Bike SARL  اليائنت بـشاسع مىالي الحسن اكامت  ششهت راث مسؤوليت مدذودة

 ا لحي الشخىي مشاهش ،  147بشداع الؿا بم  جدذ اسض ي الشكم 

 

 ديباجـــة

  113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليوز   07)موافق  1436من  رمضان  20الصادر يف  1.15.85على الظهري الشريف رقم بناء 
 ادلتعلق ابجلماعات.

  والتنمية اختصاصات وزير الطاقة وادلعادن  بتحديد ( يتعلق2017 ابريل 28) 1438 فاتح شعبانصادر يف  2.17.203بناء على ادلرسوم رقم
 ادلستدامة.

  الوزارة ادلكلفة ابلبيئة. وتنظيم  اختصاصاتحتديد ( يف 2014 ديسمرب 23) 1436 صفر 30صادر يف  2.14.758بناء على ادلرسوم رقم 
 ( بتفويض بعض 2017ماي  12) 1438من شعبان  15الصادر يف  1003.17وزير الطاقة وادلعادن والتنمية ادلستدامة رقم  قرار بناء على

 االختصاصات اىل كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة وادلعادن والتنمية ادلستدامة ادلكلفة ابلتنمية ادلستدامة.
  التضامن وشركة  ادلتعلق بشركة  69.5 القانون رقم ( بتنفيذ1997فرباير  13) 1417شوال  5صادر يف  1.97.49بناء على الظهري الشريف رقم

 والشركة ذات ادلسؤولية احملدودة وشركة احملاصة. التوصية البسيطة وشركة التوصية ابأُلسهم
  احملاسبة العمومية للجماعات بسن نظام  2017نوفمرب  23ادلوافق لـ  1439ربيع االول  4الصادر يف  2.17.451وبناء على ادلرسوم عدد

 ومؤسسات التعاون بني اجلماعات.
  ادلتعلق جبباايت  06.47( بتنفيذ القانون رقم 2007نونرب  30) 1428ذي القعدة  01الصادر يف   195-7-1بناء على الظهري الشريف رقم

 اجلماعات احمللية .
  دد لنسب واسعار الضرائب والرسوم واحلقوق والوجيبات ادلستحقة لفائدة ميزانية احمل 19/05/2008بتاريخ  6وبناء على القرار اجلبائي احمللي عدد

 مجاعة مراكش كما مت تعديلو وتتميمو.
 شعبان  19الصادر يف  1-96-93اإلطار لألمم ادلتحدة بشأن التغريات ادلناخية، ادلنشورة يف اجلريدة الرمسية مبوجب الظهري رقم  -مقتضيات االتفاقية

 (؛2001رب نون 5) 1422
 (، مبثابة ادليثاق الوطين للبيئة والتنمية 2014مارس  6) 1435مجادى األوىل  4الصادر يف  99-12اإلطار رقم  -القيم وادلبادئ ادلضمنة يف القانون

 ادلستدامة؛
 ضر منخفض الكربون؛ا، اخلاص ابالنتقال إىل اقتصاد أخ7حكام اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية ادلستدامة، خاصة االرىان أل تفعيال 
  وذلك 2030% يف أفق سنة 42التزام ادلغرب بتقليص انبعااثتو من الغازات الدفيئة عرب وسائلو اخلاصة  وبدعم من التعاون الدويل، بنسبة دتاشيا مع ،

 يشمل عدة قطاعات، مبا فيها قطاع النقل؛
 ايب على حماربة التغريات ادلناخية )خفض الغازات الدفيئة( ومحاية البيئة؛واعتبارا ألمهية تطوير مناذج التنقل احلضري ادلستدام وأتثريه اإلجي 
  ورغبة يف جعل مدينة مراكش، احملتضنة لقمةCOP22 منوذجا يف جمال التأقلم مع التغريات ادلناخية، وذلك بوضع العديد من ادلبادرات اخلاصة ،

 بتخضري ادلدينة السيما يف جمال  التنقل النظيف.
  (.14/02/2018)جلسة بتاريخ  2018الت اجمللس اجلماعي دلدينة مراكش خالل دورتو العادية لشهر فرباير داو دلوتبعا 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/126771.htm
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 :يـــــاق على ما يلـــمت االتف

لَٛؿٛعلايظاان١ل–ل1ايفؼٌل
تهذف هزه الاجفاكيت إلى جدذًذ إؾاس للششاهت من أدل وغع وحسيير مششوع الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت بمذًنت 

 مشاهش.

لسٝ ملايظاان١ل–ل2ايفؼٌل
بخعاو( مع منكمت  بالخنميت اإلاسخذامتاإلايلفت  هخابت الذولتفي إؾاس مىاهبت مخخلف الفاعلي( على اإلاسخىي الىؾني، أعذث 

  وبششاهت مع دماعت مشاهش وششهت "مذًنت باًً"، مششوع جشهيب الذساداث ONUDIألامم اإلاخدذة للخنميت الطناعيت ق

ش نمىر  الخنلل الحػشي اإلاسخذام.الهىائيت الز  اجيت الخذمت في مذًنت مشاهش، بهذف جؿٍى

 وجخيلف ششهت "مذًنت باًً" بدنفيز هزا اإلاششوع مع اخترام الششوؽ اإلاشدعيت املحذدة في هزه الاجفاكيت.

ٌعضص الخنلل  جخمثل سغبت ألاؾشاف في دعل مششوع وغع* الذساداث الهىائيت الزاجيت الخذمت* مششوعا سائذا و ناجحا

ت هزا النىع من الخنلل  2017النكيف، ورلً في افم اعذاد مششوع حعاكذي  وكانىني ابخذاء من ًناًش  من أدل اسخمشاٍس

 الحػشي.

لنًف١لاملظاٚعل–ل3ايفؼٌل
 ًنجض اإلاششوع وفم الترهيبت اإلااليت ؤلادماليت الخاليت:  

مجمىع السنت ألاولى  الخاناث

 بـالذسهم

سنىاث  5املجمىع ؾىاٌ 

 بـالذسهم

 797.695257.7 797.695257.7 ميزانيت الخجهيز وخذماث الخنفيز

ف الترهيب مذًنت باًً قمىكع وىب   22مطاٍس

 ومشاهش 

719581711 719581711 

 6.522.720,00 1.213.380,00 الاسدثماس ومطاٍسف الاسخغالٌ 

 14.389.026,37 9.079.686,37  3+2+1اليلفت ؤلادماليت للمششوع ق

 دسهم/ لألوسو الىاخذ 10.70ملحىقت: جم جدىٍل اإلابلغ من الاوسو الى الذسهم بليمت 
 

ل لاالْتك ي١ٝلٚةعِلل–ل4ايفؼٌ ليًت١ُٝٓللب يت١ُٝٓلاملشترا١َاملهًف١للنت ب١لايرٚي١ايفرت٠ عربلَٓظ١ُلاألَِلاملتحر٠
ل(:ONUDIايؼٓ ع١ٝل)

خجسذ هزا ONUDIاإلايلفت بالبيئت عبر منكمت ألامم اإلاخدذة للخنميت الطناعيت قًخللى اإلاششوع دعم الىصاسة اإلانخذبت   . ٍو

 الذعم في ألاعماٌ الخاليت:

ل اإلاششوع بمبلغ  -  دسهم. 3.330.375,00اإلاشاسهت في جمٍى

 جنسيم ألاعماٌ اإلاشجلبت في إؾاس اإلاششوع ورلً بدشاوس مع مخخلف الجهاث الفاعلت. -

 لي للنشاؽ بغيت جلييم أداء الششهت اإلاذبشة.إدشاء جذكيم جلني وما -
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لايتزاَ تلمج ع١لَاانعل–ل5ايفؼٌل
 جلتزم دماعت مشاهش بما ًلي:

ت من أدل جنفيز اإلاششوع؛ -  حسهيل ؤلادشاءاث ؤلاداٍس

 غما( حعبئت السلؿاث املحليت اإلاعنيت باألمش؛ -

 للحفاف عليها وجفادي حعؿيلها.جدسيس الساهنت املحليت بشأ( اهميت البنياث الخدخيت للمششوع  -

ؤلار( لششهت "مذًنت باًً" باسخغالٌ مدؿاث هشاء الذساداث الهىائيت ؾىاٌ خمس سنىاث خسب دفتر الخدمالث الزي  -

 سخدذده الاؾشاف اإلاعنيت باالجفاكيت.

اتها التي وصعتها ؤلار( لششهت "مذًنت باًً"، بعذ مشوس خمس سنىاث، وفي خالت عذم ججذًذ انخذابها، باسترداع معذ -

 هخابت الذولتوإسداع اإلاعذاث في خالت ديذة، اإلامىلت من ؾشف  ،دسادت هىائيت وججهيزاتها 100بىسائلها الخاضت، أي 

 دسادت هىائيت وججهيزاتها. 200عبر منكمت ألامم اإلاخدذة للخنميت الطناعيت، أي  بالخنميت اإلاسخذامتاإلايلفت 

 ت للمششوع.ؤلاششاف على الاسخغالٌ واإلاشاكب -

 الترخيظ للششهت بخىسيع فػاء الذساداث الهىائيت واملحؿاث خالٌ مذة العلذ. -

على الذساداث الهىائيت وهزا « totems و diapasons"  باإلشهاس والشعاًت في املحؿاث اإلاسخغلت علىؤلار( للمسخغل  -

 وججهيزاتها، 

اداث عن ؤلار( للمسخغل بأ( ًدطل على مذاخيل الىشاء سىاء  - بالنسبت الشتراواث اليىم أو ألاسبىع أو السنت، وهزا الٍض

ججاوصاث الاسخخذام خالٌ نطف اليىم ألاٌو املجاني، وأًػا علىباث عذم إسداع الذسادت الهىائيت خسب الششوؽ العامت 

 لالسخعماٌ التي سخدذد بشيل مشترن.

لايتزاَ تلطان١ل"َر١ٜٓلب ٜو"ل-ل6ايفؼٌل
 باًً بما ًلي:جلتزم ششهت مذًنت 

 أداء مسخدلاث اخخالٌ اإلالً العمىمي لفائذة دماعت مشاهش.   -

ل اإلاششوع بمبلغ  -  ، بمجشد انؿالكه مع إزباث رلً بخعبئت الىسائل؛دسهم 5.749.311,37اإلاشاسهت في جمٍى

وؤلانجاصاث الخلنيت جنفيز دميع بنىد هزه الاجفاكيت، بما في رلً حسليم الخجهيزاث ؾبلا للخفطيل الخلني اإلالحم،  -

ت لإلسساء الجيذ للمششوع ق  دسادت هىائيت خشة الاسخعماٌ . 300ومجمىع الخذماث الػشوٍس

 غما( اسخغالٌ اإلانطت وضيانتها بمجشد جشهيبها في إؾاس هزه الاجفاكيت. -

ل  - ديذة لالسخعماٌ دسادت هىائيت بخجهيزاتها ووافت ألاغشاع اإلاشجبؿت باإلاششوع لجماعت مشاهش في خالت  200جدٍى

 سنىاث من اسخغالٌ املحؿت على شيل الدسيير اإلافىع. 5والخذمت بعذ 

إعذاد والامخثاٌ لجذٌو الشسىم الزي ًدترم جىدهاث دماعت مشاهش، بما في رلً الؿلبت واإلاىقفى( والسياح الذاخليى(  -

 ... والخاسديى( 

 غشبي، والتي سخخػع إلاطادكت مجلس دماعت مشاهش.وغع الششوؽ العامت لالسخخذام التي جخماش ى مع املجخمع اإلا -

الاإلاام واخترام دفتر الخدمالث الخاص باإلشهاس على الذساداث الهىائيت، الزي سيخم إعذاده واإلاطادكت عليه من ؾشف  -

 مجلس دماعت مشاهش.

الهىائيت قإؾالق  وغع سهن إشاسة دماعت مشاهش، خالٌ فتراث من السنت، اسخخذام  لىخاث ؤلاشهاس على الذساداث -

 خذمت جنلل دذًذة... . 
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لدت١ٓلايتتبعل–ل7ايفؼٌل
ووالًت دهت مشاهش  هخابت الذولت اإلايلفت بالخنميت اإلاسخذامت  ممثل واخذ عن ول من: جيى( لجنت للخدبع جػم في جشهيبتها  : 

 عمالت مشاهش  ودماعت مشاهش وششهت "مذًنت باًً". –اسفي 

 وجخمثل مهمت هزه اللجنت في:

 الخأهذ من اخترام الششوؽ والالتزاماث اإلانطىص عليها في هزه الاجفاكيت؛ -

 جدبع مذي الىفاء  بااللتزاماث اإلابرمت في الاجفاكيت من ؾشف اإلاسخغل؛ -

 جدذًذ ؤلاهشاهاث واجخار الخذابير الالصمت لػما( جنفيز ملخػياث هزه الاجفاكيت؛ -

 بالخعذًالث الالصمت.جلييم جنفيز الاجفاكيت والليام  -

 ججخمع هزه اللجنت بشيل منخكم مشة ول سخت أشهش وولما ؾلب أخذ الاؾشاف اإلاىكعت رلً.

لايتأَنيل–ل8ايفؼٌل
 ًلىم ول ؾشف بخأمي( مسخخذميه غذ مخاؾش خىادر الشغل وألامشاع اإلاهنيت.

لايشا١ٜ:ل–ل9ايفؼٌل
ت في جذخالتهم،  ت اإلاعلىماث الخاضت باإلاشجفلي(.ًخعي( على ألاؾشاف الالتزام  بالسٍش لتزمى( باملحافكت على سٍش  ٍو

لاملر٠ل-ل10ايفؼٌل
خ جىكيعها والخأشير عليها، وججذد بناء على 5جدذد مذة الاجفاكيت في خمس سنىاث ق   وجذخل خيز الخنفيز، ابخذاء من جاٍس

 نت. اجفاق بي( ألاؾشاف، وخسب اعادة النكش  في الخذمت التي ًلذمها اإلاششوع للساه

لايتمرٌٜل–ل11ايفؼٌل
 ٌسخديل الليام بأي حعذًل لبنىد هزه الاجفاكيت إال بىاسؿت علذ ملحم خاغع إلاىافلت ألاؾشاف.

لطاٚطلايفشخل–ل12ايفؼٌل
خ الانتهاء. ال ًجب أ( ًىكف فسخ  ًمىن ألخذ ألاؾشاف فسخ الاجفاكيت بعذ جىديه إشعاس مسبم بثالزت أشهش كبل جاٍس

 لذمت، هما ال ًمىن أ( حشيل خؿشا أو غشسا للساهنت و للفػاء الحػشي.الاجفاكيت الخذماث اإلا

في خالت الفسخ غير الناجج عن خؿأ فادح من الؿشف آلاخش، ًجب أ( ًدناٌص الؿشف الفاسخ عن اإلاعذاث التي ًملىها في 

 املحؿت، ليي ال ًدسب اإلاششوع على الؿشف آلاخش بسبب كشاس مفاجئ.   

لايٓزاع تتش١ٜٛلل–ل13ايفؼٌل
لجأ الى جدىيم السيذ والي دهت مشاهش اسفي في  ت الىدًت، ٍو ًخػع ول نضاع بي( الاؾشاف اإلاىكعت لالجفاكيت الى الدسٍى

 خالت الاخخالف، وعنذ اسخمشاس النزاع ًداٌ على الجهت اللػائيت املخخطت.

 خشسث هزه الاجفاكيت في أسبعت نكائش.

 .، في .....................................خشس بـ .............................
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

ال الجلسة الثانٌة من هذه الدورة وسنستؤنؾ و بذلن نكون لد انهٌنا النمط المدرجة فً جدول اعم 

 اشؽالها فً الجلسة الثالثة

 الزوال. ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة والنصؾ بعد

 


