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  2017 ِاٞاٌكٚنج اٌؼاق٠ح ٌّٙه                                 ّهاوٌُاٌّعًٍ اٌعّاػٟ 

 ظٍٍح ػ١ٍٕح                                    

 2017 م يحم رضر اارة ا اام ة ل ارهر 
 17/05/2017بت   خ  اجللسل ااث نيل

ؤنؾ المجلس الجماعــً لمراكش جلســات است، 2017غثما ٌٍعكٌٚح اٌى١ِٕح ٌٍكٚنج اٌؼاق٠ح ٌّٙه ِاٞ   

على الساعة الحادٌة  2017ماي  17فً جلسـة ثانٌة عمدها ٌــوم االربعاء  2017الدورة العادٌــة لشهر ماي 

تحت رباسة السٌد والنصؾ صباحا بماعة عشر 

ماعً لمدٌنة مراكش وبحضور السٌد دمحم اٌت اوشعدٌر لابد الملحمة دمحم العربً بلمابد ربٌس المجلس الج

االدارٌة الشمالٌة سٌدي ٌوسؾ بن علً ممثال للسٌد والً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش والسٌد 

 المذكور موطاعً ربٌس لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراكش اسفً.

 :    اٌٍــاقجؼعـه ِٓ  اغـه ظّاػح ٌّهاوُ تصفح اٌرّان٠ح  - 

  تا١ٌٕاتح اٌّك٠ه اٌؼاَ ٌٍّصاٌػ :  ػثك اٌؼى٠ى االِهٞ 

 نئ١ـً لٍُ اػّاي اٌّعًٍ :      دمحم اٌّؽ١ه          

 نئ١ً لٍُ اٌّّرٍىاخ اٌعّاػ١ح :   ؽٛذٟاٌ ّ٘اَ تً

 نئ١ً لٍُ اٌرفط١ػ ٚاٌكناٌاخ االٌرهاذ١ع١ح :   ١ٌّه ٌؼه٠ث١ح

 مٕٟنئ١ً اٌمٍُ اٌر :   ٞ اٌط١ة ا١ٌٕٕػ

 نئ١ً لٍُ ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌّا١ٌح :   ػثك اٌؽك ِكا

 نئ١ً لٍُ اٌّثاب، اٌصمافح، اٌه٠اظح ٚاٌرهت١ح :   اٌؽ١ٍٓ اٌىٚاق

 نئ١ً لٍُ اٌّٛانق اٌثّه٠ح :    دمحم ت١ٕطٛ

 نئ١ً ِصٍؽح ِهواخ اٌر١ّٕح اٌّؽ١ٍح :    دمحم انفا

 ػٓ لٍُ اػّاي اٌّعًٍ :   ـ١ًٍ ٌِٛػ

 اػّاي اٌّعًٍ ػٓ لٍُ :    ٌؼك ٔعاٞ

 

  ػعٛا 86  : اٌؼكق اٌمأٟٛٔ اٌمٞ ٠رىْٛ ِٕٗ اٌّعًٍ اٌعّاػٟ  -

  ػعٛا 86  :    ػـكق االػعـاء اٌّىا١ٌٚـٓ ِٙاِٙــُ  -

 ػعٛا 62 :      ػـكق األػعــاء اٌؽاظه٠ـــٓ  -

 رئيط زتًط مجاعة َزانػ ستُد ايعزبي بًكائد 0
 ًط مجاعة َزانػايٓائب االوٍ يزئيط زت يوْط بٔ صًيُإ 2
 ايٓائب ايجاْي يزئيط زتًط مجاعة َزانػ عبد ايضالّ صي نوري 3

 ايٓائب ايجايح يزئيط زتًط مجاعة َزانػ ستُد توفًة 4

 ايٓائب ايزابع يزئيط زتًط مجاعة َزانػ أمحد املتؾدم 5

 ايٓائب ارتاَط يزئيط زتًط مجاعة َزانػ َوالي اذتضٔ املٓادي 6

 ب ايضادصة يزئيط زتًط مجاعة َزانػايٓائ خدجية فقي 7

 ايٓائب ايضابع يزئيط زتًط مجاعة َزانػ عبد ايزسام دبور 8

 ايٓائب ايتاصع يزئيط زتًط مجاعة َزانػ عواطف ايربدعي 9

 ايٓائب ايعاعز يزئيط زتًط مجاعة َزانػ مجاٍ ايدئ ايعهزود 01

 يْائب ناتب اجملًط ادتُاع َوالي احفيظ ققاوي ايعباصي 00

 عقو اجملًط ادتُاعي يوصف أيت رياض 02

 "          "          " عبد اجمليد ايت ايكافي 03
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 ربٌس المجلس الجماعً دمحم العربً بلمابد

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السٌدات أعضاء المجلس المحترمٌنالسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسابل االعالم

 أٌها الحضور الكرٌم

 

ً جلستها الثانٌة لمنالشة النمط الواردة فً ف 2017ماي  أشؽال الدورة العادٌة لشهر نستؤنؾ

 جدولتها الزمنٌة وهً على الشكل التالً:
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 نها والنقط املتداول  يف  شأ  جمللس مجاعة مراكش 7572الدورة العادية لشهر ماي  للجلسة الثانية مناجلدولة  الزمنية  
 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
اجللسة 
 ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الجلسة 
 الثانٌة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ٌوم االربعاء

07/15/2107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحادٌة الساعة 
 عشرة صباحا

بقاعة 
االجتماعات 

الرسمٌة 
لمجلس جماعة 
مراكش بشارع 

 دمحم السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً
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حبي تارنة  وْشع ًَهية وايتدًي  23 املؾادقة عًى ختطيط حدود ايطزم ايعاَة إلحداخ دشء َٔ طزيل ايتٗيئة رقِ
 عٔ ايكطع االرفية ايالسَة يذيو ملا تضتًشَ٘ ايعًُية َٔ َٓفعة عاَة.            

 )ْكطة واردة صابكا َٔ ايضيد ايوايي عاٌَ عُاية َزانػ(                                            

 

 

75 

املؾادقة عًى ختطيط حدود ايطزم ايعاَة إلحداخ دشء َٔ طزيل ايتٗيئة ايزابطة بني طزيل ورساسات وطزيل فاظ 
طة واردة َٔ ايضيد )ْك   وْشع ًَهية وايتدًي عٔ ايكطع االرفية ايالسَة يذيو ملا تضتًشَ٘ ايعًُية َٔ َٓفعة عاَة. 

 ايوايي عاٌَ عُاية َزانػ(

 

 

  .3102 حتديد وتوسيع املدؾؿ االمجايي يًتضيري املزؽود يًُكاطعات بزصِ ايضٓة املايية 77

 
 
 

 
 
 

 

70 

بتاريذ  042/13/3102عدد املؾادقة عًى تعديٌ َكزر اجملًط ادتُاعي ملديٓة َزانػ 
ايكافي باملوافكة عًى  3102ايعادية يغٗز فربايز  املتدذ خالٍ دورت٘ 3102فربايز  31

تٓظيِ ادارة مجاعة َزانػ وفل اهليهٌ ايتٓظيُي االداري املزفل باملكزر املذنور عًى فوء َالحظات 
 ايضيد ايوايي عاٌَ عُاية َزانػ.

 

 

يري املعٗد حوٍ تضمبزانػ  املؾادقة عًى اتفاقية عزانة بني زتًط مجاعة َزانػ وَديزية ايجكافة 71
 دنايةباب  املوصيكي

 

 

 املؾادقة عًى احداخ وتدبري َزفل وقوف ايدرادات واصتعُاٍ َٓكوالت يػزض ايرتفي٘ ايضياحي. 72
 

 

 
 
 

73 

املؾادقة عًى نٓاؼ ايتحُالت َتعًل باصتػالٍ َزفل وقوف ايدرادات او اصتعُاٍ َٓكوالت 
 يػزض ايرتفي٘ ايضياحي.

 

 

 

 قة عًى احداخ َزفل عُوَي مجاعي يتعًل بضوم مجاعي املضُى "ايضوم املزنشي دًيش".املؾاد 74
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  نػ )افًُار( َع ايكواْني ادتديدة.املؾادقة عًى َالئُة ايٓظاّ االصاصي يغزنة ايتذٗيش وايتُٓية ملديٓة َزا 75

 

77 
ض ستطات وقوف ايضيارات املؾادقة عًى تعديٌ وتتُيِ نٓاؼ ايتحُالت املتعًل باصتػالٍ بع

وايدرادات ايٓارية وايعادية ايتابعة دتُاعة َزانػ َٔ طزف عزنة ايتذٗيش وايتُٓية ملديٓة َزانػ 
 "افًُار".

 

 

77 
املؾادقة عًى تعديٌ ايٓظاّ االصاصي يغزنة ايتُٓية احملًية "حافزة االْوار" َوفوع َكزر اجملًط 

 .3100َاي  21بتاريذ  82/0/10/3100ادتُاعي ملديٓة َزانػ عدد 
 

 
 

72 
املؾادقة عًى تعديٌ اتفاقية ايٓذاعة ايطاقية يتدبري َزفل االْارة ايعُوَية بني مجاعة َزانػ  

 32بتاريذ  010/0/10/3100وعزنة ايتُٓية احملًية )حافزة االْوار( َوفوع َكزر عدد 
 3100يوْيو 

 

 
 

 

72 

 

 BUS CITY مجاعة َزانػ وعزنة ايتُٓية احملًية )املؾادقة عًى اتفاقية ايتدبري بني

MOTAJADIDA ) . 

 

 

 BUS CITYاملؾادقة عًى اتفاقية ايتُويٌ بني مجاعة َزانػ وعزنة ايتُٓية احملًية ) 70

MOTAJADIDA ) . 
 

 

  املؾادقة عًى اعادة بززتة بعض اعتُادات َيشاْية ايتذٗيش دتُاعة َزانػ. 71

 

 

72 
تبعا  3102َغاريع مجعيات اجملتُع املدْي ايٓاعطة مبديٓة َزانػ بزصِ ايضٓة املايية دعِ 

 ملكتقيات نٓاؼ ايتحُالت ارتاـ بايدعِ وايغزانة َع ادتُعيات وٖيئات اجملتُع املدْي.

 

 
 

73 

املؾادقة عًى حتويٌ اعتُادات بعض فكزات حضاب ايٓفكات َٔ املبايؼ املزؽودة بزصِ صٓة 
 َٔ ايكاْوٕ ايتٓظيُي املتعًل بادتُاعات. 304بعض املكاطعات طبكا ملكتقيات املادة ي 2017

 

 

 باعتباره اخر ٌوم فً دورة المجلس.  08/15/2107، سٌتم مواصلة االشؽال فً الٌوم الموالً 07/15/2107فً حالة عدم انهاء المجلس الجماعً لمداوالته فً النمط خالل الجلسة بتارٌخ : ملحوظة

 

 ربٌس مجلس جماعة مراكش  
 دمحم العربً بلمابد                                       
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 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

حول مإخرا لبل منالشة النمط المدرجة فً جدول االعمال ارٌد ان اتطرق الى ما ٌروج فً الصحافة 
 استعداداات بشؤن الصفمات التفاوضٌة التً لامت بها الجماعة الشكاٌة التً تمدمت بها احدى الجمعٌ

زاعمة ان  ،وكذلن بعض الصفمات التً تم الؽاإها فً ذلن الولت ،COP22لمإتمر العالمً للمناخ حتضان اال
 هنان خرولات شابت هذه الصفمات وان هذه الصفمات ؼٌر لانونٌة.

بل لو  ،المشبوه الذي ٌنصب نفسه شاكٌا ولاضٌااننا لنتؤسؾ كثٌرا لبعض االلالم وبعض االعالم  

وهذا الوضع ٌجعل من  ،السجون خلؾ لضباناستطاع لنصب نفسه منفذا وامر باعتمال المنتخبٌن وجعلهم 

رؼم ان الصفمات تتم فً كل مإسسات الدولة لكن ال ٌتم  ،المنتخب كما ٌمال بالدارجة "الظهر المصٌر"

 متابعتها وال وضعها تحت المجهر.

لكون بعض المنتمٌن الى الجمعٌة التً لامت بها لد  ،ان هذه الشكاٌة هً بالنسبة لنا محل شبهة 

لم تحرن ساكنا الى  سنجدهااذا استعرضنا انشطة هذه الجمعٌة خالل السنوات الماضٌة ف ،تحركهم اٌاد خفٌة

 ان جاءت هذه الفترة.

ح هذا الموضوع فانً اعلن امامكم ان لذلن واستجابة لطلب بعض السادة االعضاء من اجل توضٌ 

والٌة كل من الصفمات التفاوضٌة التً تمت فً ذلن الولت كانت فً اطار لانونً وبتوافك وتعاون مع 

ال تصرؾ االعتمادات هكذا دون حسٌب او رلٌب،  هذه األخٌرةعلما ان  ،ووزارة الداخلٌةآسفً مراكش 

بل تمت فً اطار الحدث الكبٌر الذي تجندت له  ،نٌة والمحاباةوللعلم فان تلن الصفمات لم تشبها شبهة الزبو

الدولة بكل اجهزتها، وكذلن وزارة الداخلٌة بكل اجهزتها وهً التً حددت اٌن ٌجب ان تتم االشؽال وحددت 

الصفمات. ولحسن الحظ اننا فً ذلن الولت طلبنا من السٌد الوالً مراسلة فً  ٌبرمومن  اكذلن من ٌموم به

كما ان السٌد الخازن االللٌمً كان متابعا لهذه الصفمات وهو الذي  ،ولد تمت هذه المراسلة بالفعل الموضوع

وللعلم فالجماعة لم تكن فً حاجة الى اجراء الصفمات التفاوضٌة لوال  ،كان ٌإشر على لانونٌتها ومساطرها

ل على العكس من ذلن هً ب ،ومع ذلن فالصفمات التفاوضٌة لٌست صفمات ؼٌر لانونٌة ،ظرؾ االستعجال

لكن ٌجب ان نفهم ان هنان بعض االلالم التً  ،صفمات لانونٌة وٌإطرها المانون وٌحدد شروط اللجوء الٌها

تنصب نفسها خصما وحكما فً نفس الولت وتشهر بنا فً اعالمها وفً االعالم التابع لها وفً مزابل االعالم 

ابع هذه االلالم من اجل المذؾ والتشهٌر ولد ذكرنا ذلن فً واننا لسوؾ نت ،الذي ٌنشر هنا وٌستؤنؾ هنان

وبدأنا فً المسطرة المانونٌة  هذه االدعاءات عمب النشرالجماعً البٌان الذي صدر عن مكتب المجلس 

 الخاصة بهذا الموضوع.

واالن تؤكد الموضوع وظهر ان هنان اٌادي خفٌة تعمل على استمرار مسلسل النشر والتشهٌر   

واالدهى من ذلن ان هإالء لم ٌتولفوا عند  ،هام صراحة بالفساد من اجل اؼراض لد ال ٌجنون ثمارهاواالت

تمدٌم الشكاٌة وترن المضاء ٌؤخذ مجراه فً البحث والتدلٌك بل نصبوا أنفسهم محممٌن وٌمومون بالتصوٌر 

الممثل للساكنة  الجماعًللسادة أعضاء المجلس لذلن ورؼبة فً توضٌح االمور  ،ذنإفً كل االماكن بؽٌر 

الكلمة للسٌد ٌونس بنسلٌمان بصفته المفوض إلجراء هذه الصفمات لٌمدم التوضٌحات الكافٌة حول  أعطً

 هذا الموضوع.

 النابب األول لربٌس المجلس الجماعً السٌد ٌونس بن سلٌمان

 المجلس الجماعً ربٌسالسٌد 

 السادة اعضاء المجلس الجماعً

 لمحلٌةالسٌد ممثل السلطة ا
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الجرابد الوطنٌة نشر و لمد عرفت الساحة االعالمٌة المحلٌة عن طرٌك بعض الموالع االلكترونٌة 

ملٌار سنتٌم بدون أي سند  28انجز صفمات بمٌمة لمدٌنة مراكش اخبار زابفة مفادها ان المجلس الجماعً 

فمات كانت بؤثمنة خٌالٌة على االلالم على ان هذه الصهذه ولد ركزت بعض ، لانونً وخارج اطار المانون

 الصفمات العادٌة.ما ٌتم فً خالؾ 

لذلن نرى انه من واجبنا فً اطار ربط المسإولٌة بالمحاسبة ان نوضح للسٌدات والسادة اعضاء  

المجلس الجماعً بؤن هذه االخبار الرابجة هً مجرد اكاذٌب سبك للمجلس الجماعً ان اصدر فً حمها 

من استدعاء السٌد ربٌس المجلس الجماعً وناببه االول امام الشرطة المضابٌة هً  كما ان ما راج ،بالؼا

السٌد الوكٌل العام من طرؾ اخبار ؼٌر صحٌحة البتة. ونإكد انه لم ٌتم استدعاإنا ال من طرؾ المضاء وال 

جٌب عن ان ن ونحن من واحبناعلما ان هذه الجهات كلها من حمها ان تستدعٌنا  ،وال الشرطة المضابٌة

 تساإالتها.

وهذا المسلسل لم ٌبدأ مع  مستهدفا، اشكال حمٌمً وٌتمثل فً ان أي منتخب اصبح ٌطرحلكن الٌوم  

مجالس سابمة حٌث تعرض رإساء سابمون لمثل هذا االمر رؼم انهم  عانت منههذا المجلس بل ان االمر 

سرهم من هذه الصحافة التً تكتب أون مع سدوا خدمات جلٌلة لهذه المدٌنة وهاهم الى الٌوم مازالوا ٌعانأ

 دون حسٌب وال رلٌب.

المجلس على المعطٌات الخاصة بهذا أعضاء  السادة لذلن فمد لرر مكتب المجلس الجماعً ان ٌطلع 

وٌتصدى للتشهٌر الذي تموم به هذه  ،وان ٌوضح للرأي العام حمٌمة االمر وان ٌكذب االشاعات ،الموضوع

 لن بتمدٌم الحمابك الدامؽة:وذ ،الصحافة الببٌسة

ملٌار سنتٌم  28والذي ذكرت الشكاٌة انه ٌبلػ  ،ان اول كذبة ٌجب تفنٌدها هو مبلػ هذه الصفمات

المناطك تهٌبة وٌتعلك االمر بصفمات االنارة والتزفٌت و ،ملٌار سنتٌم 22والصحٌح ان المبلػ الحمٌمً هو 

 الصحً . الخضراء باإلضافة الى صفمتٌن تتعلمان بالمكتب 

لتوضٌح االمر ٌجب الرجوع الى التارٌخ الذي تمت  ؟فكٌؾ تم اللجوء الى هذه الصفمات التفاوضٌة 

فٌه هذه الصفمات والذي جاء بعد الزٌارة الملكٌة لمدٌنة مراكش لتفمد التحضٌرات الخاصة بالمإتمر العالمً 

تعٌٌن من مهامه والمكلؾ باللوجستٌن  ولد تم على اثر تلن الزٌارة اعفاء السٌد الوالً ،COP22للمناخ 

 الكاتب العام لوزارة الداخلٌة لٌشرؾ مباشرة على هذا االمر والذي اصبح الٌوم الوزٌر المنتدب فً الداخلٌة.

المانون لم ٌعد الوالً  وطبماآنذان اشكال حول من سٌموم بهذه الصفمات ألنه كما تعلمون  طرحلمد  

مجلس الجهة  عبرالتدخالت التً ترٌد وزارة الداخلٌة المٌام بها كانت تمر  جمٌع فسابما ،هو اآلمر بالصرؾ

مجالس العماالت ولد كان حٌنها الوالً هو االمر بالصرؾ، لكن بتؽٌٌر المانون أصبح رإساء المجالس  وأ

ر عبر ذن فتحوٌل مبالػ االشؽال من وزارة الداخلٌة الى المدٌنة وجب ان ٌم، إهم اآلمرون بالصرؾ الجماعٌة

 المجلس الجماعً.

السادة الجماعة والتً تعلمون حجمها بالتدلٌك ألنكم انتم  تتجاوز لدرة مٌزانٌةهذه الصفمات  ةان لٌم 

ولذلن فمبالػ هذه الصفمات تم تحوٌلها من وزارة الداخلٌة بناء على محضر  ،من صوت علٌهااألعضاء 

 تضم فً عضوٌتها :و 2016ؼشت  20ٌخ بتاراللجنة التمنٌة المشكلة لهذا الؽرض والمنعمدة 

 المهندس ربٌس لسم التجهٌز بعمالة مراكش 
 المهندس ربٌس مصلحة الدراسات بعمالة مراكش 
 المهندس ربٌس مصلحة التجهٌزات بعمالة مراكش 
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 المهندس ربٌس المسم التمنً بجماعة مراكش 
 المتصرؾ ربٌس مصلحة االنارة العمومٌة والتشوٌر بجماعة مراكش 
 دس ربٌس مصلحة المناطك الخضراء بجماعة مراكشالمهن 
 التمنً المكلؾ بصٌانة الطرق 

 وهذا ما جاء فً محضر هذه اللجنـــــة :

وبعد معاٌنة مجموعة  2016ؼشت  20الى  13بعد االجتماعات التً عمدتها اللجنة طٌلة االسبوع الممتد من و

خذا أزٌارات وفود المإتمر العالمً للمناخ و من االحٌاء والشوارع بمراكش التً ٌمكن ان تكون موضوع

فانه تبٌن ضرورة انجاز االشؽال  المدٌنةبعٌن االعتبار التوصٌات من مختلؾ اللجان الوزارٌة التً زارت 

 التالٌة  وسؤتمم لراءة التمرٌر باللؽة الفرنسٌة:
Après discussion et suite aux instructions de Mr. Le Wali et en se basant sur les constats 

des visites des lieux effectué par cette commission durant la semaine du 13 au 20 Aout 

2016 aux différents avenues et quartiers de la ville susceptibles d’être visités par les 

participants et invités de la COP22 et en tenant compte des remarques et recommandations 

émises par les différentes commissions et délégations ministérielles ayant visité la ville 

dernièrement ils s’avèrent que d’autres travaux complémentaires sont jugés primordiaux 

pour mieux embellir la ville de Marrakech qui va accueillir cet évènement grandiose ainsi la 

commission propose les travaux suivants : 

- Travaux de voirie 

- Travaux d’éclairage publiques 

- Travaux d’espaces verts 

- Travaux de rénovation des places publiques     

 

 وا علٌه إن أرادوا وهذه الوثٌمة هً تحت تصرفهم.وهذا التمرٌر ٌمكن للسادة األعضاء أن ٌطلع 

إنه ال ٌمكن للمجلس الجماعً تنفٌذ أٌة أشؽال دون سند لانونً، والسند المانونً بالنسبة لهذه  

وللعلم فمانون الصفمات العمومٌة متوفر  األشؽال ٌتمثل فً الممتضٌات المانونٌة المتعلمة بالصفمات العمومٌة.

سٌجد فً الباب المتعلك ، إذ االنترنٌت عبرعلٌه مجانا  االطالعدرهم كما ٌمكن لكل  60باألسواق بمبلػ 

انه ٌمكن اللجوء الى الصفمات التفاوضٌة بشكل مباشر عندما  86و  84المواد  وبالضبط بالصفمات التفاوضٌة

كذلن هنان ، ادٌةٌكون هنان ظرؾ االستعجال وال ٌمكن انجاز االشؽال باحترام اآلجال المتعلك بالصفمات الع

بإنجاز الصفمات التفاوضٌة والتً تعتبر جزء  أعطت االذنمراسلة السٌد الوالً فً الموضوع والتً اكدت 

  من المسطرة.

مباشرة بعد ذلن تم البدئ فً انجاز االشؽال نظرا الن الظرؾ لم ٌكن ٌسمح بمزٌد من االنتظار، وتم و 

ان تكون لها المدرة المالٌة التً تمكنها  هذه المعاٌٌر أوال ز ومنتحدٌد معاٌٌر الشركات التً ستتولى االنجا

اشهر، ألنه ال ٌمكن تكلٌؾ شركة  4 مرور من انجاز االشؽال دون الحصول على التموٌل من الجماعة اال بعد

ة اي اما المعٌار الثانً فهو الكفاءة المهنٌ، بمشروع ما دون ان تكون لها المدرة الذاتٌة على تموٌله بكامله

ان تكون االثمنة معمولة فً  المعٌار الثالثٌتمثل و، ان تكون الشركة المنجزة متخصصة فً المجال المعنً

 وذلن بؤخذ مبالػ الصفمات العادٌة كؤثمنة مرجعٌة.

لمد نشر فً الشكاٌة المشار الٌها ان صفمتٌن لد تم الؽاإهما دون وجه حك وهما الصفمة المتعلمة 

بشارع موالي الحسن وهاتان الصفمتان لد تمت   نفك باب الخمٌس والصفمة المتعلمةباإلنارة العمومٌة ل

لكن هاتان الصفمتان كانت مواصفاتهما عادٌة اي اعمدة ومصابٌح  ،الوالً السابك فترةالموافمة علٌهما فً 

س الشًء عادٌة ولٌست تزٌٌنٌة لذلن اتخذ لرار بان معلمة باب الخمٌس تستحك اكثر من انارة عادٌة ونف

نظرا الن ذلن الشارع هو ممر   ،بالنسبة للشارع الممتد من مدارة البردعً وصوال الى لصر المإتمرات

ربٌسً للوفود المشاركة فً المإتمر العالمً للمناخ وبالتالً فكل المعطٌات التمنٌة المتعلمة بالصفمتٌن لد 
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جدٌدتٌن وذلن فً اطار احترام ممتضٌات تؽٌرت مما ٌتطلب الؽاء الصفمتٌن السابمتٌن واعتماد صفمتٌن 

لانون الصفمات العمومٌة الذي ٌنص على انه اذا تؽٌرت المعطٌات التمنٌة لصفمة ما فانه ٌجب الؽاإها وابرام 

 صفمة جدٌدة.

وإن ما ٌبٌن سوء نٌة الذٌن نشروها  ،ما عن االثمنة المنشورة فً الصحافة فهً اثمنة ؼٌر حمٌمٌةأ 

لم فتح االؼلفة لم عملٌة لم ٌكن معروفا ولتها الن  بالصفمتٌن السالفتً الذكرلً الخاص هو ان العرض الما

وللتوضٌح فالشركة التً حظٌت بالصفمة السابمة لد تمت مراسلتها من اجل المشاركة فً  تتم بعد حٌنها،

 الصفمة الجدٌدة لكنها لم تجب.

ون ان احدى الشركات المشاركة فٌها لد فمد ذكر المشتك 120/2016اما بخصوص صفمة التزفٌت عدد  

درهما اي  800درهما بٌنما الجماعة امضت هذه الصفمة بمبلػ  445 بمٌمةالترحت مبلؽا فردٌا إلنجازها 

ن ٌؤتً بوثابك تثبت ادعاءاته واذا استطاع ان ٌفعل أ هذا الخبروانً ألتحدى الصحافً الذي نشر ، الضعؾ

 فعملٌاتوللعلم ككل. ن مكتب المجلس وانما من المجلس الجماعً ذلن فسوؾ الدم استمالتً لٌس فمط م

و فً المجلس السابك فً اطار صفمات عادٌة بمبالػ كاالتـــً : أسواء فً هذا المجلس  االتزفٌت ٌتم انجازه

 750درهم او  1000( . وهنان مبالػ اخرى مثل  35/2015درهم ) صفمة  950(  15/2015درهم )صفمة  1150

 ( . 111/2016) صفمة  800درهم او 

وان ما ٌجب على السادة اعضاء المجلس ان ٌعرفوه ان الولت الذي تم انجاز هذه الصفمة فٌه كان  

فً فترة عٌد االضحى حٌث تجد المماوالت عناء كبٌرا فً اٌجاد العمال وتضطر الى ان تمدم لهم حوافز 

 ٌسترٌحون لبل العٌد بؤسبوع وبعده بؤسبوع.اضافٌة للعمل فً هذه الفترة، وانتم تعلمون ان العمال 

كما تساءل المشتكون لماذا تم انجاز صفمة تفاوضٌة بالمنتزه الرٌاضً بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن  

 ؟COP22علً مع انه بعٌد عن فعالٌات 

والجواب عن ذلن ان كل ما ٌتعلك بزٌارة الوفود تم التخطٌط له على مستوى المصالح المركزٌة  

ٌن ٌجب ان تنجز االشؽال والمجلس الجماعً انما هو ألٌس على المستوى المحلً وهً التً حددت للدولة و

كما تساءل الصحافً لماذا استمرت االشؽال   COP22لفعالٌات اجزء من المكونات المنخرطة فً عملٌة التهٌ

الشاملة وللعلم فمد  والجواب هو اننا لسنا مجلسا ٌعمل فمد للمناسبات وانما للتنمٌة COP22بعد انتهاء 

والمراحٌض العمومٌة هً التً لم نتمكن من إنجازها  استفادت من هذه الطفرة فً المشارٌع المماطعات كلها.

 رؼم اننا وضعنا فً ذلن الولت مراحٌض مإلتة وتمت ازالتها بعد ذلن.

عامة، وٌبمى ان اي اتهام ٌوجه بالباطل لمكتب المجلس فهو ٌإذي المستشارٌن والمنتخبٌن بصفة  

هذه الدولة تتوفر  ألٌستم ثمن حك المضاء وحده ان ٌجري التحرٌات الالزمة ان كانت هنان خرولات ام ال. 

بحٌث ال ٌمكن للربٌس وال للمجلس ان ٌفعل ما ٌشاء اال وفك الضوابط  ؟على مإسسات المرالبة المختصة

 المانونٌة.

 فاألولى تتعلك ،ما زالت االشؽال جارٌة إلنجازهماتٌن إضافٌوفً االخٌر البد من االشارة الى صفمتٌن  

اما الصفمة الثانٌة ، بنصب كامٌرات المرالبة علما ان مصالح االمن هً التً وضعت المعاٌٌر التمنٌة لنصبها

بالحافالت ذات الجودة العالٌة، وال بد من التذكٌر هنا انه بعد المرتبطة بنصب الشبكات الكهربابٌة  فخاصة

الملكٌة للصٌن الشعبٌة والتولٌع على االتفالٌات وتدشٌن المحطة الكهربابٌة بمناسبة الممة العالمٌة  الزٌارة

اما عن االشؽال المتعثرة فذلن امر  ،للمناخ فمد تم اختٌار الحافالت ذات الجودة العالٌة المسٌرة بالكهرباء

ننا نموم بما ٌجب علٌنا من اصدار ؼرامات عادي ان تتعثر احدى المماوالت مالٌا وبالتالً تتعثر االشؽال لك

 التؤخٌر فً حمها.

الممة العالمٌة  ٌا الالزم الحتضانوختاما ٌكفٌنا شرفا التنوٌه الملكً بالمجهودات التً بذلت لته 

 اما ؼٌر ذلن فهو من الشوابب التً ال ٌعار لها اهتمام.، للمناخ
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  ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

 ٌهم حوله.أرؼم ان هذا الموضوع ؼٌر مطروح للمنالشة اال انه ٌمكن للسادة االعضاء ابداء ر
 

  عضو المجلس الجماعً السٌد حمٌد الشهوانً

اتمنى اال تإثر هذه االدعاءات على عمل المجلس خصوصا ان عددا من االعضاء لد عانوا من مثلها    

خدمات التً لدمناها لهذه المدٌنة وان من االعضاء من تعرضوا االن ومنهم انا رؼم ال من ٌحاكمبل ان منهم 

سدٌد مستحمات الشركات الدابنة للجماعة. وبالنسبة الى تشروا على وثابك لأال النهم إللمحاكمة ال لشًء 

حالتً فمد كنت انوب عن ربٌسة المجلس السابمة فً االسواق. وفً اطار مزاولتً لمهامً لمت بتؽٌٌر 

وظفٌن بحٌث جعلت موظفا واحدا فً مكتب صؽٌر واربع موظفٌن اخرٌن فً مكتب اكبر موالع بعض الم

عكس ما كان فً السابك، وذلن ما جعلنً موضوع مساءلة لضابٌة بدعوى اخفاء وثابك بسوق الجملة، 

بٌنما والعة الشاحنة التً دخلت الى السوق والتً لٌل انها لم تإدي  2011وهذه الوالعة حدثت فً سنة 

منتخب، لذلن الول ان المنتخبٌن معرضون  ألننًوهو ما احاكم علٌه االن فمط  2012اجبات حدثت سنة الو

  اانفسنا ونرٌد الخٌر لهذه المدٌنة ولدٌنا ؼٌرة علٌه منللعدٌد من االمور خصوصا فً التسٌٌر لكننا واثمون 

 ولتء لد تمت محاكمتهم فً لذلن فنحن مستعدون للمساءلة المانونٌة، وؼٌر خاؾ عنكم ان بعض االعضا

، كانوا فً حاجة ماسة الى ان تمدهم الجماعة بالوثابك الضرورٌة للدفاع عن انفسهم لكنهم لم ٌحصلوا علٌها

 ورؼم كل ذلن فنحن احرص ما ٌكون على مصلحة هذه المدٌنة ولم نتمدم لالنتخابات اال للدفاع عنها.
 

 عً ربٌس المجلس الجما السٌد دمحم العربً بلمابد

ورؼم ذلن فان أي  ،ان المانون التنظٌمً الجدٌد والموانٌن المنظمة له ترالب بشدة عمل المنتخبٌن  

ننا ضد الفساد الن المنتخبٌن تفترض فٌهم النزاهة واننا إسنواجهه بالوثابك الدامؽة، وللعلم ففً حمنا اتهام 

نا نحترم المضاء والصحافة والتً ال ننكر ان علما ان ،مع حموق وكرامة االنسان وال نمبل االتهامات الباطلة

بها اناس موضوعٌٌن، ان عمل المجلس الجماعً لمرالب من طرؾ عدة مإسسات: المجلس االعلى 

المفتشٌة العامة لوزارة الداخلٌة والمفتشٌة العامة لوزارة المالٌة، ، المجلس الجهوي للحسابات، للحسابات

مام المضاء وفً البرلمان كذلن النه ال ٌعمل ان من هب ودب ٌسطر سنواجه هذه االتهامات ا فإنناولذلن 

اتهامات وٌتمدم بها الى وكٌل الملن، كما أإكد أن بإمكان السادة االعضاء االطالع على أٌة وثٌمة تتعلك 

 بالصفمات التفاوضٌة كما ٌمكنهم طلب أٌة وثٌمة تساعدهم فً دفاعهم.  

ه النمطة هو ان اعضاء المجلس الجماعً هم اولى بالتوضٌح الن أي ن ما حدا بنا الٌوم الى اثارة هذإ 

اتهام بالفساد هو اتهام للمجلس ككل ونحن ال نمبل بذلن بل اننا لنرفع رإوسنا عالٌة بما لدمناه لهذه المدٌنة 

من خدمات وبما اصبح علٌه وجه هذه المدٌنة من الجمالٌة والتً ٌتحدث الجمٌع عنها سواء على المستوى 

 الوطنً او الدولً.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

اشكر السٌد الربٌس والسٌد النابب االول على هذا التوضٌح الذي لدموه للمجلس، واطالب باتخاذ  

 كافة االجراءات المانونٌة لدحض هذه االدعاءات وكذلن عمد ندوات لتنوٌر الرأي العام حول هذا الموضوع.
 

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً جة فضًالسٌدة خدٌ

لمد كان هم السادة االعضاء عندما اتوا الى هذا المجلس العمل على تمدم هذه المدٌنة، لكننً كنت اول  

وبالتالً الول اننا سنواصل طٌلة الخمس سنوات ، لم احنً رأسً ولم اتراجع ومع ذلنمن تم طعنه فً شرفه 

 لهاعلى المجلس لذلن ٌجب التصدي  افتراءاتااللالم  تكتب بعضوانه لمن العار ان  المادمة فً نفس الطرٌك

 بكل الوسابل المانونٌة.
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

ان هإالء الذٌن ٌدعون المعرفة فً التسٌٌر لد تمدموا لالنتخابات ولم ٌنجحوا وهذا ٌبٌن لدرهم عند  

واننا لن  كذلن،لذٌن لم ٌترشحوا ما علٌهم اال التمدم امام المواطنٌن لٌعرفوا لدرهم هم المواطنٌن وحتى ا

 . قنسكت عن هذه االفتراءات وسنتصدى لها بجمٌع الطر
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

لٌست  ان هإالء الذٌن ٌشنعون على المجلس الجماعً لم ٌستطٌعوا ان ٌنجحوا فً االنتخابات الن 

مصدالٌة، وهذا ال ٌعنً ان كل المنتمٌن الى الهٌبات التً  تدافع عن المال العام هم من هذا الصنؾ بل  دٌهمل

ان فٌهم اشخاصا جدٌرٌن باالحترام، لكن هنان كذلن فبة من المرتزلة التً تحاول ابتزاز االٌادي الشرٌفة 

ر ٌدخل فً اطار "رب ضارة نافعة " الن ذلن لن ٌكون التً ترٌد الخٌر لهذه المدٌنة، وانً اعتمد ان هذا المك

اال فً صالح اعضاء المجلس الجماعً لتحصٌن انفسهم ولالتحاد وااللتفاؾ حول مشارٌع برنامج عمل 

 أضحت هً التًطموحة لتؽٌٌر معالم المدٌنة، وتحسٌنها اكثر مما هً علٌه االن  بإجراءاتالجماعة لتنفٌذه 

 عالمٌة.تذكر فً كل المنتدٌات ال

اما عن اللجوء الى الصفمات التفاوضٌة فهو كما ذكر السٌد بنسلٌمان امر نص علٌه المشرع فً  

 فٌها، من مدونة الصفمات العمومٌة وتم احترام كل الممتضٌات والشروط المذكورة 86و  85، 84الفصول 

أي العام وعلى المضاء ٌر على الرثوانً اعتبر حملة التشهٌر هذه زوبعة فً فنجان الهدؾ منها التؤ

 والتشوٌش على عمل هذا المجلس.
 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد ابراهٌم بوحنش

اتساءل هل هنان جمعٌات مثل هذه فً مدن اخرى تسترزق وتمتات من هذه المضاٌا والجواب هو ان  

 من هذا النوعهٌبات عن اكادٌر ال نسمع فٌها المدن االخرى مثل طنجة والرباط وفاس والدار البٌضاء و

تنتحل  صفة المإسسات الدستورٌة المختصة فً الرلابة والمحاسبة اال مدٌنة مراكش والتً ٌوجد فٌها 

وان ما  ،والمختص فً تنظٌم الولفات االحتجاجٌة باألمروخصوصا المعنً  ،العدٌد من المرتزلة المعروفون

 ،رٌبات من االدارة الجماعٌة والتً ٌفترض اننا محمٌة بموجب السر المهنًلام به هإالء كان بناء على تس

لذلن اطلب من رباسة المجلس فتح تحمٌك اداري لمعرفة من ٌسرب وثابك االدارة لمحاولة االٌماع بالمسٌرٌن 

 لهذه الجماعة.
 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

 . 2017المتبمٌة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي واالن ننتمل الى دراسة النمط  
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة التاسعة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

وهضع ملىية  بحي ثاسهة  32اإلافادكة على ثخىيي خذود الىشق العامة إلخذاذ حضء مً وشيم التهيئة سكم  

   .لحخلي عً اللىع الاسلية الالصمة لزلً إلاا جعحلضمه العملية مً مىفعة عامةوا

 نقطة واردة سابقا من السيد الوالي عامل عمالة مراكش()                                                                                                                     

 

 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107ة من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي النمطة العاشر

اإلافادكة على ثخىيي خذود الىشق العامة إلخذاذ حضء مً وشيم التهيئة الشابىة بين وشيم وسصاصات 

 . فعة عامةووشيم فاط وهضع ملىية والحخلي عً اللىع الاسلية الالصمة لزلً إلاا جعحلضمه العملية مً مى

 )نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بخصوص هاتٌن النمطتٌن فمد تم تؤجٌلهما خالل الجلسة األولى، لكن نظرا لعدم حضور ممثلً مصالح الوالٌة  

 ة الحمة.لتمدٌم التوضٌحات حولهما فإننً ألترح تؤجٌلهما إلى دور
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثانٌة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

ىد للملاوعات بشظم العىة اإلاالية    .2018ثدذًذ وثىصيع املخفق الاحمالي للخعيير اإلاـش

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

البداٌة، أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة  فً 

 التمرٌر الذي أعدته اللجنة حول النمطة.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية  طبما

الموجهية لكيل  13/15/2107 بتيارٌخ 9518عا لليدعوة عيدد وتب، 2107 فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي

ميين السييادة أعضيياء اللجنيية والمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً أشييؽال  اللجنيية المكلفيية بالمٌزانٌيية والشييإون 

على الساعة الثانٌة عشر  2107 ماي 01 ، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعا جدٌدا ٌوم االربعاءالمالٌة البرمجة

جتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة صباحا بماعة اال

 لتدارس النمط االتٌـة حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:  

 .8102حتديد وتوسيع املدؾؿ االمجالي للتضيري املزؽود للمكاطعات بزصم الضنة املالية . 03

 .8102ة بع  اعتمادات ييشايية التحييش بزصم الضنة املالية املؾادقة على اعادة بزجم.30
لبع  املكاطعات  2017املؾادقة على حتويل اعتمادات بع  فكزات حضاب النفكات ين املبالغ املزؽودة بزصم صنة .32

 ين الكايون التنظيمي املتعلل بادتماعات. 852طبكا ملكتضيات املادة 

حبي تارنة  ويشع يلهية والتدلي  28العاية إلحداث جشء ين طزيل التييئة رقم  املؾادقة على ختطيط حدود الطزم. 8
 )نمطة واردة سابما من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(   .عاية عن الكطع االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة

ئة الزابطة بني طزيل وارساسات وطزيل فاظ ويشع املؾادقة على ختطيط حدود الطزم العاية إلحداث جشء ين طزيل التيي. 01

     يلهية والتدلي عن الكطع االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة عاية.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                           

 جتماع من أعضاء اللجنة السادة:حضر اال -

عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م. الحسن المنادي، دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد المجٌد اٌت 
 الماضً، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
ور، خدٌجة الفضً، عبد الهادي بن عال، حلٌمة بادمحم، دمحم خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، توفٌك بلوج

 بوؼربال، سعٌدة ساللة، م. احفٌظ لضاوي العباسً، أحمد محفوظ، رشٌد التمادلً.
 

 وشارن مـــن اطـــر الجماعــــــة بصفة استشارٌة السادة: -

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 الستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌرربٌس لسم الدراسات ا :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  رشٌد لٌمونً
 عن لسم أعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً
 "              "      :  عادل الزرود

 "              "      :  سعد نجاي

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    01 – 9 – 28 – 26 – 02النمط ذات االرلام: 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

18 
 

ة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة فً بداٌة االجتماع، وبعد كلم

، وباتفاق مع السادة 2107المدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 

 .8102ؿ االمجالي للتضيري املزؽود للمكاطعات بزصم الضنة املالية حتديد وتوسيع املدؾ. 08

     

هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من ورلة تمدٌمٌة ومشروع توزٌع  منالشة فً بداٌة

المرفمان بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة  2108الحصص االجمالٌة للمنح المخصصة للمماطعات برسم السنة المالٌة 

المتعلك  003304لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط الذي أوضح أن المانون التنظٌمً رلم  للسٌد ربٌس

من مجموع مٌزانٌة الجماعة حٌث  %01بالجماعات حدد المخصص اإلجمالً المرصود للمماطعات فً نسبة 

 2106سنة  منذ أن دخل المانون التنظٌمً المذكور حٌز التطبٌك ارتفع هذا المخصص حٌث رصد للمماطعات

درهم عكس السنوات السابمة التً لم تكن  7635113111311مبلػ  2107درهم وسنة  7638023551311مبلػ 

درهم، مشٌرا أن هذا المخصص ٌنمسم إلى شمٌن التنشٌط  2832113111311تتعدى فٌها هذه المنحة مبلػ 

على األلل من معدل  %05ً نسبة المحلً والتدبٌر المحلً وٌتم احتساب الحصة الجزافٌة للتنشٌط المحلً ف

سنوات الماضٌة، بٌنما تحتسب المٌمة االجمالٌة للمنحة المرصودة للمماطعات إما  5المنحة االجمالٌة ل 

من مٌزانٌة تسٌٌر الجماعة للسنة السابمة أو من المٌزانٌة المحممة لكن هذا الخٌار األخٌر  %01باعتماد نسبة 

مضٌفا أن المشروع المعروض على اللجنة أعد باتفاق بٌن السٌد ربٌس  عند احتسابه لم ٌنصؾ المماطعات،

المجلس الجماعً والسادة رإساء مجالس المماطعات الذٌن ارتؤوا اإلبماء على نفس المخصص اإلجمالً 

 للسنة الماضٌة مع تؽٌٌر فً مبالػ التنشٌط والتدبٌر المحلٌٌن. 
 

أي، سجل السادة االعضاء مالحظاتهم بخصوص ضعؾ المنالشة وابداء الرفتح باب وبعد  ،بعد ذلن 

المخصص المالً المرصود للمماطعات ممارنة حجم الخصاص و تعدد المرافك الجماعٌة الموضوعة رهن 

اشارتها خاصة سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل و المنارة مما ٌتطلب اعادة النظر فً هذا المخصص ودعم 

 لتدبٌر ومإشر الهشاشة االجتماعٌة والتهمٌش.المماطعات التً تعرؾ خصاصا على مستوى ا

أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس لسم الدراسات  وجوابا على تدخالت السادة االعضاء، 

أنه ٌتم توزٌع الحصة الجزافٌة للتنشٌط المحلً على المماطعات باعتماد  اوضحاالستراتٌجٌة والتخطٌط الذي 

من مٌزانٌة تسٌٌر الجماعة لم ٌوازٌها  %01المماطعات فً نسبة  معٌار عدد السكان، مسجال أن تحدٌد منح

زٌادة اختصاصات للمماطعات، مإكدا أن المعاٌٌر المعتمدة فً تحدٌد المخصص اإلجمالً تمتصر على حجم 

الطرق والشوارع، بٌنما عوامل الهشاشة والتهمٌش لها ارتباط والتجهٌز بالمماطعة المتمثل فً عدد المرافك 

لمجلس الجماعً ومشارٌع المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، مضٌفا أن ؼٌاب التبوٌب فً التجهٌز ل برنامجب

مما ٌضخم من مستوى  مشارٌعنفمات الحساب نفمات المماطعات ٌجعل الخازن اإلللٌمً ٌرفض إدراج بعض 

 دون صرؾ. soldeالرصٌد المالً لدى المماطعات 
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تماد نفس المخصص اإلجمالً للمماطعات برسم السنة الماضٌة لتفادي وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تم اع

عدم إنصاؾ المماطعات فً هذا الجانب، وحٌث أن المبالػ المعروضة حددت باتفاق مع السادة رإساء مجالس 

توزٌع المخصص اإلجمالً للتسٌٌر المرصود للمماطعات برسم السنة المالٌة وافمت اللجنة على المماطعات، 

 :ادناه، رافعة توصٌة لرباسة المجلس الجماعً بما ٌلً لى الشكل اآلتًع 2108

  المنجزة حدٌثا على مستوى كل مماطعة والمنشآت االخذ بمماربة مإشرات الهشاشة وحجم التجهٌزات

على حدة عند تحدٌد المخصص المالً المرصود لها مع اٌالء اهمٌة لمماطعة  المنارة بالنظر لمساحتها 

 .ومماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً اعتبارا الرتفاع مإشر الهشاشة بها وعدد الساكنة

  عمد لماء تشاوري بٌن رإساء مجالس المماطعات والسٌد الخازن االللٌمً بإشراؾ من رباسة المجلس

الجماعً لوضع والولوؾ على الضوابط المانونٌة المإطرة الختصاصات مجالس المماطعات وطرٌمة 

رؾ بعض االشؽال والمشارٌع المتعلمة بهذه االختصاصات و توحٌد المسطرة تؤوٌلها لإلفراج وتنفٌذ ص

 .   فً تعامل الخزٌنة االللٌمٌة فً الموضوع

  

 احلعة اجلزافية مبَؽ اخملعط الاجٌليل امللاظؼة

 اخملععة ٌَتًض يط احملًل

 احلعة اخملععة ٌَتدبري احملًل

 0231553829311 9443070311 0331113111311 مراكش المدٌنة

 2237823704311 332073286311 2631113111311 المنارة

 0439903321351 035183679351 0635113111311 جلٌز

 935383250345 9603748355 0135113111311 سٌدي ٌوسؾ بن علً

 939943518355 5153490345 0135113111311 النخٌل
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 الجماعً  ربٌس المجلس السٌد دمحم العربً بلمابد

تحدٌد وتوزٌع المخصص االجمالً للتسٌٌر  بعد االستماع لتمرٌر اللجنة، أود ان أشٌر أن هذا موضوع

كان محل توافك بٌن رباسة المجلس الجماعً والسادة  2108المرصود للمماطعات برسم السنة المالٌة 

لمختصة فً دراستها للنمطة، رإساء مجالس المماطعات فً إطار ندوة الرإساء وهذا ما سهل عمل اللجنة ا

كما أن هنان تعاون بٌن المجلس الجماعً والمماطعات وأي خصاص ألي مماطعة ٌعالجه المجلس وحالٌا ال 

ٌوجد أي خصاص اللهم بعض الصعوبات مع الخازن اإلللٌمً فً صرؾ بعض اعتمادات المماطعات التً تمت 

 را.تسوٌتها فً الٌوم التشاوري الذي نظمته الجماعة مإخ

المحدد والموزع للتسٌٌر المرصود للمماطعات برسم  االجمالًبـاب المنالشة مفتوح حول المخصص 

 )مراكش المدٌنة، المنارة، جلٌز، سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل( 2108سنة 

 إذا لم ٌكن هنان أي تدخل ألترح علٌكم المرور إلى التصوٌت. 
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 2011ماي  11بتارٌخ  167/3/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثانٌة عشر  النمطـة      

 
 2018 . 

 درِٖ 00.011.111.11 َبًؼ احملدد يف  3102 صٓة بزصِدًيش  ملكاطعةاملزؽود  ًتضيرياملدؾؿ االمجايي ي  َبًؼ 

 

 2017

172017

 113.14245249

 

 

المخصص االجمالً  مبلػ وتوزٌع بتحدٌد

 .درهم 16.500.000.00فً المحدد   2018للتسٌٌر المرصود لمماطعة جلٌز برسم سنة 

 . 
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 وهـم الســـادة46

ِؽّـك اٌؼهتٟ تٍمائـك، ٠ًٛٔ تٓ ١ٌٍّـاْ، أؼّك اٌّرصـكق، ػثك اٌٍالَ ٌٟ وـٛنٞ، ػٛاغف اٌثهقػـٟ، 

ثك اٌٙاقٞ فانٞ، ـك٠عح اٌفعٟ، ٠ٌٛف ا٠د ن٠اض، دمحم وناف، أؼّك ػث١ٍح، ؼٍٓ تثاٚٞ، ؼ١ّك ـٛونن، ػ

ئتها١ُ٘ تٛؼٕـُ، ػثك اٌّع١ك ا٠د اٌماظـٟ، ظ٠ٛكج اٌؼ٠ٛـكٞ، ؼف١ظح ِعـكان، ِه٠ُ ـاٞ، ٌؼ١كج ٌالٌح، 

شٛن٠ح تٛػثاق، ػف١فح اٌىٔعانٞ، اؼّاق أغهؼٟ، َ. اٌث١ّه غٛتا، ػثك اٌٙاقٞ تٓ ػال، ػثك اٌٙاقٞ ذٍّاظٟ، 

ف، ػثك اٌع١ًٍ تٍٕؼٛق، أؼّك ِؽفٛظ، ذٛف١ك تٍٛظٛن، ػثك اٌٙاقٞ ٠ٍٚالخ، ػثك اٌفراغ نووٟ، ػثك االٌٗ اٌغٍ

ِؽّـك ٌىثان، ؼث١ثح اٌىهِـاي، ظّاي اٌك٠ٓ اٌؼىهٚق، َ. اٌؽٍٓ إٌّاقٞ، ِؽّـك تٍٕؼهٌٟٚ، اٌؽ١ٍٓ ٔٛان، 

ؼ١ّـك اٌّٙٛأـٟ، ن١ِك ذّاقٌـٟ، ـ١ًٍ تٌٛؽٍـٓ، ِؽّـك تٓ تـال، اٌٍؼ١ك ا٠د اٌّؽعـٛب، ٌف١اْ تٕفاٌرـٟ، 

 ٟ، ػثك اٌؼى٠ى ِهٚاْ، ػثك اٌصّك اٌؼىانٞ،  َ. اؼف١ع لعاٚٞ اٌؼثاٌٟ.ػثك اٌّع١ك تٕأ
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 2011ماي  11بتارٌخ  167/4/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثانٌة عشر  النمطـة      

 
 2018 . 

 درِٖ 11,01.011.111 َبًؼ احملدد يف  3102 صٓة بزصِصيدي يوصف بٔ عًي  ملكاطعةاملزؽود  ًتضيرياملدؾؿ االمجايي ي  َبًؼ 

 

 2017

172017

 113.14245249

 

 

المخصص االجمالً  مبلػ وتوزٌع بتحدٌد

 .درهم10.500.000.00فً المحدد   2018للتسٌٌر المرصود لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً برسم سنة 

 . 
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 وهـم الســـادة46

ِؽّـك اٌؼهتٟ تٍمائـك، ٠ًٛٔ تٓ ١ٌٍّـاْ، أؼّك اٌّرصـكق، ػثك اٌٍالَ ٌٟ وـٛنٞ، ػٛاغف اٌثهقػـٟ، 

ـك٠عح اٌفعٟ، ٠ٌٛف ا٠د ن٠اض، دمحم وناف، أؼّك ػث١ٍح، ؼٍٓ تثاٚٞ، ؼ١ّك ـٛونن، ػثك اٌٙاقٞ فانٞ، 

٠كج اٌؼ٠ٛـكٞ، ؼف١ظح ِعـكان، ِه٠ُ ـاٞ، ٌؼ١كج ٌالٌح، ئتها١ُ٘ تٛؼٕـُ، ػثك اٌّع١ك ا٠د اٌماظـٟ، ظٛ

شٛن٠ح تٛػثاق، ػف١فح اٌىٔعانٞ، اؼّاق أغهؼٟ، َ. اٌث١ّه غٛتا، ػثك اٌٙاقٞ تٓ ػال، ػثك اٌٙاقٞ ذٍّاظٟ، 

ػثك اٌٙاقٞ ٠ٍٚالخ، ػثك اٌفراغ نووٟ، ػثك االٌٗ اٌغٍف، ػثك اٌع١ًٍ تٍٕؼٛق، أؼّك ِؽفٛظ، ذٛف١ك تٍٛظٛن، 

ن، ؼث١ثح اٌىهِـاي، ظّاي اٌك٠ٓ اٌؼىهٚق، َ. اٌؽٍٓ إٌّاقٞ، ِؽّـك تٍٕؼهٌٟٚ، اٌؽ١ٍٓ ٔٛان، ِؽّـك ٌىثا

ؼ١ّـك اٌّٙٛأـٟ، ن١ِك ذّاقٌـٟ، ـ١ًٍ تٌٛؽٍـٓ، ِؽّـك تٓ تـال، اٌٍؼ١ك ا٠د اٌّؽعـٛب، ٌف١اْ تٕفاٌرـٟ، 

 ؼثاٌٟ.ػثك اٌّع١ك تٕأٟ، ػثك اٌؼى٠ى ِهٚاْ، ػثك اٌصّك اٌؼىانٞ،  َ. اؼف١ع لعاٚٞ اٌ
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 2011ماي  11بتارٌخ  167/5/05/2017ممرر عدد      
 :متعلمـةال 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثانٌة عشر  النمطـة      

 
 2018 . 

  درِٖ 01.011.111.11 َبًؼ احملدد يف  3102 صٓة بزصِايٓديٌ  ملكاطعةاملزؽود  ًتضيرياملدؾؿ االمجايي ي َبًؼ 

 
 

 2017

172017

 113.14245249

 

 

المخصص االجمالً  مبلػ وتوزٌع بتحدٌد

 .درهم 10.500.000.00فً المحدد   2018للتسٌٌر المرصود لمماطعة النخٌل برسم سنة 

 . 
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 وهـم الســـادة46

اٌّرصـكق، ػثك اٌٍالَ ٌٟ وـٛنٞ، ػٛاغف اٌثهقػـٟ،  ِؽّـك اٌؼهتٟ تٍمائـك، ٠ًٛٔ تٓ ١ٌٍّـاْ، أؼّك

ـك٠عح اٌفعٟ، ٠ٌٛف ا٠د ن٠اض، دمحم وناف، أؼّك ػث١ٍح، ؼٍٓ تثاٚٞ، ؼ١ّك ـٛونن، ػثك اٌٙاقٞ فانٞ، 

ئتها١ُ٘ تٛؼٕـُ، ػثك اٌّع١ك ا٠د اٌماظـٟ، ظ٠ٛكج اٌؼ٠ٛـكٞ، ؼف١ظح ِعـكان، ِه٠ُ ـاٞ، ٌؼ١كج ٌالٌح، 

عانٞ، اؼّاق أغهؼٟ، َ. اٌث١ّه غٛتا، ػثك اٌٙاقٞ تٓ ػال، ػثك اٌٙاقٞ ذٍّاظٟ، شٛن٠ح تٛػثاق، ػف١فح اٌىٔ

ػثك اٌٙاقٞ ٠ٍٚالخ، ػثك اٌفراغ نووٟ، ػثك االٌٗ اٌغٍف، ػثك اٌع١ًٍ تٍٕؼٛق، أؼّك ِؽفٛظ، ذٛف١ك تٍٛظٛن، 

ؽ١ٍٓ ٔٛان، ِؽّـك ٌىثان، ؼث١ثح اٌىهِـاي، ظّاي اٌك٠ٓ اٌؼىهٚق، َ. اٌؽٍٓ إٌّاقٞ، ِؽّـك تٍٕؼهٌٟٚ، اٌ

ؼ١ّـك اٌّٙٛأـٟ، ن١ِك ذّاقٌـٟ، ـ١ًٍ تٌٛؽٍـٓ، ِؽّـك تٓ تـال، اٌٍؼ١ك ا٠د اٌّؽعـٛب، ٌف١اْ تٕفاٌرـٟ، 

 ػثك اٌّع١ك تٕأٟ، ػثك اٌؼى٠ى ِهٚاْ، ػثك اٌصّك اٌؼىانٞ،  َ. اؼف١ع لعاٚٞ اٌؼثاٌٟ.
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الخامسة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

فبراًش  20بحاسيخ  148/02/2017اإلافادكة على جعذًل ملشس املجلغ الجماعي إلاذًىة مشاهؾ عذد  

افلة على ثىٍيم اداسة حماعة مشاهؾ وفم  0172اإلاحخز خالٌ دوسثه العادًة لؽهش فبراًش  2017 اللاض ي باإلاى

 الهييل الحىٍيمي الاداسي اإلاشفم باإلالشس اإلازهىس على لىء مالخٍات العيذ الىالي عامل عمالة مشاهؾ.

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

ٌة وتنظٌم اإلدارة والتعاون للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانوناعطً الكلمة   

 هذه النمطة.خصوص ب الذي اعدتهلتالوة نص تمرٌر الالمركزي 

 اإلدارة والتعاون الالمركزي وتنظٌمناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة  السٌدة سعٌدة ساللة
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للممتضٌات المانونٌية والتنظٌمٌية الجياري بهيا العميل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية فيً  طبما

الموجهة لكل مين السيادة  13/15/2107 بتارٌخ 9517وتبعا للدعوة عدد ، 2107 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي

بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة 

على الساعة الحادٌة عشرة صيباحا بماعية  2107 ماي 01الالمركزي، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعها ٌوم االربعاء 

بليدي شيارع دمحم الخيامس برباسية السيٌد دمحم بوؼربيال ربيٌس اللجنية لتيدارس النمطية االجتماعات الكبرى بالمصير ال

 المتبمٌة االتٌـة: 

املتدذ  8102فربايز  81بتاريذ  022/18/8102عدد املؾادقة على تعديل يكزر اجمللط ادتماعي ملدينة يزانػ   -05
م ادارة مجاعة يزانػ وفل اهليهل التنظيمي االداري املزفل الكاضي باملوافكة على تنظي 8102خالل دورته العادية لغيز فربايز 

 باملكزر املذنور على ضوء يالحظات الضيد الوالي عايل عمالة يزانػ.
 
 ٌدان: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 .فاطمة لمكهون ، سعٌدة ساللة
 
 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

مجدار، الحسٌن نوار، عبد الهادي بن عال، موالي الحسن المنادي، خدٌجة الفضً،  عبد الهادي وٌسالت، حفٌظة

 احمد محفوظ، خلٌفة الشحٌمً .

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم تؤهٌل االدارة الجماعٌة :  دمحم بركادي

 المجلسعن لسم اعمال  :  رشٌد بوزٌتً
 ربٌس لسم الدراسات والتخطٌط :  سمٌر لعربٌة

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمطة المتبمٌة 

، وبعد تمكٌن السادة 2107المدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

من مشروع تنظٌم ادارة الجماعة وتحدٌد اختصاصاتها المرفك بالتمرٌر، والطالع السادة االعضاء على  االعضاء

تنظٌم ادارة جماعة مراكش وفك الهٌكل مستجدات الموضوع علما انه سبك للمجلس الجماعً ان صادق على 

الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح ، اعطى السٌد ربٌس اللجنة 2107خالل الدورة العادٌة فبراٌر  التنظٌمً االداري

 لتمدٌم التوضٌحات.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  05النمطة رلم : 
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الهٌكل وفً هذا االطار، اوضح السٌد المدٌر العام للمصالح انه سبك للمجلس الجماعً ان صادق على  

للمصالح المختصة والذي تم توجٌهه  2107خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر لجماعة مراكش  التنظٌمً االداري

التمٌد بمضامٌن منشور السٌد وزٌر الداخلٌة بااللتصار  على اساسلتؤشٌر علٌه اال انه ارجع دون ذلن لصد ا بالوالٌة

 مصلحة . 41والسام  01على 
 

فان ادارة الجماعة انكبت مباشرة بعد مراسلة السٌد الوالً الى مدارسة هذه ٌضٌؾ السٌد المدٌر العام، وعلٌه،  

فً اطار تشاركً بٌن المنتخبٌن والموظفٌن  المنشور الوزٌريعٌن االعتبار واعداد مشروع جدٌد ٌؤخذ ب اتالمالحظ

إلعداد هذه الوثٌمة عبر عدة مراحل بداٌة بتكلٌؾ خلٌة أوكل الٌها تهًء هذا المشروع مرورا بإعداد الممترحات 

اء هذا المشروع والتعدٌالت وانهت اشؽالها بعرض هذه النمطة على انظاركم للتداول كما كانت فرصة مواتٌة إلؼن

 بتحدٌد اختصاصات االلسام والمصالح .
 

فمد تمرر دمج لسم الدراسات والتخطٌط  ، ٌضٌؾ السٌد المدٌر العام،اما بخصوص المسمان اللذان تم تملٌصهما 

مع لسم االنظمة المعلوماتٌة  على اعتبار ان لهما وحدة الموضوع واالختصاص كما تم دمج لسم التنمٌة االلتصادٌة 

لسم تدبٌر الموارد المالٌة وفك رإٌة تعتمد على التكاملٌة والتنسٌك بٌن مختلؾ اجهزة االدارة وفك نظام مندمج  مع

 بٌن كافة الوحدات االدارٌة .
 

بعد ذلن، فتح باب النماش حٌث اثنى السادة االعضاء على المجهود الجبار الذي بذل من اجل تهًء هذا  

فمط   االخذعدم والمصالح مع معاٌٌر دلٌمة فً مرحلة ثانٌة الختٌار رإساء االلسام  اعتمادب مطالبٌنالمشروع الجدٌد 

احٌانا لها دور مهم  وتجربته المإهل العلمً ألنه فً حاالت ال ٌكون كافٌا لتدبٌر بعض االلسام الن شخصٌة المدبرب

الموارد البشرٌة المإهلة  لتدبٌر  ٌر بعض االلسام كما الترح البعض االعتماد على منظومة المٌم فً اختبارٌستفً 

 االلسام .
 

 43طبما  لمنشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد وتؤسٌسا على ذلن، ورؼبة من السادة االعضاء فً تنظٌم االدارة   

فً شؤن تنظٌم ادارات الجماعات والذي تضمن نموذجا لهٌكل تنظٌمً على سبٌل االستبناس  2106ٌونٌو  28بتارٌخ 

عات من التوفر على ادارة حدٌثة والتً من شؤنها توفٌر اطار مالبم للمٌام بجمٌع المهام المنوطة بها لتمكٌن الجما

عدد فمد ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌل ممرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش بفعالٌة ونجاعة، 

الماضً بالموافمة على  1028 المتخذ خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 8102 فبراٌر  81 بتارٌخ 022/18/8102

تنظٌم ادارة جماعة مراكش وفك الهٌكل التنظٌمً االداري المرفك على ضوء مالحظات السٌد الوالً عامل عمالة 

مراكش والمرفك بالتمرٌر على اساس عدم االعتماد فمط على المإهل العلمً و االخذ بالتجربة ومنظومة لٌم لتؤهٌل 

 .المسإولٌة موارد بشرٌة نوعٌة لتملد مناصب

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر      
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

  

 2106  2107  

 642624

201743282016

1040

 

 ماتربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخد السٌد إبراهٌم بوحنش

لمتطلباتها، لكن ألترح خلك مصلحة بمسم اثمن الهٌكل التنظٌمً للدارة الجماعٌة باعتباره ٌستجٌب  

التدبٌر المفوض تعنى بمرالبة تدبٌر لطاع الماء والكهرباء والتطهٌر السابل بالمدٌنة الممنوح للوكالة 

ٌها الجماعة فً عاللتها مع الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش بالنظر لإلشكاالت التً تعان

المذكورة، باإلضافة إلى دمج مصلحة االنارة العمومٌة مع مصلحة التنمالت الحضرٌة للحفاظ على عدد 

 مصلحة وشكرا.  41المصالح المحدد فً 

  ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 ممترح فً محله، من لدٌه تدخل آخر فً الموضوع؟

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السالم سً كوري

اود ان أثٌر انتباهكم أن الهٌكل التنظٌمً ٌتوفر على مصلحة خاصة بمرالبة التدبٌر المفوض لمطاع  

النظافة والنمل الحضري وٌمكننا أن نجعل هذه المصلحة عامة أي أن تعنى بمرالبة جمٌع المرافك التً 

 عة تدبٌرا مفوضا. تدبرها الجما

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ما دور المجلس اإلداري للوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش إذا كنا سنخلك مصلحة  

 خاصة بمرالبة هذا التدبٌر؟ 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

كالة، والتراح االخوة هو نمل هذه المصلحة من المسم نحن بصدد الحدٌث عن مصلحة العاللة مع الو 

 التمنً إلى لسم التدبٌر المفوض وأن تختص كذلن بمرالبة لطاع االنارة العمومٌة.

 وإذا لم ٌكن لدٌكم أي اعتراض على هذا التعدٌل، نمر إلى التصوٌت.
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 رئاســــة اجلناعــــة

 دٌوان الرباسة مكون من:
 مدٌر للدٌوان  -
 مستشارٌن أربعة  -
 مكلف بمهمة -

 الخكلُف بضؤون الشئاست 

 )ت، املالُت، الخلىُت  جلذًم الاسدضاسة للشئاست في املجاالث ) اللاهىهُت، إلاداٍس

 

مصلحة التواصل  .0

 واإلعالم

 

  جدؾير املىخىج إلاعالمي الخاظ بكل جظاهشاث املجلس )ملغلاث، دعىاث، ميضىساث، الفخاث ودسوع و

بىسجاحاث و حغطُت وفُ  ذًىهاث وعىس(ٍس

 الخغطُت إلاعالمُت لألوضطت وألاوساش التي جلىم بها أكسام ومغالح الجماعت أو الخىاعل خىلها 

 جدؾير ملفاث إعالمُت عً مخخلف كؾاًا الساكىت 

 ل بشامج وآلُاث الخىاعل الذاخلي والخاسجي  جنًز

 ف الىسائط الخىاعلُت إلاصشاف على جدُين ومخابعت مدخىي املىكع إلالكترووي للجماعت وجفعُل مخخل

 املخاخت

 السهش على إعذاس املطبىعاث إلاعالمُت والخىاعلُت الخاعت بمجلس الجماعت  

مصلحة التعاون  .2

 الالمركزي والشراكة

 

 اجفاكُاث الضشاكت والخعاون  جدبع. 

 جدبع علىد الخىأمت. 

 جذعُم ومىاكبت الذبلىماسُت املحلُت. 

  ع بخعاون ل املضاَس كتالهُئاث مع  البدث عً مغادس لخمٍى  .الضٍش

  ابدث فشظ ً بلخكٍى ت والخذٍس  .لفائذة املىخخبين وألاطش الخلىُت وإلاداٍس

  ض الخلاسب والخىاعل كت معحعٍض  ؛سكان املذن الضٍش

 الخدؾير لللاءاث إلاكلُمُت والعشبُت والذولُت املىعلذة في إطاس املىظماث. 

  الذولُت فاق حذًذة للخفاعل مع الجمعُاث واملىظماثآالبدث على. 

  عبر:غير الحكىمُت في املىظماث  املذًىتجفعُل اهخشاط 

 .تفعيل الدبلوماسية املوازية -

 .االخنراط يف برامج ومشاريع التنمية احمللية -

 .املساهمة يف تقوية تنافسية املدينة وجاذبيتها -

 .دراسة ومتابعة أنشطة املنظمات -

  في بشامج الضبكاث مشاكطذًىت ملدماج الفعلي إلا . 

 كتب خبراث املذن حل ت كذساث إلاهجاص الضٍش  .لخلٍى

  ع الىاججت عً مع جيسُم مغالح الجماعت الفاعلين العمىمُين والخىاظ في إطاس جىفُز املضاَس

 .اجفاكُاث الضشاكت

 الاهفخاح على آفاق حذًذة للخعاون وجىسُع دائشة الضشكاء. 

مصلحة االفتحاص  .3

الداخلً ومرالبة 

 التدبٌر

 

 ش خا  عت بخلُُم أداء الجماعت وفلا ملبادئ الحكامت الجُذة والىجاعت.إعذاد جلاٍس

 . ت اللذساث في مجال الخذبير  إهجاص عملُاث افخداظ امللفاث ووؽع بشهامج عمل يهذف إلى جلٍى

  إعذاد أحىبت بخغىظ مالخظاث املجلس الجهىي للحساباث بالخيسُم مع أكسام ومغالح الجماعت

 ة عً هُئاث الشكابت.ومخابعت جىفُز الخىعُاث الغادس 

 .ش السىىي لعملُاث الخلُُم والافخداظ التي جم اللُام بها  إعذاد الخلٍش
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 املديرية العامة للنصاحل
 

  14-113مساعذة السُذ سئِس الجماعت في مماسست عالخُاجه طبلا مللخؾُاث اللاهىن الخىظُمي . 

 ،إلاصشاف على إلاداسة الجماعُت 

 ام واملغالح الخابعت للجماعت،إخكام جيسُم العمل بين ألاكس 

 .الخيسُم الخام مع مذًشي املغالح الخابعين للملاطعاث لؾمان الاوسجام والخكاملُت بين مكىهاث الجماعت 

 :ت العامت ٌعهذ إليها بخذبير وجدبع املحاوس الخالُت ت وجلىُت كفؤة باملذًٍش  اهخذاب أطش إداٍس

 إداري وقانونً •
 تقنً •
 مالً ومحاسباتً •

 تتبع وتقٌٌم برنامج عمل الجماعة.أفقً ٌهم  •
 

 قشه امليزانية واحملاسبة .0

مصلحة إعداد المٌزانٌة  .0

 ومرالبة النفمات

  وجعذًلها: اإلايزاهيةاعذاد 

  التجهٌزومٌزانٌة التسٌٌر  •
 حسابات النفقات من المبالغ المرصودة  •
  حسابات المرصودة ألمور خصوصٌةال •

 المٌزانٌات الملحقة •

 مصلحة المحاسبة .2

 ا:اللي  ام بالعمليات املحاظبية، وخفـى

  .التحوٌالت •
  .عملٌات االلتزام •
  .عملٌات األداء •
  .مصارٌف التنقل داخل وخارج المملكة •
 .إعداد الوضعٌات المحاسباتٌة •

 

 مصلحة الصفمات .3

  اهجاص البرهامج الحىكعي لىلبات العشوك. 

 والخلية اإلايلفة بذساظة  واإلافالح ألاكعامولبي هىاهيؾ الحدمالت بحيعيم مع مخحلف  دساظة

 ملفات الففلات.

 عً ولبات العشوك ؤلاعالنالففلات عبر  ابشام . 

  مشاهؾ.ثذبير بىابة الففلات العمىمية لجماعة 

  العيذ سئيغ مً وشف  يهافادكة علبغية اإلادساظة الففلات الىاسدة مً مجالغ اإلالاوعات

  مشاهؾ.مجلغ حماعة 

 ليات ألاخشي )ظىذات الىل،، الاثفاكيات، العلىد، ...(ثذبير و ثخبع اهفاق الجماعة عبر آلا 

 قشه تدبري املوارد املالية واملنتلكات واملرافق االقتصادية .2
 

مصلحة الوعاء  .0

 الجبابً والمنازعات

 وثديين اإلاادة المشيبية  اخفاء. 

 .خلم بىً للمعلىمات المشيبية 

 ثدذًذ واخخعاب وثففية ألاظغ المشيبية للمذاخيل الجبائية. 

  .الحؤهذ مً صحة اإلاعلىمات اإلاحعللة باإلكشاسات اإلالذمة مً وشف اإلالضمين فيما ًخق ألاوامش باإلاذاخيل 

  06-47مً كاهىن  32اإلاعاهمة وثخبع أؼغاٌ لجان اخفاء الشظىم املحىلة وبلا إلالحميات اإلاادة. 

 .حمع اإلاعىيات الخاـة باإلالضمين بالمشائ، والشظىم 

 لاهىهية وؤلاداسية للذفاع على مفالح الجماعة في مجاٌ اإلاىاصعات المشيبية.اثخار وافة الحذابير ال 
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 مصلحة التحصٌل .2

 

 .العهش على ثخبع عملية اظحخالؿ وثدعين اإلاذاخيل 

 .العهش على ثشهيز وثىويذ اإلاعلىمات املحاظبية بؽيل ًىمي 

 .اكبة خعً ثذبير الليم وهىاهيؾ الحدفيل  العهش على مش

 يع الىرائم الخاـة بالحدفيل.العهش على اهجاص حم 

مصلحة المرالبة  .3

 الجبابٌة

 

  اكبة وبلا إلالحميات اإلاادة  .06-47مً كاهىن  149الليام بعمليات اإلاش

 .الحيعيم مع مفالح وصاسة اإلاالية املخحفة في ثذبير الشظىم املحىلة 
 

مصلحة تدبٌر المرافك  .4

 االلتصادٌة

 

  ظىاق الىبري.ثذبير أظىاق الجملة واملجاصس الجماعية وألا 

 .ثذبير اإلاحجض الجماعي 

 .الحيعيم مع اإلالاوعات في مجاٌ ثذبير أظىاق اللشب 

 .الحيعيم مع اإلالاوعات في مجاٌ جصجيع الاظخثماس وإوعاػ الؽغل 

  اكبة املحالت الحجاسية والفىاعية واإلاهىية اإلافحىخة للعمىم الحيعيم مع اإلالاوعات في مجاٌ مش

 .عبر اخذاذ كشاسات ثىٍيمية
 

مصلحة تدبٌر الملن  .5

 الجماعً

 

 البث في ولبات الاظحغالٌ اإلائكد للملً العمىمي الجماعي. 

 :ؤلاؼشاف على عمليات 

 الجماعٌةكراء المحالت التجارٌة  •
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عٌد األضحى •
 كراء أسواق للبٌع بمناسبة عاشوراء •

 ألاهؽان     مدالت 

 (يةؤلاؼهاس اللىخات حعللة بحذبير اإلالً الجماعي العام  )اعذاد اإلالفات ومحابعة العمليات اإلا... ، 

 .ٌمداسبة الاظحغالٌ العؽىائي للملً العمىمي، والبث في الؽياًات الىاسدة في هزا املجا 
 

 قشه تدبري املوارد البشرية.3
 

مصلحة تدبٌر شإون  .0

 الموظفٌن واألعوان

  فين  اإلاعاس اإلانهيثخبع   الجماعيين.للمٌى

 فينثذبير ح  واإلاىلىعين سهً ؤلاؼاسة.  ميع ملفات ؤلالحاق وثجذًذ ؤلالحاق وإدماج اإلاٌى

  ثجذًذ الاظخيذاعأو ؤلاخالة على الاظخيذاع ثذبير ملفات. 

  للمىاسد البؽشية.ملفات خىادذ الؽغل معالجة 

  اإلاشثبىة بها.لشاسات الهجاص ة وإحذاٌو التركيتهييئ 

 فين الجماعيين الزًً ظيدالىن  لاعذالفىذوق اإلاغشبي للح الحيعيم مع مفالح بؽؤن ملفات اإلاٌى

 على الحلاعذ.

  والشخق الاظحثىائية.الشخق ؤلاداسية العىىية ثذبير 

  اإلاحعللة باإلاىاسد البؽشية. كاعذة اإلاعىياتثديين 
 

مصلحة التكوٌن  .2

 والمبارٌات

 فين مخىي مذًشي للحىىيً، عذادإ  .وثخبع بشامج الحىىيً اإلاعحمش لفائذة اإلاٌى

  اإلايؽىس الخاؿ بامحداهات الىفاءة اإلاهىيةثفعيل. 
 

مصلحة األجور  .3

 والمعاشات

  فين وألاعىان.الشواث، العهش على اعذاد  الؽهشية للمٌى

 الفىذوق اإلاغشبي للحلاعذ ومىٍمات الاخحياه الاححماعي ثخبع الاكحىاعات اإلاالية لفائذة . 

 الحعىيمات عً ألاؼغاٌ ؤلالافية.  

  لىرةؼغاٌ الؽاكة واإلاالحعىيمات عً ألا . 

 الحعىين عً الىالدة. 

 .فين الزًً ظيدالىن على الحلاعذ  معالجة ملفات معاؼات اإلاٌى
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 قشه الشؤون القانونية وأعنال اجمللص.4
 

مصلحة شإون  .0

المجلس واللجان 

 والفرق

 اححماعات مىح، املجلغ الجماعي ثىٍيم وتهييئ. 

 ثىائيةأؼغاٌ الذوسات العادًة والاظح ثىٍيم وتهييئ. 

  ٌاللجً الذائمة واإلاىلىعاثيةثخبع أؼغا. 

 اعذاد ثلاسيش ومدالش اححماعات اللجً الذائمة واإلاىلىعاثية والذوسات. 

 .معً سجالت دوسات املجلغ الجماعي 

 وؽش اإلالشسات واملحالش اإلاحخزة مً وشف املجلغ. 

 عي.ثيعيم حميع ألاحىبة على ألاظئلة الىحابية اإلاىحهة لشئيغ املجلغ الجما 
 

 اإلالاوعات. ثدمير هذوة سإظاء 

 .ثلذًم الذعم الالصم الؼحغاٌ الفشق 

  الحيعيم مع مجالغ اإلالاوعاتو  الاكتراخاتثجميع. 

 معً وسخ مً ملشسات مجالغ اإلالاوعات. 

  يها.معىشة ألاحىبة علثذبير  اكتراخات مجالغ اإلالاوعاتو اظحلباٌ ألاظئلة الىحابية 
 

مصلحة المنازعات  .2

 المضابٌة

 

 بير ومحابعة ملفات اللماًا التي ثىىن فيها الجماعة وشفا أمام اللماء.ثذ 

 .الحيعيم مع مدامي الجماعة للذفاع عً مفالحها 

  الحيعيم مع حميع ألاكعام لحيهئ الذفىعات والىرائم الالصمة للذفاع عً مفالح الجماعة، ولمان

 ثمثيلية أخعً أمام الجهات اللمائية.
 

 

مصلحة الشرطة  .3

 ةاإلدارٌ

 

 اـذاس اللشاسات اإلاىٍمة للعير والجىالن، والحيعيم مع مفلحة الحىلالت الحمشية؛ 

  اـذاس الترخيفات لؽاخىات هلل البمائع باإلاشوس والىكىف مً أحل ثىصيعها لحىٍيم مشوسها

 وثىكفها
 

مصلحة التوثٌك  .4

 واألرشٌؾ

 

 .ثجميع الىفىؿ اللاهىهية اإلاحعللة بحذبير الؽؤن املحلي 

  افاة ألاكعام واإلافالح الجماعية بيسخ مً اللىاهين ثخبع اـذاس ات الجشيذة الشظمية، ومى

 واللشاسات خع، اإلاهام اإلاىهىلة ليل كعم.

 .لبي اـذاس اللشاسات الجماعية الذائمة واإلائكحة 

 .ثىٍيم وثذبير مشفم ألاسؼيف الجماعة واإلالاوعات 
 
 

 

 

 قشه الدراسات والتخطيط واألنظه املعلوماتية.  5

 لحة الدراساتمص .0

 

 

 .الليام بالذساظات الحلىية ليل البرامج واإلاؽاسيع الجماعية 

 .الحيعيم مع كعم ألاؼغاٌ في مخحلف مشاخل ثخبع وإهجاص اإلاؽاسيع 
 

 مصلحة التخطٌط .2

 

 .اعذاد املخىىات والبرامج التي ثلىم بها الجماعة 

 .اعذاد سإية اظتراثيجية في لبرمجة اإلاؽاسيع 

  وثىفيز وثلييم بشهامج عمل الجماعة.اإلاعاهمة في اعذاد 

مصلحة األنظم  .3

والشبكات والنظام 

 المعلوماتً الجؽرافً

 

 .الحخىيي وإداسة ومىاهبة جعميم سكمىة مخحلف مفالح الجماعة والخذمات الجماعية 

 .اداسة الؽبىة اإلاعلىماثية وألاهٍمة اإلاعلىماثية بالجماعة 

  جماعة.ثىفير ثىبيلات وخلٌى معلىماثية إلافالح ال 

 .ـياهة ألاحهضة والؽبىة اإلاعلىماثية 

 .ؤلاؼشاف الحلني على جؽغيل بشمجيات الحذبير اإلاعحمذة مً وشف الجماعة 

 ( اعذاد هٍام معلىماجي حغشافيSIG ًحممً وافة اإلاعلىمات واإلاعىيات اإلاحعللة باإلاىىهات )

 الترابية ملجاٌ اإلاذًىة.
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 الرياضيقشه العنل االجتناعي والتنشيط الثقايف و.6

مصلحة التنشٌط  .0

 الثمافً والرٌاضً

 

 .ثىٍيم ألاوؽىة اإلاىاهبة لالخحفاٌ باألعياد واإلاىاظبات الذًيية والىوىية 

 .اعذاد وثىٍيم اإلاعابلات الثلافية 

 .اكامة الىذوات الفىشية والثلافية 

 .ثيهئ وثىٍيم الحفالت واإلاعاسك الفىية 

 ٍاهشات الثلافية التي ثىٍمها الجماعة.الحدمير وؤلاؼشاف على اإلاهشحاهات وباقي الح 

 .ثىٍيم املخيمات الفيفية 

 ،ؤلاؼشاف على ثذبير اإلاالع، الشيالية واإلاعابذ الجماعية وثىٍيم ألاوؽىة الشيالية 

 ،ؤلاؼشاف على اعذاد الؽشاوات والذعم للجمعيات الثلافية والشيالية 

 افم الثلافية والشيالية والاححماعي  ة،اعذاد بشامج ثيؽيي اإلاش
 

مصلحة الدعم  .2

والشراكات مع 

 المجتمع المدنً

 
 

 .اعذاد دفتر الحدمالت اإلاحعلم بؽشوه وهيفيات مىذ الذعم اإلاادي واللىحعتي للجمعيات 

 .اعذاد كاعذة بياهات الخاـة بالجمعيات الىاؼىة بتراب الجماعة 

 .دساظة الىلبات واإلالفات الخاـة بالذعم اإلامىىح للجمعيات 

 د الؽشاوات والذعم للجمعيات الثلافية والشيالية.ؤلاؼشاف على اعذا 

 .ثخبع وثلييم أوؽىة الجمعيات اإلاعحفيذة مً دعم ميزاهية الجماعة 
 

مصلحة العمل  .3

االجتماعً والتنمٌة 

 البشرٌة

 
 

  ،ثخبع ملفات مؽاسيع اإلابادسة الىوىية للحىمية البؽشية 

 ًؤلاظهام في الحيؽئة الاححماعية وثلذًم اعاهات للمعىصي. 

 .الليام بدمالت وبية وثدعيعية بحيعيم مع الجهات املخحفة 

 .ؤلاؼشاف على اعذاد الؽشاوات والذعم للجمعيات الاححماعية 

 .افم الاححماعية والاهخشاه في البرامج الىوىية ملحى ألامية  اعذاد بشامج ثيؽيي اإلاش

 ،الاهحمام بؽئون الىفل واإلاشأة وألاشخاؿ في ولعية اعاكة 

 افم والخذمات العمىمية،اكتراح الحذا  بير الىفيلة بحدعين ولىج ألاشخاؿ في ولعية اعاكة للمش

 ،ثىٍيم ألاوؽىة اإلاعاهمة في ثماظً ألاظشة 

 .الليام باألعماٌ التي مً ؼؤنها الاهحمام باإلاعىين 
 

مصلحة تدبٌر المرافك  .4

ثمافٌة  -السوسٌو

 والرٌاضٌة

 
 

  افم الاححماعية والثلافية والشيالية. اعذاد دفاثش الحدمالت اإلاحعللة بىيفيات ثذبير  اإلاش

  .افم الثلافية والشيالية والاححماعية  اعذاد كاعذة بياهات ليل اإلاش

 .افم الثلافية والشيالية والاححماعية وثخبع ـياهتها اإلاعحمشة اكبة ثذبير اإلاش  مش
 
 

 

 قشه حفظ الصحة واحملافظة على البيئة. 7

 مصلحة حفظ الصحة .0

 
 

 اكبة اإلاعح  مشة ملخحلف اإلائظعات واملحالت للحفاً على العالمة الغزائية للمىحىحات اإلالذمة.اإلاش

 اعذاد البىاكات الصحية للعاملين باإلائظعات واملحالت اإلالذمة للمىحىحات الغزائية 

 اكبة الصحية للىخذات الفىاعية واإلاهىية  .اإلاش

  اكبة ثىفش الؽشوه الصحية داخل اإلائظعات التربىية واإلائظعات الا  .ححماعيةمش

  اعذاد الؽىاهذ الصحية لفائذة هزه اإلائظعات واملحالت 

 .فين  الاظخؽاسة الىبية لفائذة اإلاٌى

  ألامشاك اإلاىلىلة. الليام بدمالت ثدعيعية لفائذة ظاهىة اإلاذًىة في مجاٌ مداسبةاإلاعاهمة في 
 

 

 مداسبة داء الععش . 

  الحلليذاإلاعاهمة في عمليات. 

 حفة إلاعالجة ٌاهشة الىالب المالة.الحيعيم مع اإلافالح املخ 
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مصلحة المحافظة على  .2

 البٌبة

 

 .مداسبة الحؽشات واللىاسك الىاكلة لألمشاك 

 .اخذاذ ؼشوة اداسية بيئية للمدافٍة على اإلاعاخات الخمشاء 

 .اعذاد كشاسات حماعية للمدافٍة على الجمالية واإلاىٍش العام للمذًىة 

  الشفع مً الىعي البيئي لذي العاهىة.الليام باألعماٌ وأوؽىة تهذف الى 
 

 

 مصلحة الطب الشرعً .3

 

 .ثجىيذ العمل بىٍام الؽبان الىخيذ اإلاحعلم بحذابير وإحشاءات هلل ودفً اإلاىجى 

 الىفيات وجعليم سخق الذفً معاًىة. 

 جعليم ؼىاهذ الىفاة. 

 الحىفل بعملية دفً اإلاحخلى عنهم. 

 بالىفيات. ثية الخاـةاياإلاعلىم ثذبير كاعذة البياهات 
 

 

 

 قشه مراقبة التدبري املفوض وشركات التننية احمللية.8

مصلحة مرالبة التدبٌر  .0

المفوض فً لطاع 

النظافة ومركز معالجة 

وتثمٌن النفاٌات 

 المنزلٌة

 

 

 .اعذاد دفتر الحدمالت الخاؿ بحذبير كىاع الىٍافة 

 .اكبة عمل الؽشوات اإلافىك اليها في كىاع الىٍافة  مش

 الؽشوات اإلافىك اليها في كىاع الىٍافة. ثلييم عمل 

 .اكبة ألاظىٌى اإلاعحخذم في هلل الىفاًات اإلانزلية  مش

 .اكبة عمل مشهض معالجة وثثمين الىفاًات اإلانزلية  مش

  اعذاد وثخبع الاثفاكيات اإلابرمة مع الجماعات اإلاعحفيذة مً ولع هفاًاتها باإلاىشح العمىمي

 للجماعة .

 اكبة عملية اظحغ  الٌ اإلاىشح العمىمي مً وشف الجماعات اإلاعحفيذة.ثخبع ومش
 

 

مصلحة مرالبة التدبٌر  .2

المفوض فً لطاع 

النمل الحضري 

 والسٌاحً

 

 .اعذاد دفتر الحدمالت الخاؿ بحذبير كىاع الىلل الحمشي والعياحي 

 .اكبة عمل الؽشوات اإلافىك اليها في كىاع الىلل الحمشي والعياحي  مش

 لحجىيذ الخذمات بلىاع الىلل الحمشي والعياحي. الليام بالذساظات الالصمة 

 .ثلييم عمل الؽشوات اإلافىك اليها في الىلل الحمشي والعياحي 
 

 

مصلحة مرالبة تدبٌر  .3

لطاع االنارة العمومٌة 

 والعاللة مع الوكالة

 

  الحيعيم مع مفلحة ؼشوات الحىمية املحلية في اخذاذ وثذبير كىاع ؤلاهاسة العمىمية بتراب

 ة.الجماع

  ياهتها. ؼبىة ؤلاهاسة العمىميةاعذاد دفاثش الحدمالت اإلاحعللة بحىظيع  ـو

 .اعذاد كاعذة بياهات في مجاٌ ؤلاهاسة العمىمية بالجماعة 

 .اعذاد الذساظات اإلاحعللة باظحعماٌ الىاكة البذًلة في مجاٌ ؤلاهاسة العمىمية 

 .اعذاد مخىي في مجاٌ الىجاعة الىاكية بالجماعة 

  اإلهاسة العمىميةالخاـة بدوات ألا حجهيزات و ثىفير الت و حاحيااللبي . 
 

  اكبة اظتهالن الحيعيم مع مفالح الىوالة اإلاعحللة لحىصيع اإلااء والىهشباء في مجاٌ لبي و مش

 .ة بالبىاًات الجماعية وؼىاسع اإلاذًىةؤلاهاسة العمىمي

 اكبة وثخبع ول ألاوساػ وألاعماٌ اإلاحعللة بالحذبير اإلافىك الخاؿ  .باإلهاسة العمىمية مش
 

 

.مصلحة شركات التنمٌة 4

 المحلٌة

 
 

 

 

 

 .اعذاد دفاثش الحدمالت الخاـة ببخذاذ ؼشوات الحىمية املحلية وثخبع معاساتها 

 .ثخبع أؼغاٌ املجالغ ؤلاداسية لؽشوات الحىمية املحلية 
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 احلضرية قشه التعنري والتهيئة.9
 

مصلحة التعمٌر  .0

 والتهٌبة الحضرٌة

 

  اإلاعاهمة في اعذاد و ثديين ورائم الحعمير بحيعيم مع ؤلاداسات اإلاعىية )ثفميم التهيئة الحمشية

 واللىاعية، املخىي اإلاذًشي للتهيئة الحمشية،...( 
 

مصلحة محاربة السكن  .2

 ؼٌر الالبك

 

 ذًىة اإلاعاهمة في اعذاد وثىفيز الاثفاكية اإلاحعللة ببرهامج مداسبة الذوس آلاًلة للعلىه باإلا

 بالحيعيم مع الهيئات اإلاعىية.

 .اعذاد دفاثش الحدمالت اإلاحعللة بمداسبة العىً غير الالئم 

 .الليام بالذساظات اإلاحعللة بحؤهيل اليعيج العمشاوي ومداسبة العىً غير الالئم 

 ،الليام بالحذابير الالصمة لحماًة اإلاذًىة العحيلة 

 اعذاد كاعذة البياهات للمدالت آلاًلة للعلىه. 

 .اكتراح الحلٌى ومعالجة ولعيه البىاًات آلاًلة للعلىه 

 

 مصلحة رخص التعمٌر .3

 

 . دساظة ملفات ولبات الحفٌى على سخق البىاء في اواس هٍام الؽبان الىخيذ 

 .مىذ سخق البىاء وسخق العىً وؼىاهذ اإلاىابلة وفم المابي العام للبىاء 

 .اكبة البىاء بتراب الجماعة  الليام بعمليات مش

 إلاؽاسهة في أؼغاٌ لجً الاظحثىاء مً أحل الترخيق ببهجاص اإلاؽاسيع الاظخثماسية.ا 

 .الحيعيم مع مخحلف اإلافالح ألاخشي في مجاٌ الحعمير 

 .البث في الؽياًات الىاسدة في مجاٌ البىاء 

 

مصلحة العملٌات  .4

 العمارٌة

 

 لبي اإلامحليات العلاسية وجعىية ولعيتها اللاهىهية. 

  ًلخاؿ الجماعي وثدييىه.سجل اإلالً امع 

  العامة. الىشق خذود اعذاد ومحابعة اإلالفات اإلاحعللة بمباؼشة معىشة هضع اإلالىية وثخىيي 

 .الحاق الىشق والحجهيزات العمىمية اإلاحىاحذة بالحجضئات العلاسية بؤمالن الجماعة 

 ،اإلابادلة،  ىاء،الاكح اعذاد اإلالفات ومحابعة العمليات اإلاحعللة باإلالً الجماعي الخاؿ )البيع

 .الىشاء(
 

 قشه األشغال والوسائل العامة.01
 

مصلحة األشؽال  .0

 والصٌانة

 

  اإلايؽآت الفىيةو الحخبع الحلني ألؼغاٌ اهجاص الحجهيزات الحمشية. 

  ٌتهيئة الىشق داخل ثشاب الجماعةاخذاذ و الذساظة الحلىية وثخبع أؼغا. 

 اعذاد دفاثش الحدمالت اإلاحعللة ببهجاص اإلاؽاسيع. 

 .اكبة الحلىية إلهجاص اإلاؽاسيع  الحخبع واإلاش

 .اعذاد وثىفيز بشامج ـياهة البىاًات ؤلاداسية الجماعية 

 .ؤلاؼشاف على ثخبع اهجاص ألاؼغاٌ الجماعية 

 .الحيعيم مع كعم الحخىيي والذساظات مً أحل الليام بالذساظات الحلىية للمؽاسيع 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107العادٌة لشهر ماي  النمطة السادسة عشر من جدول اعمال الدورة

اإلافادكة على اثفاكية ؼشاهة بين مجلغ حماعة مشاهؾ ومذًشية الثلافة بمشاهؾ خٌى جعيير اإلاعهذ  

 اإلاىظيلي باب دوالة

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

لمكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة نص التمرٌر أعطً الكلمة للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة ا  

 المتعلك بهذه النمطة.

 

 والخدمات العمومٌة بالمرافك المكلفة اللجنة ربٌس ناببة السٌدة حفٌظة مجدار 
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تحضيٌر الينمط المدرجية اسيتكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفيً اطيار  طبما

الموجهية لكيل  24/14/2107 بتيارٌخ 8849وتبعا لليدعوة عيدد ، 2107 مايفً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر 

بييالمرافك العمومٌيية لمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً أشييؽال  اللجنيية المكلفيية ميين السييادة أعضيياء اللجنيية وا

 والربيع الحادٌية عشيرةعليى السياعة  2107 مياي 18 االثنيٌن اجتماعيا ٌيوم، عمدت اللجنة المذكورة والخدمات

 ة حفٌظيية مجييدار ناببييةصييباحا بماعيية االجتماعييات الكبييرى بالمصيير البلييدي شييارع دمحم الخييامس برباسيية السييٌد

 : حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً س اللجنة لتدارس النمط االتٌـةربٌ

املؾادقة على اتفاقية عزانة بني جملط مجاعة يزانػ ويديزية الثكافة مبزانػ حول تضيري املعيد املوصيكي باب  .00
 دنالة.
 لضياحي.املؾادقة على احداث وتدبري يزفل وقوف الدراجات واصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه ا .02
 املؾادقة على نناؼ التحمالت يتعلل باصتغالل يزفل وقوف الدراجات او اصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي. .02
 املؾادقة على احداث يزفل عمويي مجاعي يتعلل بضوم مجاعي املضمى "الضوم املزنشي جليش". .08

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

  قعادل المتصد -خدٌجة الفضً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي وٌسالت. -أحمد  محفوظ  -الحسٌن نوار -أحمد المتصدق 

 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم اعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 جتماعًربٌس لسم العمل اال : عبد العزٌز االمري
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  حوتًال هشام بل

 عن لسم الممتلكات الجماعً :  ثورٌة الهروش
   عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

  

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السٌد:  -

   :        المدٌر الجهوي للثمافة بمراكشعز الدٌن كرا          

 

ر، ذكرت السٌدة ناببة ربٌس اللجنة بالنمط د كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبع
، وباتفاق مع السادة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 

 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط على النحو االتً:
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    09 – 08 – 07 – 06: االرلامذات  النمط
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بني جملط مجاعة يزانػ ويديزية الثكافة مبزانػ حول تضيري املعيد املوصيكي باب  املؾادقة على اتفاقية عزانة .00
 دنالة.

 

ِعًٍ ، ٚتؼك ذّى١ٓ اٌٍاقج االػعاء ِٓ ِّهٚع اذفال١ح ِهاوح ت١ٓ فٟ تكا٠ح ِٕالّح ٘مٖ إٌمطح

مه٠ه،  اٌّهفمح تٙما اٌر ظّاػح ِهاوُ ِٚك٠ه٠ح اٌصمافح تّهاوُ ؼٛي ذ١١ٍه اٌّؼٙك ا١ٌٌّٛمٟ تاب قواٌح

ٚاٌمٞ ذُ ـالٌٗ ذالٚج  18/04/2017لوهخ ا١ٌٍكج ٔائثح نئ١ً اٌٍعٕح تفالصح االظرّاع اٌٍاتك إٌّؼمك تران٠ؿ 

من اللجنة بضرورة انضاج النماش حول مضمون ٔص االذفال١ح ٚ ذمك٠ُ ِمرهؼاخ ذؼك١ٍ٠ح، غثه أٗ ٚٚػ١ا  

ء على ضوء تحفظ السٌد المدٌر الجهوي االتفالٌة واتاحة الفرصة لطرفٌها لمزٌد من التمحٌص واالؼنا

، أداء فواتٌر الماء والكهرباء للثمافة بمراكش على بعض االلتزامات التً ستمع على عاتك المدٌرٌة ومنها 

 فمد تم االتفاق على استبناؾ النماش حولها فً اجتماع ثان ٌنظم الحما.

هو بمثابة استمرار  18/15/2107خ وعلٌه، تضٌؾ السٌدة ربٌسة الجلسة، ٌندرج هذا االجتماع بتارٌ

 للنماش السابك.

ولوضع السادة االعضاء فً الصورة من جدٌد، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم العمل االجتماعً 

موضحا ان اعادة تؤهٌل المعهد الموسٌمً لباب دكالة  الطالع اللجنة بالمعطٌات الكافٌة حول حٌثٌات االتفالٌة 

وطنٌة للتنمٌة البشرٌة وان تدخل المجلس فً هذا االطار ٌعتبر ضمانة لجودة انجاز ٌدخل فً اطار المبادرة ال

هذه المشارٌع على ؼرار احدى عشر مرفما اخر فً اطار الحاضرة المتجددة تسلتزم تدخل المجلس 

الجماعً، معتبرا االتفالٌة بمثابة نوع من الشراكة تحترم التخصص وتستهدؾ تحمٌك اشعاع للجانب 

ووعٌا من المجلس اٌضا بعدم توفر الجماعة  ً بالمدٌنة من خالل تدبٌر جٌد لهذا المرفك، مضٌفا انهالموسٌم

على اطر متخصصة لادرة على تدبٌر هذا المرفك وتشجٌعا  للتعاون فً االطار الثمافً والتمنً تؤتً هذه 

الموسٌمً بباب دكالة مع اٌالء وتجهٌز بناٌة المعهد بممتضاها الجماعة بإعادة تهٌٌا  االتفالٌة التً تلتزم

الثمافة فً اطار تخصصها، وذلن بعد اجراء مسار من مرفك واالشراؾ على تنشٌطه لوزارة مهمة تدبٌر ال

الثمافة إلبداء الرأي فً اللماءات والمشاورات مع مسإولً مدٌرٌة الثمافة بمراكش ومراسلة وزٌر 

 .الموضوع

ؼثه ػٓ ١ذكـً ا١ٌٍك اٌّك٠ه اٌعٙٛٞ ٌٍصمافح تّهاوُ ٌ الٌة،ولمعرفة وجهة نظر الطرؾ االخر فً االتف

ٚوانج اٌصمافح فٟ اٌّٛظٛع ؼ١س اوك اْ االذفال١ح ذؼرثه اٌرعاتح ِٓ ِك٠ه٠ح اٌصمافح ٌطٍة اٌّعًٍ  ِٛلف

اٌعّاػٟ إلقِاض اٌّؼٙك ا١ٌٌّٛمٟ ٌثاب قواٌح فٟ  ِٕٙع١رٙا ٚتهٔاِط اِرغاٌٙا ٚتاٌراٌٟ فٟٙ ِهاوح ذمكَ ِٓ 

ـكِاخ اٌركت١ه ٚاٌركن٠ً ٚإٌّا٘ط ٚاٌّإغه٠ٓ ٚاٌّٛا٘ك لاخ اٌم١ّح اٌما١ٔٛٔح اٌٝ ٌاوٕح  ٠حاٌّك٠هـالٌٙا 

اٌّك٠ٕح ِٓ ـالي اٌّهاوح ِغ اٌّعًٍ اٌعّاػٟ اٌّٟء اٌمٞ ٠عؼً ِٓ غ١ه إٌّاٌة ذؽ١ًّ ِك٠ه٠ح اٌصمافح 
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، ـٍال فٟ ذٛاوْ ِٕطك اٌّهاوح لث١ً اقاء فٛاذ١ه اٌّاء ٚاٌىٙهتاء ٚاالٔره١ٔد الْ لٌه ٠ؽكز ِٓ اػثاء ِاق٠ح

 . ِمرهؼا ّٔٛلظا اـه ٌالذفال١ح

ذكـً ا١ٌٍك اٌّك٠ه اٌؼاَ ٌٍّصاٌػ تاٌعّاػح ١ٌٛظػ اْ اٌٙكف االوثه تإٌٍثح ٌٍّعًٍ  ،ٚتكٚنٖ

اغان ذٕظ١ّٟ ٌٙما اٌٙكف  ٟ٘اٌعّاػٟ ٘ٛ قػُ اٌر١ّٕػ اٌصمافٟ تّهاوُ، ٚاالذفال١ح ِٛظٛع اٌكناٌح 

ٌمٌه فاٌم١ّح اٌّعافح اٌرٟ ٠مكِٙا اٌّعًٍ ٘ٛ ذفف١ف  ،ؼا٘ك ا١ٌٌّٛم١ح ِٓ ظغػـصٛصا ِغ ِا ذؼهفٗ اٌّ

اٌعغػ ػٓ اٌّؼا٘ك، تاإلظافح ٌمٌه فاٌّؼٙك ٠عة اْ ٠ىْٛ ظماتا ٌٍؼائالخ ٌٍّٚثاب ٚإٌّمطغ ػٓ اٌكناٌح 

ػ١ٍّح ذٛاوٞ اٌّؼٙك ٠مكَ ِٛا٘ك ٌٍٕاظؽ١ٓ تم١ّح  فٟ ِراتؼح ذى١ٕ٠ٛح تاٌّؼٙك وثك٠ً تّا اْإٌظا١ِح ٚاٌهاغة 

ثاب فٟ ٌٛق اٌّغً ـصٛصا ِغ ا٠عا فهصح ٌٍٍّاّ٘ح فٟ اقِاض اٌّ تم١ح اٌّٛا٘ك فٟ اٌكٌٚح فأٗ ٠ؼرثه

 لٚٞ اٌىفاءج . اٌٌّٛم١١ٓاٌطٍة اٌىث١ه ػٍٝ 

ا١ّ٘ح  االذفال١ح ػٍٝ اٌٍاقج االػعاء اٌؽاظه٠ٓ  اظّغ ، ٚتؼك فرػ تاب إٌّالّح ٚاتكاء اٌهأٞ،تؼك لٌه

افٟ ٚاٌفٕٟ ػٍٝ اًٌ ػ١ٍّح ١ٌٍّح  ِغ ٌّعًٍ اٌعّاػٟ اٌفؼ١ٍح فٟ ذ١ّٕػ اٌعأة اٌصمفٟ ذّع١غ ٍِاّ٘ح ا

اذ١ه اٌّاء ٚاٌىٙهتاء اِىا١ٔح ذفف١ف االػثاء اٌّاق٠ح ػٓ ِك٠ه٠ح اٌصمافح ِٓ ـالي ٘مٖ االذفال١ح ) وفٛ

 ( تإٌظه ٌّا ٌرمكِٗ ِٓ ـكِاخ ٌٍّٛاغ١ٕٓ ٟٚ٘ ـكِاخ ال ذمكن تّماتً ِاقٞ .ٚاالٔره١ٔد

أ١ٌٍا ػٍٝ لٌه، ٚتؼك إٌّالّح اٌٍّرف١عح، ٚتؼك ذص١ّٓ ِثاقنج ـٍك ِهاوح ِغ ٚوانج اٌصمافح ٚذ

ٌر١١ٍه اٌّؼٙك ا١ٌٌّٛمٟ تثاب قواٌح، ٚاػرثانا ٌرؽفع ا١ٌٍك اٌّك٠ه اٌعٙٛٞ ٌٛوانج اٌصمافح ٚذمك٠ّٗ ٌّٕٛلض 

ة وواضحة االلتزامات من اعطاء المزٌد من الولت إلعداد اتفالٌة موحدظك٠ك، ٚنغثح ِٓ اٌٍاقج االػعاء 

فمد خالل تشكٌل لجٌنة تسهر على توحٌد الرإٌة بٌن ممترحات المجلس الجماعً وممترحات مدٌرٌة الثمافة، 

خلصت اللجنة الى تؤجٌل البث فً االتفالٌة لالعتبارات السالفة الذكر وعرضها فً دورة الحمة مع رفع 

حول تدبٌر المرافك العمومٌة الجماعٌة بصفة عامة،  توصٌة لرباسة المجلس الجماعً بتنظٌم  ٌوم دراسً

 . فً افك تدبٌر معملن
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

فٌما ٌخص هذه النمطة، فمد عرضت على اللجنة المختصة لدراستها بحضور المدٌر الجهوي لوزارة  

تبٌن للمكتب المسٌر ضرورة الترٌث اللتراح مواد أخرى الثمافة لكن بعد االطالع على حٌثٌات الموضوع 

 باالتفالٌة وتمدٌم  وجهة نظر مؽاٌرة لما تم عرضه على أنظار اللجنة.

 لذلن ألترح علٌكم تؤجٌل البث فً هذه النمطة إلى دورة الحمة.  
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 1072النمطة السابعة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 اإلافادكة على اخذاذ وثذبير مشفم وكىف الذساحات واظحعماٌ مىلىالت لغشك الترفيه العياحي. -

 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

الذي نص التمرٌر  الكلمة للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة اآلن  

 هذه النمطة.خصوص ب أعدته اللجنة

 

 والخدمات العمومٌة بالمرافك المكلفة اللجنة ربٌس ناببة السٌدة حفٌظة مجدار 
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تحضٌر الينمط المدرجية استكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهة لكيل  24/14/2107 بتارٌخ 8849وتبعا للدعوة عدد ، 2107 مايفً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر 

بييالمرافك العمومٌيية أشييؽال  اللجنيية المكلفيية  ميين السييادة أعضيياء اللجنيية والمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً

 والربيع الحادٌية عشيرةعليى السياعة  2107 ماي 18 االثنٌن اجتماعا ٌوم، عمدت اللجنة المذكورة والخدمات

 ة حفٌظية مجيدار ناببيةصباحا بماعة االجتماعيات الكبيرى بالمصير البليدي شيارع دمحم الخيامس برباسية السيٌد

 : حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً تٌـةربٌس اللجنة لتدارس النمط اال

 .املؾادقة على اتفاقية عزانة بني جملط مجاعة يزانػ ويديزية الثكافة مبزانػ حول تضيري املعيد املوصيكي باب دنالة 
 .املؾادقة على احداث وتدبري يزفل وقوف الدراجات واصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي 
 التحمالت يتعلل باصتغالل يزفل وقوف الدراجات او اصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي. املؾادقة على نناؼ 
 ."املؾادقة على احداث يزفل عمويي مجاعي يتعلل بضوم مجاعي املضمى "الضوم املزنشي جليش 

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

  عادل المتصدق -خدٌجة الفضً

 أعضاء المجلس السادة:من  فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي وٌسالت. -أحمد  محفوظ  -الحسٌن نوار -أحمد المتصدق 

 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم اعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  حوتًال هشام بل

 عن لسم الممتلكات الجماعً :  ثورٌة الهروش
   عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

  

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السٌد:  -

   :        المدٌر الجهوي للثمافة بمراكش عز الدٌن كرا           

ر، ذكرت السٌدة ناببة ربٌس اللجنة بالنمط لسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب با
، وباتفاق مع السادة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 

 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط على النحو االتً:
 
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    09 – 08 – 07 – 06: االرلامذات  النمط
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 عمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي.املؾادقة على احداث وتدبري يزفل وقوف الدراجات واصت .02

ولالطالع على معطٌاتها واسباب النزول، اعطت السٌدة ربٌس الجلسة بخصوص هذه النمطة، 

 الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.

بتجاوز  وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم اسباب اعادة هٌكلة المطاع والمرتبطة

الصعوبات فً التدبٌر عبر منح رخص الستؽالل الملن العام الجماعً على اساس أداء الوجٌبة المحددة 

علما ان  لهذا الؽرض فً المرار الجبابً الجماعً اضافة الى وجود استؽالل عشوابً لبعض الموالع 

المحلٌة بذلن، مضٌفا المجلس لام بدوره فٌما ٌخص تسجٌل المخالفات بهذا الخصوص واعالم السلطة 

انه بعد االفتحاص الذي خضع له تدبٌر الجماعة من طرؾ  المجلس الجهوي للحسابات فً الفترة 

توصٌة بضرورة تنظٌم هذا المطاع عن طرٌك اعداد   صدرأ 2119و  2113االنتدابٌة للمجلس ما بٌن 

تعمال منموالت لؽرض كناش تحمالت تحدد بموجبه موالع محددة الستؽاللها فً كراء دراجات واس

الترفٌه السٌاحً، وتتم من خالله تلبٌة طلبات الراؼبٌن فً هذا النوع من االستؽالل، كما ٌتضمن 

 مجموعة من االجراءات التنظٌمٌة.

عمب ذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة هٌكلة المطاع على ضوء توصٌات المجلس 

رخص الستؽالل الملن العام الجماعً، ورؼبة منهم فً  الجهوي للحسابات لتجاوز صعوبات تجربة منح

الحد من االستؽالل العشوابً لبعض الموالع مما ٌمس بجمالٌتها، وحٌث ان هنان مجموعة من الطلبات 

لتدبٌر المطاع من طرؾ الخواص مع ما سٌدر على الجماعة من مداخٌل مهمة مع تجوٌد الخدمة 

لزوار من خدمة استعمال الدراجات والمنموالت من اجل الترفٌه وتنظٌمها واعطاء رونما خاصا وتمكٌن ا

والتجول السٌاحً، وحٌث ان ولوؾ العربات ٌعتبر من المرافك العمومٌة الجماعٌة، واعتبارا لكون 

 الملن العام هو موضوع تمدٌم خدمة عمومٌة للمواطنٌن،  فمد ابدت اللجنة موافمتها على ما ٌلً:

  ًالدراجات واستعمال منموالت لؽرض التجول السٌاحًٌتعلك بولوؾ احداث مرفك عمومً جماع . 

  استؽالل الملن العام الجماعً إلٌجار منتوج  منح امتٌاز فًتدبٌر المرفك المذكور عن طرٌك تفوٌض

 منموالت لؽرض التجول السٌاحً. و استعمالالدراجات النارٌة والعادٌة ولوؾ 
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الدراجات إليجار منتوج خدمة وقوف  الجماعي العاماستغالل الملك بمنح امتجاز في  كناش التحمالت المتعلق
 لغرض التجول السجاحيواستعمال منقوالت  النارية والعادية

 
( ترٕف١م اٌمأْٛ ١ٌٛ٠2015ٛو  7) 1423ِٓ نِعاْ  20اٌصـاقن فٟ  1-15-85تٕـاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ـف نلُ  -

 اٌّرؼٍك تاٌعّاػاخ. 113-14اٌرٕظ١ّٟ نلُ 

( اٌّرؼٍك تاٌصفماخ 2013ِاني  20) 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08اٌصاقن فٟ  349-12-2تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ  -

 اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب.

ك تاألِالن اٌفاصح تاٌثٍك٠اخ وّا ( اٌّرؼ1921ٍ أورٛته19) 1340صفه  17تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  -

 ٚلغ ذغ١١هٖ ٚذر١ّّٗ.

( تٍٓ ٔظاَ ٌٍّؽاٌثح ٠2010ٕا٠ه  03ِٛافك ) 1431ِٓ ِؽهَ  17اٌصاقن فٟ  2-9- 441تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  -

 اٌؼ١ِّٛح ٌٍعّاػاخ اٌّؽ١ٍح ِٚعّٛػاذٙا.

( ترٕف١م اٌمأْٛ نلُ  2007قظٕثه  27)  1428ِٓ لٞ اٌؽعح  16اٌصاقن فٟ  1.07.209تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف نلُ  - 

 تٍٓ أؼىاَ أرما١ٌح ف١ّا ٠رؼٍك تثؼط اٌهٌَٛ ٚاٌؽمٛق ٚاٌٍّاّ٘اخ ٚاألذاٜٚ اٌٍّرؽمح ٌفائكج اٌعّاػاخ اٌّؽ١ٍح. 39.07

 اٌّرؼٍك تاٌرغالي األِالن اٌؼ١ِّٛح ِإلرح . 1918ٔٛٔثه  30تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

اٌّرؼٍك تاألِالن اٌفاصح تاٌثٍك٠اخ ٚوما  1921أورٛته  19ِٛافك  1340صفه  ١17ه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ تٕاء ػٍٝ اٌظٙ - 

 اٌظٙائه اٌّه٠فح اٌّغ١هج ٚاٌّرّّح ٌٗ .

اٌّؽكق ٌى١ف١ح ذكت١ه اٌٍّه اٌثٍكٞ  1921قظٕثه  31ِٛافك  1340ظّاقٜ االٌٚٝ  11تٕاء ػٍٝ اٌمهان اٌٛو٠هٞ اٌصاقن فٟ  - 

 ٚذر١ّّٗ.وّا ٚلغ ذغ١١هٖ 

 اٌّرؼٍك تّٕػ تؼط اٌهـص فٟ أِغاي اٌٍّه اٌؼِّٟٛ اٌثٍكٞ. 1949ٔٛٔثه  14تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

اٌّؽكق ٌٍّهٚغ اٌرٟ ذٕفم تٙا ذٍمائ١ا اٌركات١ه  1980ِاٞ  26 -1400نظة  11تران٠ؿ  2.78.157تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  - 

 الِح اٌّهٚن ٚاٌّؽافظح ػٍٝ اٌصؽح اٌؼ١ِّٛح .اٌها١ِح ئٌٝ اٌررثاب األِٓ ٚظّاْ ٌ

( ترر١ُّ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌصاقن فٟ  1997ِاٞ  15)  1418ِؽهَ  08اٌصاقن فٟ  9.96تٕاء ػٍٝ ِمرع١اخ اٌمأْٛ نلُ  - 

 ( فٟ ِاْ االؼرالي اٌّإلد ٌألِالن اٌؼ١ِّٛح . 1918ٔٛٔثه  30)  1337ِٓ صفه  24

 ) ظٍٍح تران٠ؿ .... 2017ٟ ٌّهاوُ ـالي قٚنذٗ اٌؼاق٠ح ٌّٙه ِاٞ ٚذثؼا ٌّكاٚالخ اٌّعًٍ اٌعّاػ - 

 :الفصل األول

٠ٙكف وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما اٌٝ ذٕظ١ُ ٍِطهٚ ِٕػ اِر١او فٟ اٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ ال٠عان ِٕرٛض  

 ـكِح ٚلٛف اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚاٌرؼّاي ِٕمٛالخ ٌغهض اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ وفكِح ػ١ِّٛح.

١ٌٍٚهٞ ِعّْٛ وٕاَ اٌرؽّالخ ػٍٝ ظ١ّغ اٌّٛالغ اٌرٟ ٌرؽكق٘ا ِصاٌػ ظّاػح ِهاوُ ٚاٌرٟ ١ٌرُ 

اإلػالْ ػٓ أِاوٕٙا ٍِٚاؼرٙا ِٚكج اٌرغالٌٙا فٟ ئػالٔاخ غٍثاخ اٌؼهٚض ٚاٌرٟ ٌرفصص وفعاءاخ ٌٙما 

 اٌغهض.

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 الجماعة الحضرٌة لمراكش

 امة للمصالحالمٌرٌة الع
 قســم الممتلكـات الجماعٌـة
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 : الفصل الثاني

غه٠ك ٍِطهج غٍة ػهٚض األشّاْ ٚػٍٝ  ذهـص اٌعّاػح تاالٌرغالي اٌّإلد ٌٍٍّه اٌؼِّٟٛ اٌعّاػٟ ػٓ 

 أٌاي قفره اٌرؽّالخ ٘ما .
 

 :الفصل الثالث

ذؼك اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح اٌّفرصح ذص١ّّا ت١ا١ٔا ػاِا ٠ؽكق اٌّٛالغ ٚاٌفعاءاخ اٌرٟ ٌرفصص ٌالٌرغـالي  

ّصاقلح ػٍٝ )ِٛاصفاذٙا ٍِٚاؼاذٙا ٚاٌٍّافاخ اٌفاصٍح ت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌطه٠ك اٌؼ١ِّٛح ( ٠ٚؼهض ٘ما اٌرص١ُّ ٌٍ

 –ٌعٕح ذم١ٕح ٠رهأٌٙا ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌعّاػٟ أٚ ِٓ ٠ّصٍٗ ٚذعُ فٟ ػع٠ٛرٙا ِّصال ػٓ اٌٍٍطح اٌّؽ١ٍح 

ٌٍّٛافمح ػ١ٍٗ ِٓ غهف ٘مٖ  –ِصاٌػ اٌٛلا٠ح اٌّك١ٔح  –اٌٛواٌح اٌؽعه٠ح ٌّهاوُ  –ِصاٌػ األِٓ اٌٛغٕٟ 

 اٌٍعٕح .
 

 : الفصل الرابع

ٌٕٛاخ ٚذؼرثه اٌهـصح إٌّّٛؼح ذثؼا ٌمٌه ِفص١ح ِٚإلرح، ٠ّٚىٓ ئٌغاؤ٘ا  5ي ٠عة أال ذرؼكٜ ِكج االٌرغال 

 وٍّا قػد إٌّفؼح اٌؼاِح ئٌٝ لٌه، ٚال ٠ٍّػ ٌصاؼثٙا ذ١ٌٛرٙا ٌٍغ١ه.
 

 : الفصل الخامس

٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّّانو١ٓ فٟ ػهض االشّاْ ذمك٠ُ غٍثاذُٙ تٛاٌطح أغٍفح ِفرِٛح ِٚىرٛب ػ١ٍٙا ػهض األشّاْ  

تاٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ ٌغهض ذٕظ١ُ ػ١ٍّح وهاء اٌكناظاخ اٌؼاق٠ح ٚإٌان٠ح ٚإٌّمٛالخ ٌغهض اٌّرؼٍك 

 20) 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08اٌصاقن فٟ  349-12-2اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ غثما ٌٍّهٌَٛ تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ 

 ـح :ٚلٌه ٚفما ٌٍّهٚغ اٌرا١ٌـ( اٌّرؼٍك تاٌصفماخ اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب2013ِاني 
 

 : اٌغالف األٚي:  اٌغالف اإلقانٞأٚال - 

 ٠ٛ٘ح اٌّرمكَ تؼهض األشّاْ ٚاٌٛشائك اٌّصثرح ) ٌّفص لاذٟ اٚ ِؼٕٛٞ ( .1

 ِٙاقج ذصثد اٌٛظؼ١ح اٌعثائ١ح ٌٍّّانن ال ذمً ِكذٙا ػٓ ٌٕح . .2

 قنُ٘. 5000000ذٛص١ً ئ٠كاع ٍٍُِ ِٓ ٌكْ اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ ٌعّأح ِا١ٌح لكن٘ا  .3

 اٌّهف.ذصه٠ػ ت .4

 ِٙاقج اٌم١ك تاٌٍعً اٌرعانٞ. .5

 ِٙاقج ٍٍِّح ِٕم الً ِٓ ٌٕح ِٓ اٌصٕكٚق اٌٛغٕٟ ٌٍعّاْ االظرّاػٟ. .6

 وٕاَ اٌرؽّالخ ِٛلغ ِٚصاقق ػ١ٍٗ ِٓ غهف اٌّّانن. .7
 

 : اٌغالف اٌصأٟ: اٌغالف اٌّاٌٟ.شا١ٔا

 ػمك اٌرىاَ ِٛلغ ِٓ غهف اٌّّانن فٟ ٚنق ِصٕثه . .1

 اٌّمرهغ ِٓ غهف اٌّّانن. ١ِه ِعّْٛ ٠رعّٓ ل١ّح اٌّثٍغ .2

 قنُ٘ ٌكٜ اٌفاوْ االل١ٍّٟ ٌّهاوُ ِٓ غهف اٌّرؼٙك اٌّمثٛي. 10.000000ذٛقع ظّأح ِا١ٌح قائّح لكن٘ا  .3

 :الفصل السادس

فٟ ؼاٌح ِفاٌفح تٕٛق وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما ٚاٌرٟ ٠رُ اذثاشٙا تّٛظة ِؽعه ِٕعى ِٓ غهف ػْٛ ظّاػٟ  

ا١ٌح تمهان ِٓ ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّك٠ٕح ِهاوُ ٚلٌه تؼك ِؽٍف، ذطثك فٟ ؼك اٌٍّرغً لػائه ِ

قنُ٘ ػٓ وً ِفاٌفح، ذفصُ ذٍمائ١ا  2000000ئِؼانٖ وراتح تمٌه ٚذثٍغ اٌم١ّح اٌّا١ٌح ٌٍمػ١هج فٟ ؼاٌح اٌّفاٌفح 

 اٌّٛظٛػح ٌكٜ صٕكٚق اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ . حِٓ ِثٍغ اٌعّأح اٌّا١ٌ

فاٌفاخ ٠ٍؽة لهان االٌرغالي قْٚ أْ ٠ؽك ٌٍٍّرغً اٌّطاٌثح تأقٔٝ ذؼ٠ٛط تؼك فٟ ؼاٌح انذىاب شالز ِ 

 ئِؼانٖ تمٌه تٛاٌطح نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ األِؼان تاٌرٛصً أٚ أ٠ح ١ٌٍٚح لا١ٔٛٔح أـهٜ ٌٍرث١ٍغ .
 

 :   الفصل السابع

اقز ٚاٌّفاغه ٚاألـطاء ئْ اٌعّاػح ال ذرؽًّ أ٠ح ٍِإ١ٌٚح و١فّا وأد ٔٛػ١رٙا اذعاٖ اٌغ١ه ف١ّا ٠رؼٍك تاٌؽٛ 

 اٌّهذثطح تاٌر١١ٍه ٚذثمٝ اٌٍّإ١ٌٚح ػٍٝ ػاذك اٌٍّرف١ك ٚؼكٖ .

ٚػ١ٍٗ، ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ئتهاَ ػمٛق اٌرأ١ِٓ ػٓ ذغط١ح ِفرٍف األظهان ٚاٌّفاغه إٌاظّح ػٓ ٘ما  

 االٌرغالي.
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 : الفصل الثامن

فح ِٕرظّح ٚقائّح غ١ٍح ِكج االٌرغالي اٌّإلد ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ٔظافح اٌّٛلغ اٌٍّرغً تص - 

 . ٚػٍٝ ٔفمرٗ
٠عة ػٍٝ اٌٍّرف١ك ذٛف١ه ا١ٌ٢اخ " اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح أٚ إٌّمٛالخ اٌّفصصح ٌإل٠عان ٌغهض  - 

١ٌاؼٟ ٚاٌرٟ ٠عة أْ ذىْٛ فٟ ؼاٌح ذم١ٕح ظ١كج، وّا ٠ّٕغ ػ١ٍٗ ِٕؼا ذاِا ئ٠عان اٌكناظاخ لاخ اٌكفغ اٌهتاػٟ اٚ 

 ا١ٌٍاناخ.

 ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌرأ١ِٓ ػٍٝ وً اٌّفاغه اٌّهذثطح تؼ١ٍّح االٌرغالي. - 

 ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرفك١ِٓ انذكاء ٌثاي ِٛؼك ٚٔظ١ف. - 

 ٠ّٕغ ِٕؼا و١ٍا غًٍ ٚئصالغ اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚإٌّمٛالخ تأِاوٓ االٌرغالي. - 

اخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚإٌّمٛالخ ػٍٝ ٌٛؼح اِٙان٠ح ٚفما ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ئِٙان أشّاْ وهاء اٌكناظ - 

 ٌٍّٕٛلض اٌّصاقق ػ١ٍٗ ِٓ غهف اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ٚغثما ٌٍمٛا١ٔٓ اٌعانٞ تٙا اٌؼًّ.

 ظ١ّغ اٌعهائة ٚاٌهٌَٛ اٌّرهذثح ػٍٝ االٌرغالي. ك٠رؽًّ اٌٍّرف١ - 

 اَ اٌعّاػٟ.٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تؼكَ ذعاٚو اٌٍّاؼح اٌّهـص تٙا ٌّغً اٌٍّه اٌؼ - 

٠ٍرىَ تؼكَ اٌّطاٌثح تأٞ ذؼ٠ٛط و١فّا واْ ٔٛػٗ تّٕاٌثح اٌرؼّاي اٌٍّاؼاخ اٌّهـص تٙا ٌّغً اٌٍّه  - 

اٌؼاَ اٌعّاػٟ ِٓ لثً اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ألظً ذٕظ١ُ ذظا٘هاخ ن١ٌّح اٚ اٞ اؼرالي ظىئٟ اٚ وٍٟ ٌٙمٖ 

ٙائٟ ٌٙما االٌرغالي، فاْ لٍُ ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌٍّاؼاخ تصفح ِإلرح ٌكٚاػٟ اٌّصٍؽح اٌؼاِح، ٚػٕك ٚظغ ؼك ٔ

اٌّا١ٌح ٠مَٛ تاذفال اإلظهاءاخ اٌما١ٔٛٔح إلنظاع اٌّثاٌغ اٌّا١ٌح اٌٍّرؽمح ٚاٌّرثم١ح ٌفائكج اٌٍّرغً اٚ ذؼ٠ٛعٗ 

 تّٛلغ تك٠ً .

 ٠ّٕغ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ٔصة ٌٛؼاخ اِٙان٠ح. -

ػكَ اقـاي ذؼك٠الخ اٚ اصالؼاخ تٗ اٚ ٚظغ اٌىهاٌٟ ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ظّا١ٌح اٌّٛلغ اٌٍّرغً ٚ -

 ٚ اٌطاٚالخ.  
 

 : الفصل التاسع

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاتهاَ ػمك ذأ١ِٓ ػٓ اٌٍّإ١ٌٚح اٌّك١ٔح ػٓ األظهان إٌاذعح ػٓ اٌؽٛاقز اٌرٟ ِٓ ِأٔٙا اْ  

 ذٍؽك أظهانا ٌٍغ١ه ٠ٚرؼ١ٓ ػ١ٍٗ ذ١ٍٍُ اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ٍٔفا ِٓ ػمٛق اٌرأ١ِٓ .
 

 : لفصل العاشرا

٠ّىٓ ٌٍعّاػح ئلا قػد اٌّصٍؽح اٌؼاِح ئٌٝ لٌه أْ ذطٍة ِٓ اٌٍّرف١ك تٛاٌطح نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ ٚصً  

االٌرالَ ذغ١١ه ِٛلغ ِا قـً اظً ِٙه ِٓ ذان٠ؿ ذث١ٍغٗ تمٌه، ٚذمَٛ اٌٍعٕح اٌرم١ٕح اٌّّان ئ١ٌٙا فٟ اٌفصً اٌصاٌس 

 ترؽك٠ك اٌّٛلغ اٌعك٠ك .
 

 : الفصل الحادي عشر

ئْ اٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ اٌّإلد ال ٠فٛي اٌؽك اٌٍّرف١ك اقػاء اٌٍّى١ح اٌرعان٠ح أٚ اورٍاب اٌؽك فٟ  

 األصً اٌرعانٞ .
 

 : الفصل الثاني عشر

٠رُ ذؼ١١ٓ ٌعٕح ٌٍّراتؼح اٌكائّح الٌرغالي اٌّٛالغ اٌّهـصح ذعُ ِّصال ػٓ لٍُ اٌّّرٍىاخ اٌعّاػ١ح ٚلٍُ  

 ١ح ِّٚصال ػٓ اٌٍٍطح اإلقان٠ح اٌّؽ١ٍح.ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌّاٌ
 

 : الفصل الثالث عشر

فٟ ؼاٌح ؼكٚز ٔىاع ت١ٓ اٌطهف١ٓ، ٠رُ غٍة ذؽى١ُ ا١ٌٍك ٚاٌٟ ظٙح ِهاوُ آٌفٟ، ٚئلا ذؼمن اٌٛصٛي ئٌٝ ؼً  

 ؼثٟ ٠رُ اٌٍعٛء ئٌٝ اٌّؽاوُ اٌّفرصح ترهاب اٌعّاػح .
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بخصوص هذه النمطة، فمد تدارستها اللجنة المختصة على ضوء المعطٌات المتوفرة لكن اتضح فٌما  

بعد لمكتب المجلس أن الجماعة لٌست فً حاجة إلى إحداث مرفك لتنظٌم هذا النوع من األنشطة، ولذلن 

الت لتحسٌن ظروؾ لررنا اعتماد نفس طرٌمة تدبٌر المراكن أي التدبٌر عن طرٌك الكراء منظم بكناش التحم

 اشتؽال المزاولٌن لهذا النشاط.

 وبالتالً فهذه النمطة ال ضرورة لها وإذا لم ٌكن لدٌكم أي تدخل ألترح علٌكم إلؽاءها. 

 

  عضو المجلس الجماعً السٌدة عفٌفة الزنجاري

 حً.ال بد من مراعاة المآثر التارٌخٌة بالمدٌنة عند كراء مراكن الدراجات لؽرض الترفٌه السٌا 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  لسٌد دمحم العربً بلمابدا

فعال، ولهذا سٌتم وضع كناش تحمالت موضوع النمطة الموالٌة لتحسٌن عمل هذه المحطات وأن  

 ٌمنح لمستؽلٌها امتٌاز فً إطار صفمة.

 إذا لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، سٌتم إلؽاء هذه النمطة. 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107ر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي النمطة الثامنة عش

اإلافادكة على هىاػ الحدمالت محعلم باظحغالٌ مشفم وكىف الذساحات او اظحعماٌ مىلىالت لغشك  

 الترفيه العياحي.

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

ه النمطة، أعطً الكلمة للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة فً بداٌة التداول فً هذ 

 والخدمات لتالوة نص التمرٌر المنجز بخصوصها.

 

 والخدمات العمومٌة بالمرافك المكلفة اللجنة ربٌس ناببة السٌدة حفٌظة مجدار
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تحضٌر الينمط المدرجية فيً جيدول استكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهية لكيل مين السيادة أعضياء  24/14/2107 بتيارٌخ 8849وتبعا للدعوة عيدد ، 2107 ماياعمال الدورة العادٌة لشهر 

، عمدت اللجنية الميذكورة بالمرافك العمومٌة والخدماتاللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة 

صييباحا بماعيية االجتماعييات الكبييرى بالمصيير  والربييع الحادٌيية عشييرةعلييى السيياعة  2107 ميياي 18 االثنييٌن اجتماعييا ٌييوم

حسيب ارلامهيا فيً  ربيٌس اللجنية لتيدارس الينمط االتٌيـة ة حفٌظة مجيدار ناببيةالخامس برباسة السٌد البلدي شارع دمحم

 : جدول اعمال الدورة كاالتً

املؾادقة على اتفاقية عزانة بني جملط مجاعة يزانػ ويديزية الثكافة مبزانػ حول تضيري املعيد املوصيكي باب  .00
 دنالة.
 وف الدراجات واصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي.املؾادقة على احداث وتدبري يزفل وق .02
 املؾادقة على نناؼ التحمالت يتعلل باصتغالل يزفل وقوف الدراجات او اصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي. .02
 املؾادقة على احداث يزفل عمويي مجاعي يتعلل بضوم مجاعي املضمى "الضوم املزنشي جليش". .08
 

 ضاء اللجنة السادة:حضر االجتماع من أع -

  عادل المتصدق -خدٌجة الفضً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي وٌسالت. -أحمد  محفوظ  -الحسٌن نوار -أحمد المتصدق 

 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 لمجلسربٌس لسم اعمال ا :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  حوتًال هشام بل

 عن لسم الممتلكات الجماعً :  ثورٌة الهروش
   عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

  

 كما شارن من المصالح الخارجٌة السٌد:  -

   لجهوي للثمافة بمراكش:        المدٌر ا  عز الدٌن كرا           

 

ر، ذكرت السٌدة ناببة ربٌس اللجنة بالنمط فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 

   ط على النحو االتً:االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النم
 
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    09 – 08 – 07 – 06: االرلامذات  النمط
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 املؾادقة على نناؼ التحمالت يتعلل باصتغالل يزفل وقوف الدراجات او اصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي. .02

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان تمت الموافمة على احداث وتدبٌر المرفك العمومً الجماعً المتعلك  
، انتملت اللجنة الى تدارس كناش التحمالت السٌاحً التجولالدراجات واستعمال منموالت لؽرض بولوؾ 

 موضوع تدبٌر المرفك.
بتدبٌر مرفك ولوؾ  كناش التحمالت المتعلكوفً هذا االطار، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع 

 العاماستؽالل الملن الدراجات واستعمال منموالت لؽرض التجول السٌاحً عن طرٌك منح امتٌاز اٌجار منتوج 
، تدخل السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لٌوضح من جدٌد ان الوثٌمة المعروضة للدراسة هً لجماعًا

تمنٌن المطاع وتجاوز الوضع الحالً الذي ٌعرؾ نوعا من  نتاج توصٌات المجلس الجهوي للحسابات من اجل
 العشوابٌة فً االستؽالل.

كناش التحمالت موضوع النمطة، تم تسجٌل عمب ذلن، وبعد اطالع السادة االعضاء على ممتضٌات 
 مجموعة من التعدٌالت سواء فً الشكل او المضمون جاءت كما ٌلً:

   
 ر.ف

اصباب التعديل  املكرتح على يضتوى اللحنة النؿ االؽلي
 املكرتح
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ٌتعٌن على المشاركٌن فً ... الصفمات 
 العمومٌة.

 وذلن وفما للشروط التالٌة:
 ول: )الؽالؾ االداري(اوال: الؽالؾ اال -
1-  ... 
2- ... 
ٌكْ اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ توصٌل اٌداع مسلم من  -3

 2000.00ٌّهاوُ ٌعّأح ِا١ٌح لكن٘ا 

 قنُ٘.
... 

 ثانٌا : الؽالؾ الثانً: الؽالؾ المالً -
1- ... 
2- ... 

 
 

 

ٌتعٌن على المشاركٌن فً ... الصفمات 
 العمومٌة.

 وذلن وفما للشروط التالٌة:
 لؽالؾ االداري(اوال: الؽالؾ االول: )ا -
1-  ... 
2- ... 

ٌكْ اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ توصٌل اٌداع مسلم من  -3

 5000.00ٌّهاوُ ٌعّأح ِا١ٌح لكن٘ا 

 قنُ٘.
... 

 ثانٌا : الؽالؾ الثانً: الؽالؾ المالً -
1- ... 
2-  ... 

تودع ضمانة مالٌة دابمة لدرها  -3
درهم لدى الخازن االللٌمً  10.000000

 .لمراكش من طرؾ المتعهد الممبول

 
 
 
 
 

رفع من الضمانة ال
المالٌة المودعة 

لدى الخازن 
 االللٌمً.

 
 
 

التنصٌص على 
اٌداع ضمانة مالٌة 

 دابمة.
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فٟ ؼاٌح ِفاٌفح تٕٛق وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما 

ٚاٌرٟ ٠رُ اذثاشٙا تّٛظة ِؽعه ِٕعى ِٓ 

غهف ػْٛ ظّاػٟ ِؽٍف، ذطثك فٟ ؼك 

اٌٍّرغً لػائه ِا١ٌح تمهان ِٓ ا١ٌٍك نئ١ً 

اػٟ ٌّك٠ٕح ِهاوُ ٚلٌه تؼك اٌّعًٍ اٌعّ

ئِؼانٖ وراتح تمٌه ٚذثٍغ اٌم١ّح اٌّا١ٌح 

 قنُ٘ 5000.00فٟ ؼاٌح اٌّفاٌفح ٌٍمػ١هج 

ػٓ وً ِفاٌفح، ذفصُ ذٍمائ١ا ِٓ ِثٍغ 

اٌّٛظٛػح ٌكٜ صٕكٚق  حاٌعّأح اٌّا١ٌ

 اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ .

فٟ ؼاٌح انذىاب شالز ِفاٌفاخ ٠ٍؽة لهان 

ٌٍٍّرغً اٌّطاٌثح  االٌرغالي قْٚ أْ ٠ؽك

تأقٔٝ ذؼ٠ٛط تؼك ئِؼانٖ تمٌه تٛاٌطح 

نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ األِؼان تاٌرٛصً أٚ أ٠ح 

 ١ٌٍٚح لا١ٔٛٔح أـهٜ ٌٍرث١ٍغ .

فٟ ؼاٌح ِفاٌفح تٕٛق وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما 

ٚاٌرٟ ٠رُ اذثاشٙا تّٛظة ِؽعه ِٕعى ِٓ 

غهف ػْٛ ظّاػٟ ِؽٍف، ذطثك فٟ ؼك 

ا١ٌٍك نئ١ً اٌٍّرغً لػائه ِا١ٌح تمهان ِٓ 

اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّك٠ٕح ِهاوُ ٚلٌه تؼك 

ئِؼانٖ وراتح تمٌه ٚذثٍغ اٌم١ّح اٌّا١ٌح 

 قنُ٘ 2000.00فٟ ؼاٌح اٌّفاٌفح ٌٍمػ١هج 

ػٓ وً ِفاٌفح، ذفصُ ذٍمائ١ا ِٓ ِثٍغ 

اٌّٛظٛػح ٌكٜ صٕكٚق  حاٌعّأح اٌّا١ٌ

 اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ .

ن فٟ ؼاٌح انذىاب شالز ِفاٌفاخ ٠ٍؽة لها

االٌرغالي قْٚ أْ ٠ؽك ٌٍٍّرغً اٌّطاٌثح 

تأقٔٝ ذؼ٠ٛط تؼك ئِؼانٖ تمٌه تٛاٌطح 

نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ األِؼان تاٌرٛصً أٚ أ٠ح 

 ١ٌٍٚح لا١ٔٛٔح أـهٜ ٌٍرث١ٍغ .

 
 
 
 

خفض مبلػ 
المٌمة المالٌة 
للذعٌرة فً 
 حالة المخالفة.
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٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ٔظافح اٌّٛلغ  -

تصفح ِٕرظّح ٚقائّح غ١ٍح ِكج اٌٍّرغً 

 .االٌرغالي اٌّإلد ٚػٍٝ ٔفمرٗ

٠عة ػٍٝ اٌٍّرف١ك ذٛف١ه ا١ٌ٢اخ " اٌكناظاخ  -

إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح أٚ إٌّمٛالخ اٌّفصصح ٌإل٠عان 

ٌغهض ١ٌاؼٟ ٚاٌرٟ ٠عة أْ ذىْٛ فٟ ؼاٌح 

ذم١ٕح ظ١كج، وّا ٠ّٕغ ػ١ٍٗ ِٕؼا ذاِا ئ٠عان 

 اٌكناظاخ لاخ اٌكفغ اٌهتاػٟ .

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

 

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ٔظافح اٌّٛلغ  -

اٌٍّرغً تصفح ِٕرظّح ٚقائّح غ١ٍح ِكج 

 .االٌرغالي اٌّإلد ٚػٍٝ ٔفمرٗ

٠عة ػٍٝ اٌٍّرف١ك ذٛف١ه ا١ٌ٢اخ " اٌكناظاخ  -

إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح أٚ إٌّمٛالخ اٌّفصصح 

ٌإل٠عان ٌغهض ١ٌاؼٟ ٚاٌرٟ ٠عة أْ ذىْٛ فٟ 

ح ذم١ٕح ظ١كج، وّا ٠ّٕغ ػ١ٍٗ ِٕؼا ذاِا ئ٠عان ؼاٌ

 ا١ٌٍاناخ.اٌكفغ اٌهتاػٟ  اٚ  اٌكناظاخ لاخ

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

- ... 

 .ٔصة ٌٛؼاخ اِٙان٠ح ػٍٝ اٌٍّرف١ك ٠ّٕغ -

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ظّا١ٌح اٌّٛلغ  -

اٌٍّرغً ٚػكَ اقـاي ذؼك٠الخ اٚ اصالؼاخ تٗ 

   الخاٌطاٚ اٚ ٚظغ اٌىهاٌٟ ٚ

 
 
 

تمٌٌد المستفٌد 
بنوعٌة 

المنموالت 
المخصصة 

لالٌجار للتجول 
السٌاحً من 
جهة و حماٌة 

المولع المستؽل 
من اي تؽٌٌرات 
ؼٌر منصوص 
علٌها فً كناش 
التحمالت مع 
منع ممارسة 
انشطة اخرى 
بالمولع حفاظا 
 على جمالٌته.

 

ضوع النمطة، ورؼبة من السادة االعضاء وتبعا لذلن، وبعد المنالشة المستفٌضة لكناش التحمالت مو
فً تنظٌم هذه الخدمة عبر تؤسٌس اطار لانونً تنظٌمً تعالدي ٌضبط عاللة الجماعة كمانحة االمتٌاز 

 العاماستؽالل الملن بمنح امتٌاز فً  كناش التحمالت المتعلكعلى فمد ابدت اللجنة موافمتها والملتزم، 
 لؽرض التجول السٌاحًمنموالت  واستعمال دراجات النارٌة والعادٌةالالٌجار منتوج خدمة ولوؾ  الجماعً

 .التعدٌالت المدخلة علٌه والمضمنة فً الجدول اعاله كما هو مرفك بالتمرٌر وفك
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الدراجات إليجار منتوج خدمة وقوف  الجماعي العاماستغالل الملك بمنح امتجاز في  المتعلق كناش التحمالت
 لغرض التجول السجاحيواستعمال منقوالت  النارية والعادية

 
( ترٕف١م اٌمأْٛ ١ٌٛ٠2015ٛو  7) 1423ِٓ نِعاْ  20اٌصـاقن فٟ  1-15-85تٕـاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ـف نلُ  -

 اٌّرؼٍك تاٌعّاػاخ. 113-14اٌرٕظ١ّٟ نلُ 

( اٌّرؼٍك تاٌصفماخ 2013ِاني  20) 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08اٌصاقن فٟ  349-12-2تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ  -

 اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب.

( اٌّرؼٍك تاألِالن اٌفاصح تاٌثٍك٠اخ وّا 1921 أورٛته19) 1340صفه  17تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  -

 ٚلغ ذغ١١هٖ ٚذر١ّّٗ.

( تٍٓ ٔظاَ ٌٍّؽاٌثح ٠2010ٕا٠ه  03ِٛافك ) 1431ِٓ ِؽهَ  17اٌصاقن فٟ  2-9- 441تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  -

 اٌؼ١ِّٛح ٌٍعّاػاخ اٌّؽ١ٍح ِٚعّٛػاذٙا.

( ترٕف١م  2007قظٕثه  27)  1428ِٓ لٞ اٌؽعح  16اٌصاقن فٟ  1.07.209تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف نلُ  - 

أرما١ٌح ف١ّا ٠رؼٍك تثؼط اٌهٌَٛ ٚاٌؽمٛق ٚاٌٍّاّ٘اخ ٚاألذاٜٚ اٌٍّرؽمح ٌفائكج  تٍٓ أؼىاَ 39.07اٌمأْٛ نلُ 

 اٌعّاػاخ اٌّؽ١ٍح.

 اٌّرؼٍك تاٌرغالي األِالن اٌؼ١ِّٛح ِإلرح . 1918ٔٛٔثه  30تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

اٌّرؼٍك تاألِالن اٌفاصح  1921أورٛته  19ِٛافك  1340صفه  17تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

 تاٌثٍك٠اخ ٚوما اٌظٙائه اٌّه٠فح اٌّغ١هج ٚاٌّرّّح ٌٗ .

اٌّؽكق ٌى١ف١ح ذكت١ه اٌٍّه  1921قظٕثه  31ِٛافك  1340ظّاقٜ االٌٚٝ  11تٕاء ػٍٝ اٌمهان اٌٛو٠هٞ اٌصاقن فٟ  - 

 اٌثٍكٞ وّا ٚلغ ذغ١١هٖ ٚذر١ّّٗ.

اٌّرؼٍك تّٕػ تؼط اٌهـص فٟ أِغاي اٌٍّه اٌؼِّٟٛ  1949 ٔٛٔثه 14تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

 اٌثٍكٞ.

اٌّؽكق ٌٍّهٚغ اٌرٟ ذٕفم تٙا ذٍمائ١ا  1980ِاٞ  26 -1400نظة  11تران٠ؿ  2.78.157تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  - 

 اٌركات١ه اٌها١ِح ئٌٝ اٌررثاب األِٓ ٚظّاْ ٌالِح اٌّهٚن ٚاٌّؽافظح ػٍٝ اٌصؽح اٌؼ١ِّٛح .

( ترر١ُّ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف  1997ِاٞ  15)  1418ِؽهَ  08اٌصاقن فٟ  9.96ٝ ِمرع١اخ اٌمأْٛ نلُ تٕاء ػٍ - 

 ( فٟ ِاْ االؼرالي اٌّإلد ٌألِالن اٌؼ١ِّٛح . 1918ٔٛٔثه  30)  1337ِٓ صفه  24اٌصاقن فٟ 

 ٠ؿ ....) ظٍٍح تران 2017ٚذثؼا ٌّكاٚالخ اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّهاوُ ـالي قٚنذٗ اٌؼاق٠ح ٌّٙه ِاٞ  - 

 
 :الفصل األول

ِٕرٛض  إل٠عان٠ٙكف وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما اٌٝ ذٕظ١ُ ٍِطهٚ ِٕػ اِر١او فٟ اٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ  

 ـكِح ٚلٛف اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚاٌرؼّاي ِٕمٛالخ ٌغهض اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ وفكِح ػ١ِّٛح.

كق٘ا ِصاٌػ ظّاػح ِهاوُ ٚاٌرٟ ١ٌرُ ١ٌٍٚهٞ ِعّْٛ وٕاَ اٌرؽّالخ ػٍٝ ظ١ّغ اٌّٛالغ اٌرٟ ٌرؽ

اإلػالْ ػٓ أِاوٕٙا ٍِٚاؼرٙا ِٚكج اٌرغالٌٙا فٟ ئػالٔاخ غٍثاخ اٌؼهٚض ٚاٌرٟ ٌرفصص وفعاءاخ ٌٙما 

 اٌغهض.

 
 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

                Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service       

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 الجماعة الحضرٌة لمراكش

 المٌرٌة العامة للمصالح
 قســم الممتلكـات الجماعٌـة
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 : الفصل الثاني

ذهـص اٌعّاػح تاالٌرغالي اٌّإلد ٌٍٍّه اٌؼِّٟٛ اٌعّاػٟ ػٓ غه٠ك ٍِطهج غٍة ػهٚض األشّاْ ٚػٍٝ  

 خ ٘ما .أٌاي قفره اٌرؽّال
 

 :الفصل الثالث

ذؼك اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح اٌّفرصح ذص١ّّا ت١ا١ٔا ػاِا ٠ؽكق اٌّٛالغ ٚاٌفعاءاخ اٌرٟ ٌرفصص ٌالٌرغـالي  

)ِٛاصفاذٙا ٍِٚاؼاذٙا ٚاٌٍّافاخ اٌفاصٍح ت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌطه٠ك اٌؼ١ِّٛح ( ٠ٚؼهض ٘ما اٌرص١ُّ ٌٍّصاقلح ػٍٝ 

 –عّاػٟ أٚ ِٓ ٠ّصٍٗ ٚذعُ فٟ ػع٠ٛرٙا ِّصال ػٓ اٌٍٍطح اٌّؽ١ٍح ٌعٕح ذم١ٕح ٠رهأٌٙا ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌ

ٌٍّٛافمح ػ١ٍٗ ِٓ غهف ٘مٖ  –ِصاٌػ اٌٛلا٠ح اٌّك١ٔح  –اٌٛواٌح اٌؽعه٠ح ٌّهاوُ  –ِصاٌػ األِٓ اٌٛغٕٟ 

 .اٌٍعٕح
 

 : الفصل الرابع

ِإلرح، ٠ّٚىٓ ئٌغاؤ٘ا ٌٕٛاخ ٚذؼرثه اٌهـصح إٌّّٛؼح ذثؼا ٌمٌه ِفص١ح ٚ ٠5عة أال ذرؼكٜ ِكج االٌرغالي  

 وٍّا قػد إٌّفؼح اٌؼاِح ئٌٝ لٌه، ٚال ٠ٍّػ ٌصاؼثٙا ذ١ٌٛرٙا ٌٍغ١ه.
 

 : الفصل الخامس

٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّّانو١ٓ فٟ ػهض االشّاْ ذمك٠ُ غٍثاذُٙ تٛاٌطح أغٍفح ِفرِٛح ِٚىرٛب ػ١ٍٙا ػهض األشّاْ  

اٌكناظاخ اٌؼاق٠ح ٚإٌان٠ح ٚإٌّمٛالخ ٌغهض اٌّرؼٍك تاٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ ٌغهض ذٕظ١ُ ػ١ٍّح وهاء 

ِاني  20) 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08اٌصاقن فٟ  349-12-2اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ غثما ٌٍّهٌَٛ تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ 

 ٚلٌه ٚفما ٌٍّهٚغ اٌرا١ٌــح : ( اٌّرؼٍك تاٌصفماخ اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب2013
 

 : اٌغالف األٚي:  اٌغالف اإلقانٞأٚال - 

 ٌّرمكَ تؼهض األشّاْ ٚاٌٛشائك اٌّصثرح ) ٌّفص لاذٟ اٚ ِؼٕٛٞ (٠ٛ٘ح ا 

 . ِٙاقج ذصثد اٌٛظؼ١ح اٌعثائ١ح ٌٍّّانن ال ذمً ِكذٙا ػٓ ٌٕح 

  قنُ٘. 5000000ذٛص١ً ئ٠كاع ٍٍُِ ِٓ ٌكْ اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ ٌعّأح ِا١ٌح لكن٘ا 

 .ذصه٠ػ تاٌّهف 

 .ِٞٙاقج اٌم١ك تاٌٍعً اٌرعان 

  الً ِٓ ٌٕح ِٓ اٌصٕكٚق اٌٛغٕٟ ٌٍعّاْ االظرّاػٟ.ِٙاقج ٍٍِّح ِٕم 

 .وٕاَ اٌرؽّالخ ِٛلغ ِٚصاقق ػ١ٍٗ ِٓ غهف اٌّّانن 
 

 : اٌغالف اٌصأٟ: اٌغالف اٌّاٌٟ.شا١ٔا

 . ػمك اٌرىاَ ِٛلغ ِٓ غهف اٌّّانن فٟ ٚنق ِصٕثه 

 .١ِه ِعّْٛ ٠رعّٓ ل١ّح اٌّثٍغ اٌّمرهغ ِٓ غهف اٌّّانن 

 قنُ٘ ٌكٜ اٌفاوْ االل١ٍّٟ ٌّهاوُ ِٓ غهف اٌّرؼٙك اٌّمثٛي. 10.000000٘ا ذٛقع ظّأح ِا١ٌح قائّح لكن 

 :الفصل السادس

فٟ ؼاٌح ِفاٌفح تٕٛق وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما ٚاٌرٟ ٠رُ اذثاشٙا تّٛظة ِؽعه ِٕعى ِٓ غهف ػْٛ ظّاػٟ  

ُ ٚلٌه تؼك ِؽٍف، ذطثك فٟ ؼك اٌٍّرغً لػائه ِا١ٌح تمهان ِٓ ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّك٠ٕح ِهاو

قنُ٘ ػٓ وً ِفاٌفح، ذفصُ ذٍمائ١ا ِٓ  2000000ئِؼانٖ وراتح تمٌه ٚذثٍغ اٌم١ّح اٌّا١ٌح ٌٍمػ١هج فٟ ؼاٌح اٌّفاٌفح 

 اٌّٛظٛػح ٌكٜ صٕكٚق اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ . حِثٍغ اٌعّأح اٌّا١ٌ

ٌثح تأقٔٝ ذؼ٠ٛط تؼك فٟ ؼاٌح انذىاب شالز ِفاٌفاخ ٠ٍؽة لهان االٌرغالي قْٚ أْ ٠ؽك ٌٍٍّرغً اٌّطا 

 ئِؼانٖ تمٌه تٛاٌطح نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ األِؼان تاٌرٛصً أٚ أ٠ح ١ٌٍٚح لا١ٔٛٔح أـهٜ ٌٍرث١ٍغ .
 

 :   الفصل السابع

ئْ اٌعّاػح ال ذرؽًّ أ٠ح ٍِإ١ٌٚح و١فّا وأد ٔٛػ١رٙا اذعاٖ اٌغ١ه ف١ّا ٠رؼٍك تاٌؽٛاقز ٚاٌّفاغه ٚاألـطاء  

 ١ٌٚح ػٍٝ ػاذك اٌٍّرف١ك ٚؼكٖ .اٌّهذثطح تاٌر١١ٍه ٚذثمٝ اٌٍّإ

ٚػ١ٍٗ، ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ئتهاَ ػمٛق اٌرأ١ِٓ ػٓ ذغط١ح ِفرٍف األظهان ٚاٌّفاغه إٌاظّح ػٓ ٘ما  

 االٌرغالي.
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 : الفصل الثامن

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ٔظافح اٌّٛلغ اٌٍّرغً تصفح ِٕرظّح ٚقائّح غ١ٍح ِكج االٌرغالي اٌّإلد  - 

 . رٗٚػٍٝ ٔفم
٠عة ػٍٝ اٌٍّرف١ك ذٛف١ه ا١ٌ٢اخ " اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح أٚ إٌّمٛالخ اٌّفصصح ٌإل٠عان ٌغهض  - 

١ٌاؼٟ ٚاٌرٟ ٠عة أْ ذىْٛ فٟ ؼاٌح ذم١ٕح ظ١كج، وّا ٠ّٕغ ػ١ٍٗ ِٕؼا ذاِا ئ٠عان اٌكناظاخ لاخ اٌكفغ اٌهتاػٟ اٚ 

 ا١ٌٍاناخ.

 اٌّهذثطح تؼ١ٍّح االٌرغالي. ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌرأ١ِٓ ػٍٝ وً اٌّفاغه - 

 ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرفك١ِٓ انذكاء ٌثاي ِٛؼك ٚٔظ١ف. - 

 ٠ّٕغ ِٕؼا و١ٍا غًٍ ٚئصالغ اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚإٌّمٛالخ تأِاوٓ االٌرغالي. - 

ا ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ئِٙان أشّاْ وهاء اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚإٌّمٛالخ ػٍٝ ٌٛؼح اِٙان٠ح ٚفم - 

 ٌٍّٕٛلض اٌّصاقق ػ١ٍٗ ِٓ غهف اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ٚغثما ٌٍمٛا١ٔٓ اٌعانٞ تٙا اٌؼًّ.

 ظ١ّغ اٌعهائة ٚاٌهٌَٛ اٌّرهذثح ػٍٝ االٌرغالي. ك٠رؽًّ اٌٍّرف١ - 

 ٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تؼكَ ذعاٚو اٌٍّاؼح اٌّهـص تٙا ٌّغً اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ. - 

واْ ٔٛػٗ تّٕاٌثح اٌرؼّاي اٌٍّاؼاخ اٌّهـص تٙا ٌّغً اٌٍّه ٠ٍرىَ تؼكَ اٌّطاٌثح تأٞ ذؼ٠ٛط و١فّا  - 

اٌؼاَ اٌعّاػٟ ِٓ لثً اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ألظً ذٕظ١ُ ذظا٘هاخ ن١ٌّح اٚ اٞ اؼرالي ظىئٟ اٚ وٍٟ ٌٙمٖ اٌٍّاؼاخ 

٠مَٛ تصفح ِإلرح ٌكٚاػٟ اٌّصٍؽح اٌؼاِح، ٚػٕك ٚظغ ؼك ٔٙائٟ ٌٙما االٌرغالي، فاْ لٍُ ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌّا١ٌح 

 تاذفال اإلظهاءاخ اٌما١ٔٛٔح إلنظاع اٌّثاٌغ اٌّا١ٌح اٌٍّرؽمح ٚاٌّرثم١ح ٌفائكج اٌٍّرغً اٚ ذؼ٠ٛعٗ تّٛلغ تك٠ً .

 ٠ّٕغ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ٔصة ٌٛؼاخ اِٙان٠ح. -

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاٌّؽافظح ػٍٝ ظّا١ٌح اٌّٛلغ اٌٍّرغً ٚػكَ اقـاي ذؼك٠الخ اٚ اصالؼاخ تٗ اٚ ٚظغ اٌىهاٌٟ ٚ  -

 طاٚالخ.  اٌ
 

 : الفصل التاسع

٠ٍرىَ اٌٍّرف١ك تاتهاَ ػمك ذأ١ِٓ ػٓ اٌٍّإ١ٌٚح اٌّك١ٔح ػٓ األظهان إٌاذعح ػٓ اٌؽٛاقز اٌرٟ ِٓ ِأٔٙا اْ  

 ذٍؽك أظهانا ٌٍغ١ه ٠ٚرؼ١ٓ ػ١ٍٗ ذ١ٍٍُ اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح ٍٔفا ِٓ ػمٛق اٌرأ١ِٓ .
 

 : الفصل العاشر

ئٌٝ لٌه أْ ذطٍة ِٓ اٌٍّرف١ك تٛاٌطح نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ ٚصً ٠ّىٓ ٌٍعّاػح ئلا قػد اٌّصٍؽح اٌؼاِح  

االٌرالَ ذغ١١ه ِٛلغ ِا قـً اظً ِٙه ِٓ ذان٠ؿ ذث١ٍغٗ تمٌه، ٚذمَٛ اٌٍعٕح اٌرم١ٕح اٌّّان ئ١ٌٙا فٟ اٌفصً اٌصاٌس 

 ترؽك٠ك اٌّٛلغ اٌعك٠ك .
 

 : الفصل الحادي عشر

اٌٍّرف١ك اقػاء اٌٍّى١ح اٌرعان٠ح أٚ اورٍاب اٌؽك فٟ  ئْ اٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ اٌّإلد ال ٠فٛي اٌؽك 

 األصً اٌرعانٞ .
 

 : الفصل الثاني عشر

٠رُ ذؼ١١ٓ ٌعٕح ٌٍّراتؼح اٌكائّح الٌرغالي اٌّٛالغ اٌّهـصح ذعُ ِّصال ػٓ لٍُ اٌّّرٍىاخ اٌعّاػ١ح ٚلٍُ  

 ذ١ّٕح اٌّٛانق اٌّا١ٌح ِّٚصال ػٓ اٌٍٍطح اإلقان٠ح اٌّؽ١ٍح.
 

 : عشر الفصل الثالث

فٟ ؼاٌح ؼكٚز ٔىاع ت١ٓ اٌطهف١ٓ، ٠رُ غٍة ذؽى١ُ ا١ٌٍك ٚاٌٟ ظٙح ِهاوُ آٌفٟ، ٚئلا ذؼمن اٌٛصٛي ئٌٝ ؼً  

 ؼثٟ ٠رُ اٌٍعٛء ئٌٝ اٌّؽاوُ اٌّفرصح ترهاب اٌعّاػح .
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   ربٌس المجلس الجماعً لمراكشالسٌد دمحم العربً بلمابد

 مفتوح حول النمطة.بعد االستماع لنص تمرٌر اللجنة، باب المنالشة  

السٌد إبراهٌم بوحنش ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات 

لدي مالحظة حول ممترح التعدٌل األول، لماذا نطلب من الشركة ضمانتٌن؟ فً حٌن أن مرسوم  

لدابمة، الصفمات العمومٌة ٌحدد ضمانة واحدة تكون مإلتة والذي رست علٌه الصفمة تبمى نفس الضمانة هً ا

لذلن أطلب أن نبمً على ضمانة واحدة فً الملؾ اإلداري طبما لمرسوم الصفمات العمومٌة، كذلن مسؤلة 

أخرى تتعلك بالمادة الثامنة من كناش التحمالت أطلب أن ٌلزم المستفٌد بوضح البحة تحدد أثمنة كراء 

 الدراجات والمنموالت على نفمته.

 مجلس الجماعً ربٌس ال السٌد دمحم العربً بلمابد

 أعطً الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتمدٌم مزٌد من التوضٌحات حول الموضوع.

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

كما هو معلوم فكناش التحمالت ٌنص على مجموعة من الموالع التً ستستؽل كمحطات للدراجات  

سٌاحً، ولتمكٌن المستؽلٌن من ممارسة هذا النشاط وضعنا ضمانة مإلتة والمنموالت بؽرض الترفٌه ال

مرتبطة بالصفمة فً كناش التحمالت، وعندما ترسو الصفمة على المستؽل ال نلزمه بوضع الضمانة فً حٌنه 

بل بعد أن ٌنال مجموعة من الحصص تتحول إلى ضمانة مالٌة دابمة وذلن لتمكٌن فبة عرٌضة من المتعهدٌن 

لمشاركة فً التنافس حول استؽالل هذا المطاع، إذن فالضمانة المإلتة والضمانة الدابمة هً فً األصل من ا

ضمانة واحدة، أما بالنسبة لمسؤلة التزام المتعهد بوضع البحة تحدد أثمنة الكراء فهً منصوص علٌها فً 

 البند الرابع من الفصل الثامن من كناش التحمالت.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد إبراهٌم بوحنش 

 فً كراء موالؾ السٌارات والدراجات نجد ضمانة واحدة ألٌس كذلن؟ 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

 لكن الضمانة التً تتحدث عنها السٌد بوحنش تكون مرتفعة.

 مرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة بال السٌد إبراهٌم بوحنش

لانونٌا توضع ضمانة واحدة للمشاركة، اللهم إذا ظهر جدٌد فً هذا الجانب، والمتعهد الذي لم ترس  

 درهم لٌست بالمٌمة الكبٌرة. 013111أو  5111علٌه الصفمة ٌموم بسحب الضمانة، كما أن مبلػ 

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

ة المإلتة ترجع بمجرد أن ترسى الصفمة على  المتعهد وتتحول لضمانة دابمة تكون لٌمتها الضمان 

مرتفعة، وهذه المسؤلة جاءت تفادٌا لالختالالت التً ٌعرفها كناش التحمالت المتعلك بكراء المراكن فكما 

درهم  053111درهم فً حٌن أن مبلػ الدعٌرة محدد فً  313111تعرفون هذا األخٌر فٌه ضمانة لٌمتها 

درهم ال ٌساوي شٌبا بالنسبة لالستؽالل  313111موالع عندها مبلػ  01ولنفترض أن المتعهد حصل على 
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حٌث ال ٌمكن التطاع مبلػ الدعٌرة من المتعهد المخالؾ إذا ارتكب المخالفات فً عدة موالع، لهذا حاولنا 

ال منموالت لؽرض ؾ الدراجات او استعمص باستؽالل مرفك ولوتفادي هذا األمر فً كناش التحمالت الخا

 الترفٌه السٌاحً.

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد إبراهٌم بوحنش

درهم  5111أو  013111 الضمانةإذا كان األمر كما ذكره السٌد ربٌس المسم، فؤنا ألترح أن ٌكون مبلػ  

ولٌس المالً ألنه عند فتح الملؾ المالً سنجد عبارة عن كل مولع، والضمانة تكون فً الملؾ اإلداري 

ضمانة دابمة لدرها كذا وكذا ٌضعها المتعهد الذي رست علٌه الصفمة فً حٌن أن المتعهد سٌمدم ملفا مالٌا 

 لٌست به هذه الضمانة ألنه ال ٌعرؾ بعد إن كان ممبوال الستؽالل المرفك.

 حلٌة بالوالٌةربٌس لسم الجماعات الم السٌد المذكور موطاعً

بالفعل فما ذكره السٌد بوحنش هو المعمول به فً لانون الصفمات العمومٌة، حٌث ٌتم التنصٌص فً  

كناش التحمالت على ضمانة مإلتة ٌفمدها المتعهد الذي تنازل رؼم رسو الصفمة علٌه وضمانة نهابٌة 

الع، هذه الضمانة النهابٌة ٌدفعها ٌحددها المجلس المولر إما أن تكون عن كل مولع أو شاملة لجمٌع المو

 المتعهد الذي رست علٌه الصفمة ولت تولٌع العمد معه وٌستعٌد الضمانة المولتة.

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

الضمانة المالٌة الدابمة الترحنا فً اللجنة أن تكون عبارة عن شٌن ٌرسل إلى الخازن اإلللٌمً بعد  

الصفمة على المتعهد، وهذا الشٌن ٌوضع فً الملؾ المالً ولدٌنا كنانٌش تحمالت مماثلة تمت  أن ترسو

 المصادلة علٌها من طرؾ سلطات المختصة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

بالرجوع للفصول المعدلة ألترح فً الفصل الخامس إضافة عبارة "بعد رسو الصفمة على المتعهد"  

ضمانة الدابمة، وفً الفصل السادس أتساءل ما األسباب التً جعلت اللجنة تخفض مبلػ الدعٌرة بالنسبة لل

درهم؟ ألن فرض دعٌرة منخفضة ٌشجع على االختالالت، وبالتالً ال نضمن جودة  2111إلى  5111من 

للفصل الرابع ؾ  درهم كمٌمة للدعٌرة، أما بالنسبة 5111وسالمة تدبٌر المرفك لذلن ألترح اإلبماء على مبلػ 

سنوات كمدة لالستؽالل تعتبر مدة طوٌلة خاصة وأنها تجربة تدبٌرٌة جدٌدة، لذلن ألترح تملٌص هذه المدة  5

إلى سنة واحدة، كما ألترح إضافة فصل ٌشٌر إلى أماكن االستؽالل بشكل عام مثال لرب الفنادق، بعٌدا عن 

 المناطك المزدحمة.

 س المجلس الجماعً ربٌ السٌد دمحم العربً بلمابد

بالنسبة للفصل الذي تمترح إضافته فلٌس ضرورٌا ألن المجلس هو من سٌحدد األماكن التً ستحتلها  

الدراجات والمنموالت المعدة لؽرض الترفٌه السٌاحً، وفٌما ٌخص تملٌص المدة فؤنا متفك مع التراح خفض 

المراكن، أما فٌما ٌتعلك بالدعٌرة فؤنا ال أحبذ سنوات إلى سنة واحدة مثل مسؤلة كراء  5مدة االستؽالل من 

درهم ألننا نرٌد تدبٌر هذا المرفك الجدٌد  2111درهم بل األرجح خفضه إلى  5111فكرة اإلبماء على مبلػ 

بشكل متدرج وإذا تبٌن فٌما بعد أن المتعهد تهاون فً تنفٌذ التزاماته فٌمكننا تعدٌل هذا الممتضى من كناش 

 ع من مبلػ الدعٌرة.التحمالت بالرف
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 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد إبراهٌم بوحنش

من المبلػ الذي رست علٌه  %5بخصوص مبلػ الدعٌرة، ألترح أن ٌكون عبارة عن نسبة تحدد فً 

 الصفمة لتحمٌك نوع من التوازن مع لٌمة األماكن المحددة لالستؽالل.

 ربٌس المجلس الجماعً  بدالسٌد دمحم العربً بلما

 تحدٌد مبلػ الدعٌرة فً نسبة معٌنة من المبلػ الذي رست علٌه الصفمة التراح ٌمكننا األخذ به. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

ٌظهر لً أن الحل الوسط هو ما جاء فً تدخلكم السٌد الربٌس فما دام االلتراح هو تملٌص مدة  

 دة فستعتبر سنة تجرٌبٌة إن صادفنا أمورا لم تؤت أكلها فبإمكاننا تعدٌلها بسهولة.االستؽالل إلى سنة واح

 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

مسؤلة تحدٌد مبلػ الدعٌرة فً نسبة معٌنة، سٌطرح لنا إشكاال فً الضمانة المالٌة المحددة سلفا فإذا  

درهم  013111التطاع مبلػ الدعٌرة، فالضمانة المالٌة لٌمتها  كانت هذه النسبة مرتفعة سٌصعب علٌنا

 درهم فمن أٌن سنمتطع مبلػ مخالفة ثانٌة فً حال حدوثها؟ 7111ولنفترض أن المخالفة األولى لٌمتها 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

درهم كدعٌرة  2111ػ فهذا مرفك جدٌد وسنة واحدة كمدة استؽالل ستكون بمثابة فترة تجرٌبٌة، ومبل 

 لٌس مبلؽا سهال، فؤنا احبذ التعامل بلٌونة مع الموضوع وترن األمور تؤخذ مجراها.

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بالفعل أنا مع مسؤلة ترن التجربة تؤخذ مسارها فً سنة أولى على أساس أن ما ستفرزه لد ٌكون  

درهم  2111بالتالً فؤنا ألترح علٌكم إبماء مبلػ الدعٌرة كما حددته اللجنة فً محل إعادة النظر أو تعدٌل، و

 سنوات إلى سنة واحدة. 5مع خفض مدة االستؽالل من 

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب

نحن نثك فً التراحاتن السٌد الربٌس ولٌس لدٌنا شن حول نزاهتن، لكن سؤشٌر إلى أمر بسٌط هو  

ة تحمل كل من السٌدٌن ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة وربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات ضرور

لمسإولٌتهما فً الموضوع ألننا واجهنا مشاكل فٌما لبل خاصة فً موضوع كراء المراكن حٌث لم نجد 

 تجاوبا من طرفهما.

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

األعضاء على تدخالتكم المٌمة فً الموضوع، إذن وبعد استنفاد النماش نمر  شكرا لكم السادة 

للتصوٌت مع تعدٌل فٌما ٌخص موضوع كناش التحمالت بحذؾ منح االمتٌاز و تحدٌد مدة االستؽالل فً سنة 

 واحدة فمط.
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وهـم الســـادة45
 

محمـد العربً بلمابـد، ٌونس بن سلٌمـان، أحمد المتصـدق، عبد السالم سً كـوري، عواطؾ البردعـً، 
ة، خدٌجة الفضً، دمحم زراؾ، عبد الرزاق جبور، عادل المتصدق،  أحمد عبٌلة، إبراهٌم بوحنش، دمحم توفل

حسن بباوي، حمٌد خـوزرن، عبد الهادي فـاري، أمٌنة العمرانً االدرٌسـً، حفٌظة مجـدار، مرٌم خاي، 
ٌـوش، سعٌدة ساللـة، ثورٌة بوعبـاد، احماد أطرحـً، م. البشٌر طوبـا، عبد الهـادي بن عـال، عبد الؽنً در

عبـد الهـادي تلماضـً، خلٌفـة الشحٌمـً، عبـد الهـادي وٌسـالت، عبد الفتـاح رزكــً، عبد االلـه الؽلــؾ، 
أحمد محفــوظ، عبد الجلٌل بنسعود، عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، دمحم لكبار، حبٌبة الكرشال، 

خلٌل بولحسن، دمحم بن بال،  ً، الحسٌن نوار، بنلعروسجمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، دمحم
 السعٌد اٌت المحجوب، عبد المجٌد بنانً، م. احفٌظ لضاوي العباسً. 

 

  قـر  م   لـــي



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

91 
 

 
 الجماعي العاماستغالل الملك ب كناش التحمالت المتعلق

 لغرض التجول السجاحيواستعمال منقوالت  الدراجات النارية والعاديةوج خدمة وقوف إليجار منت 
 

( ترٕف١م ١ٌٛ٠2015ٛو  7) 1423ِٓ نِعاْ  20اٌصـاقن فٟ  1-15-85تٕـاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ـف نلُ  -

 اٌّرؼٍك تاٌعّاػاخ. 113-14اٌمأْٛ اٌرٕظ١ّٟ نلُ 

( اٌّرؼٍك 2013ِاني  20) 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08 اٌصاقن فٟ 349-12-2تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ  -

 تاٌصفماخ اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب.

( اٌّرؼٍك تاألِالن اٌفاصح 1921 أورٛته19) 1340صفه  17تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  -

 تاٌثٍك٠اخ وّا ٚلغ ذغ١١هٖ ٚذر١ّّٗ.

( تٍٓ ٔظاَ ٠2010ٕا٠ه  03) ِٛافك 1431ِٓ ِؽهَ  17اٌصاقن فٟ  2-9- 441تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  -

 ٌٍّؽاٌثح اٌؼ١ِّٛح ٌٍعّاػاخ اٌّؽ١ٍح ِٚعّٛػاذٙا.

(  2007قظٕثه  27)  1428ِٓ لٞ اٌؽعح  16اٌصاقن فٟ  1.07.209تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف نلُ  - 

تٍٓ أؼىاَ أرما١ٌح ف١ّا ٠رؼٍك تثؼط اٌهٌَٛ ٚاٌؽمٛق ٚاٌٍّاّ٘اخ ٚاألذاٜٚ  39.07ترٕف١م اٌمأْٛ نلُ 

 ٌٍّرؽمح ٌفائكج اٌعّاػاخ اٌّؽ١ٍح.ا

 اٌّرؼٍك تاٌرغالي األِالن اٌؼ١ِّٛح ِإلرح . 1918ٔٛٔثه  30تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

اٌّرؼٍك تاألِالن  1921أورٛته  19ِٛافك  1340صفه  17تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

 ٚاٌّرّّح ٌٗ . اٌفاصح تاٌثٍك٠اخ ٚوما اٌظٙائه اٌّه٠فح اٌّغ١هج

اٌّؽكق ٌى١ف١ح  1921قظٕثه  31ِٛافك  1340ظّاقٜ االٌٚٝ  11تٕاء ػٍٝ اٌمهان اٌٛو٠هٞ اٌصاقن فٟ  - 

 ذكت١ه اٌٍّه اٌثٍكٞ وّا ٚلغ ذغ١١هٖ ٚذر١ّّٗ.

اٌّرؼٍك تّٕػ تؼط اٌهـص فٟ أِغاي اٌٍّه  1949ٔٛٔثه  14تٕاء ػٍٝ اٌظ١ٙه اٌّه٠ف اٌّإنؾ فٟ  - 

 اٌؼِّٟٛ اٌثٍكٞ.

اٌّؽكق ٌٍّهٚغ اٌرٟ ذٕفم  1980ِاٞ  26 -1400نظة  11تران٠ؿ  2.78.157تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلُ  - 

 تٙا ذٍمائ١ا اٌركات١ه اٌها١ِح ئٌٝ اٌررثاب األِٓ ٚظّاْ ٌالِح اٌّهٚن ٚاٌّؽافظح ػٍٝ اٌصؽح اٌؼ١ِّٛح .

( ترر١ُّ اٌظ١ٙه  1997ِاٞ  15)  1418ِؽهَ  08اٌصاقن فٟ  9.96تٕاء ػٍٝ ِمرع١اخ اٌمأْٛ نلُ  - 

 ( فٟ ِاْ االؼرالي اٌّإلد ٌألِالن اٌؼ١ِّٛح . 1918ٔٛٔثه  30)  1337ِٓ صفه  24اٌّه٠ف اٌصاقن فٟ 

) ظٍٍح تران٠ؿ  2017ٚذثؼا ٌّكاٚالخ اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّهاوُ ـالي قٚنذٗ اٌؼاق٠ح ٌّٙه ِاٞ  - 

17/5/2017) 

 :الفصل األول

ِٕرٛض ـكِح ٚلٛف  إل٠عانٍطهج اٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ ٠ٙكف وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما اٌٝ ذٕظ١ُ ِ 

 اٌكناظاخ إٌان٠ح ٚاٌؼاق٠ح ٚاٌرؼّاي ِٕمٛالخ ٌغهض اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ وفكِح ػ١ِّٛح.

١ٌٍٚهٞ ِعّْٛ وٕاَ اٌرؽّالخ ػٍٝ ظ١ّغ اٌّٛالغ اٌرٟ ٌرؽكق٘ا ِصاٌػ ظّاػح ِهاوُ ٚاٌرٟ 

الٌٙا فٟ ئػالٔاخ غٍثاخ اٌؼهٚض ٚاٌرٟ ٌرفصص وفعاءاخ ١ٌرُ اإلػالْ ػٓ أِاوٕٙا ٍِٚاؼرٙا ِٚكج اٌرغ

 ٌٙما اٌغهض.

 : الفصل الثاني

ذهـص اٌعّاػح تاالٌرغالي اٌّإلد ٌٍٍّه اٌؼِّٟٛ اٌعّاػٟ ػٓ غه٠ك ٍِطهج غٍة ػهٚض األشّاْ  

 ٚػٍٝ أٌاي قفره اٌرؽّالخ ٘ما .
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 :الفصل الثالث

٠ؽكق اٌّٛالغ ٚاٌفعاءاخ اٌرٟ ٌرفصص  ذؼك اٌّصاٌػ اٌعّاػ١ح اٌّفرصح ذص١ّّا ت١ا١ٔا ػاِا 

ٌالٌرغـالي )ِٛاصفاذٙا ٍِٚاؼاذٙا ٚاٌٍّافاخ اٌفاصٍح ت١ٕٙا ٚت١ٓ اٌطه٠ك اٌؼ١ِّٛح ( ٠ٚؼهض ٘ما اٌرص١ُّ 

ٌٍّصاقلح ػٍٝ ٌعٕح ذم١ٕح ٠رهأٌٙا ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌعّاػٟ أٚ ِٓ ٠ّصٍٗ ٚذعُ فٟ ػع٠ٛرٙا ِّصال ػٓ 

ٌٍّٛافمح  –ِصاٌػ اٌٛلا٠ح اٌّك١ٔح  –اٌٛواٌح اٌؽعه٠ح ٌّهاوُ  –اٌٛغٕٟ ِصاٌػ األِٓ  –اٌٍٍطح اٌّؽ١ٍح 

 ػ١ٍٗ ِٓ غهف ٘مٖ اٌٍعٕح .
 

 : الفصل الرابع

( ٚاؼكج ٚذؼرثه اٌهـصح إٌّّٛؼح ذثؼا ٌمٌه ِفص١ح ِٚإلرح، ٠1عة أال ذرؼكٜ ِكج االٌرغالي ٌٕح ) 

 اؼثٙا ذ١ٌٛرٙا ٌٍغ١ه.٠ّٚىٓ ئٌغاؤ٘ا وٍّا قػد إٌّفؼح اٌؼاِح ئٌٝ لٌه، ٚال ٠ٍّػ ٌص
 

 : الفصل الخامس

٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌّّانو١ٓ فٟ ػهض االشّاْ ذمك٠ُ غٍثاذُٙ تٛاٌطح أغٍفح ِفرِٛح ِٚىرٛب ػ١ٍٙا ػهض  

األشّاْ اٌّرؼٍك تاٌرغالي اٌٍّه اٌؼاَ اٌعّاػٟ ٌغهض ذٕظ١ُ ػ١ٍّح وهاء اٌكناظاخ اٌؼاق٠ح ٚإٌان٠ح ٚإٌّمٛالخ 

 1434ظّاقٜ األٌٚٝ  08اٌصاقن فٟ  349-12-2هٌَٛ تٕاء ػٍٝ اٌّهٌَٛ نلـُ ٌغهض اٌرعٛي ا١ٌٍاؼٟ غثما ٌٍّ

 ٚلٌه ٚفما ٌٍّهٚغ اٌرا١ٌــح : ( اٌّرؼٍك تاٌصفماخ اٌؼ١ِّٛح تاٌّغهب2013ِاني  20)
 

 : اٌغالف األٚي:  اٌغالف اإلقانٞأٚال - 

 ) ٕٞٛ٠ٛ٘ح اٌّرمكَ تؼهض األشّاْ ٚاٌٛشائك اٌّصثرح ) ٌّفص لاذٟ اٚ ِؼ 

 ذصثد اٌٛظؼ١ح اٌعثائ١ح ٌٍّّانن ال ذمً ِكذٙا ػٓ ٌٕح . ِٙاقج 

  قنُ٘. 5000000ذٛص١ً ئ٠كاع ٍٍُِ ِٓ ٌكْ اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ ٌعّأح ِا١ٌح لكن٘ا 

 .ذصه٠ػ تاٌّهف 

 .ِٞٙاقج اٌم١ك تاٌٍعً اٌرعان 

 .ِٟٙاقج ٍٍِّح ِٕم الً ِٓ ٌٕح ِٓ اٌصٕكٚق اٌٛغٕٟ ٌٍعّاْ االظرّاػ 

 ِٚصاقق ػ١ٍٗ ِٓ غهف اٌّّانن. وٕاَ اٌرؽّالخ ِٛلغ 
 

 

 : اٌغالف اٌصأٟ: اٌغالف اٌّاٌٟ.شا١ٔا

 . ػمك اٌرىاَ ِٛلغ ِٓ غهف اٌّّانن فٟ ٚنق ِصٕثه 

 .١ِه ِعّْٛ ٠رعّٓ ل١ّح اٌّثٍغ اٌّمرهغ ِٓ غهف اٌّّانن 

  ثٛي.قنُ٘ ٌكٜ اٌفاوْ االل١ٍّٟ ٌّهاوُ ِٓ غهف اٌّرؼٙك اٌّم 10.000000ذٛقع ظّأح ِا١ٌح قائّح لكن٘ا 

 :الفصل السادس

فٟ ؼاٌح ِفاٌفح تٕٛق وٕاَ اٌرؽّالخ ٘ما ٚاٌرٟ ٠رُ اذثاشٙا تّٛظة ِؽعه ِٕعى ِٓ غهف ػْٛ  

ظّاػٟ ِؽٍف، ذطثك فٟ ؼك اٌٍّرغً لػائه ِا١ٌح تمهان ِٓ ا١ٌٍك نئ١ً اٌّعًٍ اٌعّاػٟ ٌّك٠ٕح ِهاوُ 

قنُ٘ ػٓ وً ِفاٌفح،  2000000ح اٌّفاٌفح ٚلٌه تؼك ئِؼانٖ وراتح تمٌه ٚذثٍغ اٌم١ّح اٌّا١ٌح ٌٍمػ١هج فٟ ؼاٌ

 اٌّٛظٛػح ٌكٜ صٕكٚق اٌفاوْ اإلل١ٍّٟ ٌّهاوُ . حذفصُ ذٍمائ١ا ِٓ ِثٍغ اٌعّأح اٌّا١ٌ

فٟ ؼاٌح انذىاب شالز ِفاٌفاخ ٠ٍؽة لهان االٌرغالي قْٚ أْ ٠ؽك ٌٍٍّرغً اٌّطاٌثح تأقٔٝ ذؼ٠ٛط  

 اٌرٛصً أٚ أ٠ح ١ٌٍٚح لا١ٔٛٔح أـهٜ ٌٍرث١ٍغ .تؼك ئِؼانٖ تمٌه تٛاٌطح نٌاٌح ِعّٛٔح ِغ األِؼان ت
 

 :   الفصل السابع

ئْ اٌعّاػح ال ذرؽًّ أ٠ح ٍِإ١ٌٚح و١فّا وأد ٔٛػ١رٙا اذعاٖ اٌغ١ه ف١ّا ٠رؼٍك تاٌؽٛاقز ٚاٌّفاغه  

 ٚاألـطاء اٌّهذثطح تاٌر١١ٍه ٚذثمٝ اٌٍّإ١ٌٚح ػٍٝ ػاذك اٌٍّرف١ك ٚؼكٖ .

مٛق اٌرأ١ِٓ ػٓ ذغط١ح ِفرٍف األظهان ٚاٌّفاغه إٌاظّح ػٓ ٚػ١ٍٗ، ٠رؼ١ٓ ػٍٝ اٌٍّرف١ك ئتهاَ ػ 

 ٘ما االٌرغالي.
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة التاسعة عشر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 اإلافادكة على اخذاذ مشفم عمىمي حماعي ًحعلم بعىق حماعي اإلاعمى )العىق اإلاشهضي حليز( 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

أعطً الكلمة للسٌدة ناببة ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة  بخصوص موضوع النمطة، 

 والخدمات لتالوة نص التمرٌر المتعلك بالنمطة.

 

 والخدمات العمومٌة بالمرافك المكلفة اللجنة ربٌس ناببة السٌدة حفٌظة مجدار
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تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول اسيتكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌية الجياري بهيا العميل، وفيً اطيار  طبما

الموجهيية لكييل ميين السييادة أعضيياء  24/14/2107 بتييارٌخ 8849وتبعييا للييدعوة عييدد ، 2107 مييايالعادٌيية لشييهر  اعمييال الييدورة

، عميدت اللجنية الميذكورة بيالمرافك العمومٌية والخيدماتاللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فيً أشيؽال  اللجنية المكلفية 

صيباحا بماعية االجتماعيات الكبيرى بالمصير البليدي  لربعوا الحادٌة عشرةعلى الساعة  2107 ماي 18 االثنٌن اجتماعا ٌوم

حسب ارلامها فيً جيدول اعميال  ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة ة حفٌظة مجدار ناببةشارع دمحم الخامس برباسة السٌد

 : الدورة كاالتً

 املعيد املوصيكي باب دنالة. املؾادقة على اتفاقية عزانة بني جملط مجاعة يزانػ ويديزية الثكافة مبزانػ حول تضيري.00
 املؾادقة على احداث وتدبري يزفل وقوف الدراجات واصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي..02
 املؾادقة على نناؼ التحمالت يتعلل باصتغالل يزفل وقوف الدراجات او اصتعمال ينكوالت لغزض الرتفيه الضياحي..02
 عي يتعلل بضوم مجاعي املضمى "الضوم املزنشي جليش".املؾادقة على احداث يزفل عمويي مجا.08

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

  عادل المتصدق -خدٌجة الفضً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 عبد الهادي وٌسالت. -أحمد  محفوظ  -الحسٌن نوار -أحمد المتصدق 

 شارن من أطر جماعة مراكش السادة:و  -

 المدٌر العام للمصالح : د الكرٌم الخطٌبعب
 ربٌس لسم اعمال المجلس :  دمحم المحٌر

 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري
 ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  حوتًال هشام بل

 عن لسم الممتلكات الجماعً :  ثورٌة الهروش
   عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

  

 من المصالح الخارجٌة السٌد: كما شارن  -

   :        المدٌر الجهوي للثمافة بمراكش  عز الدٌن كرا           

ر، ذكرت السٌدة ناببة ربٌس اللجنة بالنمط فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة 2107لشهر ماي  جدول اعمال الدورة العادٌة جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 

 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط على النحو االتً:

 املؾادقة على احداث يزفل عمويي مجاعي يتعلل بضوم مجاعي املضمى "الضوم املزنشي جليش". .08

ر، فً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من بطالة تمنٌة والمرفمة بالتمرٌ 

ولتسلٌط الضوء على حٌثٌات الموضوع باعتباره من الملفات الشابكة التً عرفها التدبٌر الجماعً 

لسنوات طوال، تم اعطاء الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لوضع الحضور فً السٌاق 

 والمراحل التارٌخٌة التً مر منها "السوق المركزي جلٌز" الى االن .

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    09 – 08 – 07 – 06: االرلامذات  النمط
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لدم السٌد ربٌس المسم عرضا كرونولوجٌا تفصٌلٌا لمختلؾ المحطات التً لطعها وفً هذا االطار، 

 المشروع منذ بداٌاته كاالتً:

جراء  7442س بق ٌَمجَس اًبدلي ًبدلية امليارة جَزي أأن اختذ خالل دورثَ اًؼادية ًضِر ماي  ملررا يليض ابملوافلة ػىل ا 

، ػىل أأساس أأن ثتخىل اًبدلية أ هذاك اًبياء مليعلة اتوس يفتسؤسسة اجلِوية ٌَتهِزي و و املمؼاوضة غلارية بني بدلية امليارة جَزي سابلا 

رع دمحم اخلامس مبراوش /م املتواجد بضا04املذهورة ًفائدة املسؤسسة اجلِوية ٌَتهِزي و اًبياء غن اًلعؼة الارضية ذات اًعم اًؼلاري ػدد 

ػادة اًبياء ختًل املسؤسسة اجلِوية ٌَتهِزي و  ملابي 7م026.07املذهورة اًباًغة مساحهتا  بياء املرهب املتؼدد اًوظائف جلَزي ابًلعؼة كعد ا 

حدة بلمية و  270ًعابق حتت أأريض و اذلي يضم ًفائدة اًبدلية بؼد اىهتاء معَية بياء املرهب غن املوكف اخلاص ابًس يارات املتواجدة اب

ا  جٌلًية كدُر ية املتبلية ابًسوق املسؤكت اًاكئن بزهلة بن ثومرت جبَزي و اذلي خعط ل يواء درمه مع بياء احملالت اًتجار  0260076444644ا 

اًتجار املرحَني من اًسوق اًسابق موضوع اًتخًل ػىل أأساس أأن معَية الايواء س تىون مسؤكتة يف اهتظار بياء املرهب املتؼدد اًوظائف و 

تجارية املتواجد ابًعابق اًسفًل و اًعابق الاول من اجلياح اخلاص % من مثن بيع اًوحدات اً  04اًزتام املسؤسسة املذهورة ابًتخًل غن 

يواء اًؼائالت اً ػادة ا  يت ثلعن ابًسوق اًبدلي ظبلا ٌَتعاممي املوضوػة ًِذٍ اًغاية من أأجي ثفويهتا ًفائدة املس تغَني، نٌل اًزتمت املسؤسسة اب 

أأجناز أأصغال اٍهتيئة املتفق ػَهيا بني اًعرفني بغالف مايل كدٍر  درمه مع 064446444644ابًسوق املرنزي كبي ُدمَ، بغالف مايل كدٍر 

 6درمه 0464446444644

جناز املرهب املتؼدد اًوظائف جبَزي بني لك من اًوزير امليتدب  واستٌادا ملا ذهر فلد مت ثوكيع اثفاكية املؼاوضة اًؼلارية خبعوص ا 

ًس يد وايل هجة مراوش اتوس يفت احلوز و اًس يد رئيس ادلاػة احلرضية جَزي و دلى اًوزير الاول أ هذاك امللكف ابل ساكن و اًتؼمري و ا

 اًس يد مدير املسؤسسة اجلِوية ٌَتهِزي و اًبياء جلِة مراوش اتوس يفت احلوز6

لة و تمتمي بيود الثفاكية اًسابديية مراوش ملررا يليض بتغيري و اختذ اجملَس ادلاغي مل .744خالل ادلورة اًؼادية ًضِر أأنتوبر و 

تمثر ذكل بمتىني املسؤسسة اجلِوية ٌَتهِزي و اًبياء جلِة اتوس يفت احلوز من اًتخًل غن اًلعؼة الارضية موضوع املؼاوضة اًسابلة ًفائدة املس 

ا بتارخي  اذلي مت اختياٍر من ظرف اٌَهية اخملتعة وفق اًرشوط امليعوص ػَهيا بدفرت اًتحمالت امليهز من ظرف املسؤسسة اًسابق ذهُر

حيث مت الثفاق ػىل مجيع بيوذ  CARRE EDEN، و امليظم ًؼمَية بيع اًؼلار موضوع املؼاوضة اًسابلة ًفائدة رشنة .744/.70/4

% من مبَؽ بيع اًوحدات اًتجارية ٌَتجار املرحَني اذلي مت ثؼويضَ بتحديد مبَؽ  04الثفاكية اًسابلة ابس تثٌاء اًبيد املتؼَق ابًتخًل غن 

متام معَية اًبياء6  درمه ٌَمرت ٌَمربع اًواحد 006444644اًتفويت يف   بؼد ا 

حتت رمق  00/7440/.0فلد مت ثوكيع مَحق يليض بتؼديي الثفاكية املربمة بتارخي  ،واستٌادا اىل ملرر اجملَس ادلاغي املذهور

ا بتارخي  70022 ز بني املسؤسسة اجلِوية ويت ثوجيلي مٌهو مبوجب ُذا املَحق مت ثوكيع غلد ثف .72/07/744بني الاظراف اًسابق ذهُر

اًبياء و رشنة املرنز املتؼدد اًوظائف جبَزي مبوجب ختًل املسؤسسة ًفائدة اًرشنة املذهورة غن اًؼلار ذي اًرمس اًؼلاري ػدد ٌَتهِزي و 

 /م04

ًرشنة املؼيية بتٌفيذ اًرشوط أأمام ثؼذر ثيفيذ بيود الثفاكية و مَحلِا من ظرف رشنة املرنز املتؼدد اًوظائف و ػدم اًزتام او 

جناز موكف ٌَس يارات ابًعابق حتت اريض يضم  ماكن خمعط ًوكوف  004امليعوص ػَهيا يف الثفاكيات اًسابلة حيث كامت اًرشنة اب 

ٍهيٌلامليعوص ػَهيا يف الثفاكية و  270اًس يارات غوض  دين، اختذت حلوق اًتجار املس تفي أأػالٍ  وضٌل ا حللوق ادلاػة و املَحق املضار ا 

مبلر  ادلاػة ٍلوػة من اًتدابري اًرامية اىل اجياد حَول رضائية بني مجيع املتدخَني يف املرشوع حيث كامت ُذٍ الاخرية بؼلد ػدة اجامتػات

 تاماولية هجة مراوش اتوس يفت حتت رئاسة  اًس يد اًوايل هجة مراوش اتوس يفت احلوز دلراسة اًس بي اًىفيةل ٌَسٌلح  بتٌفيذ الاًزت 

جتيبا ًلك الااثر اجلس مية اًيت كد ثرتثب ػىل بلاء ثيليذ بيود الثفاكيات اًسابلة و اًلامئة بني اكفة الاظراف ًرفع لك املؼيلات اًيت حتول دون 

 ابيق الاظراف املس تفيدة من املرشوع6 ة املرنز املتؼدد اًوظائف جَزي ورشنحلوق ادلاػة واحلفاظ ػىل ُو ػَيَ و اًوضع ػىل ما 

ورشنة املرنز املتؼدد اًوظائف جَزي  لثفاكية مؼاوضة بني ادلاػة احلرضية ملراوش ورشنة اًؼمران 7وكد مت غرض املَحق رمق 

 ومتت املوافق ػَيَ يتضمن اًزتامات ًلك الاظراف اكليت:   خبعوص اجناز املرهب املتؼدد اًوظائف جَزي
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 اٌرىاِاخ ِهوح اٌؼّهاْ ِهاوُ 
 لػمسان مساهش بماِلُ: ا ثلجشم ضسهة

  داء مبلؼ
 
م لفائرة الجماغة الحؼسِة لمساهش ه جػٍِغ غن لّمة مٍلؿ السّارات المجٍاجر بالطابق ثحت  13.002.000.00ا دًر

رػُ الداهُ البالؼ لررثي االسجّػابّة 
 
ول من ملحكٌا الجػرِلُ  323ا

 
سّارة طبكا لمكجؼّات الفعو الداهُ من االثفالّة والفعو اال

غالى المصار
 
 .وذلم بػر المعادلة غلَ ًزا الملحق من طسف سلطات الٍظاِة إلٌّما ا

  داء مبلؼ
 
دس ـُ ثسلّم مٍلؿ السّارات المزهٍر لفائرثٌا  2.000.000.00ا

 
م ه جػٍِغ للجماغة الحؼسِة لمساهش غن الجا دًر

جو المحرد بنواش الجحمالت الموظم لػملّة بّع
 
مصسوع المسهب الججاري لفائرة ضسهة  وحسماهٌا ثبػا لزلم من اسجؾاللي ـُ اال

 المسهش المجػرد الٍظائ ؿ بجلّش.
   طساف وثحٍِو المبالؼ المجفق غلٌّا

 
ثسلّم  اإلبساء النلُ لصسهة المسهش المجػرد الٍظائ ؿ جلّش بمجسد ثٍلّع ًزا الملحق بّن اال

سفلي.
 
 طبكا اللجشاماثٌا الموعٍص غلٌّا ـُ الفعو الدالح ا

 ى اٌّرؼكق اٌٛظائف ظ١ٍى هوح اٌّهواٌرىاِاخ ِ
 ِلُ: ثلجشم ضسهة المسهش المجػرد الٍظائ ؿ جلّش بما

داء مبلؼ  .1
 
م لفائرة ضسهة الػمسان مساهش ه جػٍِغ  غن الجذلُ لفائرثٌا  0.000.000.00ا مٍلؿ سّارات بالطابق ثحت   110 لدًر

رػُ الداهُ، والجُ لن ِجم ثحٍِو ملنّجٌا من طسف ضسهة المسهش المجػرد الٍظا
 
 ئ ؿ جلّش لفائرة الجماغة الحؼسِة .ا

م لرى المٍخق الزي سّجم ادجّارى باثفاق بّن الجماغة الحؼسِة لمساهش  32.000.000.00وػع ػماهة مالّة ثبلؼ لّمجٌا  .2 دًر
و إلسجػمال ًزا المبلؼ لجمٍِ وضسهة المسهش المجػرد الٍظائ ؿ لجذعّعٌا هؾالف مالُ إما لجػٍِغ الججار

 
و المصار إلٌّم بػرى ا

جو ال ِجػرى  ،مصسوع بواء السٍق المسهشي الجرِر
 
دّس سّػمو دادو ا

 
لعَ ثكرِس اغجبارا من ثارِخ  12ًزا اال

 
ضٌسا غلَ ا

ي لكّامي بجٍخّق ثوازالت الججار المصار إلٌّم باالثفالّة وملحكٌا السابق  الجٍلّع غلَ ًزا الملحق غلَ إهجاز وثٍلّع الجشام من طـس
سماؤًم

 
ما والمبّوة ا وـق اإلحعاء الزي سبق إهجازى من طسف السلطة اإلدارِة المحلّة الساؽبّن ـُ االسجفادة من ثسٍِة  ذهًس

 وػػّجٌم وـق إحرى الٍسّلجّن الجالّجّن:
 
 
االسجفادة من ثػٍِغ مالُ مجفق غلَ لّمجي بّن الجاجس المسجفّر والجماغة الحؼسِة لمساهش وضسهة المسهش المجػرد الٍظائ ؿ  - ا

ن ثسلم مبل
 
ي ثػٍِغ هّفما غلَ ا

 
ّن بجٍلّػي ثوازل هٌائُ وؽّس مصسوط غلَ المطالبة با مس ًر

 
ؼ الجػٍِغ من طسف المػوُ باال

طساف المٍلػة غلَ ًزى االثفالّة.
 
 هان هٍغي من لرن جمّع اال

ٍهٍل اثفاق ِجػلق باسجفادة من محو ثجاري بمصسوع السٍق المسهشي الجرِر لمرِوة مساهش بالكطػة  - ب رػّة الجٍلّع غلَ بسوث
 
اال

ن مؼمٍن »المسماة 
 
الجػاون الٍطوُ" النائوة بملجكَ ضارع مٍالي رضّر وزهكة اإلمام مالم وضارع الحسن الداهُ بجلّش غلَ ا

مس والجماغة الحؼسِة لمساهش بعفجٌا ظاحبة المصسوع الجرِر. 
 
اإلثفاق المزهٍر سّصّس إلَ ضسوط والجشامات هو من المػوُ باال

ي ثػٍِغ هّفما هان هٍغي وبمجسد ثٍلّع ًزا اإلثف
 
مس بجٍلّع ثوازل هٌائُ وؽّس مصسوط غلَ المطالبة با

 
اق ِلجشم الجاجس المػوُ باال

 من لرن جمّع االطساف المٍلػة غلَ ًزى االثفالّة .
ع جمّع الجكّّرات اإلحجّاطّة المكّرة   مس ـإهي ملشم بـس

 
ٍع الحو الزي سّجم ادجّارى من طسف المػوُ باال وهّفما هان ه

 وجمّع السسٍم الػكارِة المسجذسجة موي ـُ إطار هظام الملنّة المصجسهة لٌزا المسهب. 00السسم الػكاري غرد م/ب
ِجم االحجفاظ بالجكّّرات المجػلكة بحكٍق الجماغة الحؼسِة لمساهش والمجمدلة ـُ االلجشامات المؼموة ـُ اإلثفالّة 

غالى بالمحالت الججارِة ا
 
لجُ هاهت مذععة إلغادة إٍِاء الججار الساؽبّن ـُ اإلسجفادة من محالت وملحكٌا المصار إلٌّما ا

المصسوع الجرِر للسٍق المسهشي  ثجارِة بالمسهش المجػرد الٍظائ ؿ بجلّش إلَ حّن الجسٍِة الوٌائّة السجفادة جمّع الججار من
ب الذاص بمٍالؿ السو

 
 ّارات من طسف ضسهة الػمسان مساهش.ثسلم الجماغة الحؼسِة لمساهش المبالؼ المذععة لجػٍِغ المسا

 

 اٌرىاِاخ اٌعّاػح اٌؽعه٠ح ٌّهاوُ 
 

ٍع العم الػكاري غرد  ر  20البالؾة مساحجٌا /م 3003ثلجشم الجماغة الحؼسِة لمساهش بجػبئة الكطػة االرػّة مٍػ
 
ا

ثجار السٍق )المؤلت البن  الزي سّجم ثذعّط محالثي لجسٍِة وػػّةوع السٍق المسهشي الجرِر غلٌّا ولبواء مصس  سوجّار 00
 .ثٍمست حالّا(  الساؽبّن ـُ االسجفادة من الجسحّو للمحالت الججارِة المشمع  بوائٌا بٌزا السٍق
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وبخصوص التوجه الحالً، اوضح السٌد ربٌس المسم ان  مكتب المجلس الحالً لدٌه رإٌة 

واحدة كما كان ممررا مختلفة بحٌث ٌرى ان المشروع ٌجب ان ٌنجز على خمس طبمات عوض طبمة 

خالل الفترة االنتدابٌة السابمة على اعتبار ان التنطٌك العمرانً لهذه المطعة االرضٌة ٌوجد ضمن فبة 

عمارات من خمس طوابك وبالتالً فمن شؤن انجاز هذا المشروع على الطابك االرضً تمكٌن الجماعة 

ن المرأب التحت ارضً المكون من طابمٌن من العابدات المالٌة للطوابك االخرى فضال عن االستفادة م

الشٌا الذي سٌمكن كذلن من تجاوز اشكالٌة الولوؾ بهذه المنطمة اخذا بعٌن االعتبار الرواج االلتصادي 

 المرتمب من خالل انجاز هذا السوق.

وفً هذا االطار، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المسم، تم انجاز نموذج لمشروع جدٌد سٌتم عرضه على  

ق مركزي ٌتكون من طابمٌن تحت ارضٌٌن وطابك سفلً ٌتوفر بدوره على طبمة جزبٌة علٌا المجلس لسو

وطبمة جزبٌة سفلى، وٌخصص للسوق المركزي الجدٌد، كما ٌضم المشروع خمس طوابك اخرى 

تاجرا بعد خصم عدد  029مخصصة كمكاتب، وبناء علٌه سٌتم تخلً التجار المتبمٌن البالػ عددهم حوالً 

 تجار. 7ذٌن سبك لهم االستفادة من التعوٌض المالً البالػ عددهم التجار ال

بعد كلمة السٌد ربٌس لسم الممتلكات، تم فتح المجال للسادة االعضاء للتعبٌر عن اراءهم بخصوص  

هذه النمطة، حٌث اجمعت التدخالت على اهمٌة المشروع فً رد االعتبار للتجار المتضررٌن ورفع الحٌؾ 

ون انجاحه سٌعتبر ردا لمصدالٌة المجلس الجماعً امام هإالء التجار والرأي العام عنهم فضال عن ك

 بصفة عامة دون الحدٌث عن لٌمته االلتصادٌة والتنموٌة .

وعلٌه، وبعد العرض الذي لدمه السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة، وبعد ان اتضحت الصورة 

من المانون التنظٌمً للجماعات  83تضٌات المادة حول حٌثٌات الموضوع، وحٌث انه مسطرٌا وحسب مم

فاألسواق الجماعٌة ٌفرض احداثها مداوالت المجلس، واعتبارا للخدمات العمومٌة التً سٌمدمها السوق 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على احداث مرفك عمومً جماعً ٌتعلك بسوق جماعً مسمى المذكور، 

 71ار   28/م بمساحة لدرها 5883ضٌة المنتمٌة للصن العماري "السوق المركزي جلٌز" فوق المطعة االر

سنتٌار ٌتواجد فً ملتمى زاوٌة شارع موالي رشٌد وزنمة االمام مالن وذلن فً الطابك السفلً من 

مشروع بناء عمارة من طابمٌن تحت ارضٌٌن وطابك سفلً و خمس طوابك، ممدمة توصٌة لرباسة 

استكمال خطوات انجاز هذا المشروع بما ٌكفل نجاحه الكامل المجلس الجماعً بالمضً لدما نحو 

 . والنهابً

وبه تكون اللجنة لد انهت تدارس النمط المدرجة فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصؾ 

 عشٌة.

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 ربٌس اللجنةناببة 
 حفٌظة مجدار             
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بعد االستماع لتمرٌر اللجنة، األمر ٌتعلك بإحداث سوق جماعً لرب إدارة برٌد المؽرب ووكالة  

اتصاالت المؽرب بجلٌز فمنذ لرابة السنة ونحن نعالج هذا الموضوع مع مستؽلً السوق المتواجدٌن حالٌا 

السوق مكون من طابمٌن طابك سفلً للسوق فً مكان آخر وبعد مشاورات طوٌلة وتعدٌالت كثٌرة فتصمٌم 

وآخر علوي به محالت ستستفٌد منها الجماعة وهذا مشروع مضمن فً برنامج عمل الجماعة، إذن نحن فً 

 إطار إحداث مرفك عبارة عن سوق جماعً مسمى "السوق المركزي جلٌز"

 باب النماش مفتوح حول هذه النمطة. 

 مر إلى عملٌة التصوٌت.إذن، إذا لم ٌكن هنان أي متدخل، سن 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة العشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 اإلافادكة على مالئمة الىٍام الاظاس ي لؽشهة الحجهيز والحىمية إلاذًىة مشاهؾ )افلماس( مع اللىاهين الجذًذة.

 

 ربٌس المجلس الجماعً  بً بلمابدالسٌد دمحم العر

اعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي  

والشإون المالٌة  تم اعداده فً اطار اجتماع مشترن بٌن لجنة المرافك العمومٌة والخدمات ولجنة المٌزانٌة

 والبرمجة بهذا الشؤن.

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لحسٌن نوارالسٌد ا
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار استكمال تحضٌر الينمط المدرجية  طبما

الموجهة لكيل  03/14/2107 بتارٌخ 8372وتبعا للدعوة عدد ، 2107 فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
 اللجنية المكلفية  االجتماع المشيترن بيٌن شؽالمن السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أ

االجتماع المذكور  عمدانبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة، واللجنة المكلفة  بالمرافك العمومٌة والخدمات
صيباحا بماعية االجتماعيات الكبيرى بالمصير البليدي  الحادٌية عشيرةعليى السياعة  2107 ماي 12 ٌوم الثالثاء

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجيةباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة شارع دمحم الخامس بر
لتدارس النمط االتٌـة حسب  المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتوالسٌدة حفٌظة مجدار ناببة ربٌس اللجنة 

 ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:

 لتحييش والتنمية ملدينة يزانػ )افلمار( يع الكوايني ادتديدة.املؾادقة على يالئمة النظام االصاصي لغزنة ا .81
تعديل وتتميم نناؼ التحمالت املتعلل باصتغالل بع  حمطات وقوف الضيارات والدراجات النارية والعادية التابعة  .80

 دتماعة يزانػ ين طزف عزنة التحييش والتنمية ملدينة يزانػ "افلمار".
عدد "حاضزة االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي ملدينة يزانػ  التنمية احملليةصاصي لغزنة املؾادقة على تعديل النظام اال .33

 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100
وعزنة التنمية احمللية )حاضزة   املؾادقة على تعديل اتفاقية النحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية بني مجاعة يزانػ .32

 .3100يوييو  32بتاريذ  010/0/10/3100عدد  يكزرااليوار( يوضوع 
 . ( BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التدبري بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .34
    (. BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التمويل بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .30

 

 السادة: تٌننحضر االجتماع من أعضاء اللج -
عبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، ابراهٌم بوحنش، امال مٌصرة، عادل 

 المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً .

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

 احمد المتصدق، عبد الهادي بن عال، دمحم بنلعروسً .

 مـــن اطــــر الجماعـــة بصفة استشارٌة السادة :فً االجتماع  نشــــاركما  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة : فتح هللا الٌزٌدي 

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا
 عن لسم اعمال المجلس : رشٌد بوزٌتً 
 "  "  : جايسعد ن 
 

 :وعــــن شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" شارن السٌدان -
 المدٌر العام لشركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش )افلمار( :  سعد الؽزاوي

 عن شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش )افلمار( : عبد الرحمان عباس
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   20 – 21النمط ذات االرلام: 
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بالنمط المدرجة  الجلسةوالترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر 
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2107فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 

 لغزنة التحييش والتنمية ملدينة يزانػ )أفلمار( يع الكوايني ادتديدة.املؾادقة على يالءية النظام األصاصي . 81
 

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من النظام االساسً لشركة التجهٌز والتنمٌة 

لمدٌنة مراكش "افلمار" المرفك بهذا التمرٌر، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة 

 توضٌحات بخصوص اسباب ودواعً طرح موضوع النمطة.لتمدٌم ال

وفً هذا االطار، أوضح السٌد ربٌس المصلحة أن النظام األساسً موضوع الدراسة هو بمثابة وثٌمة 

مبرمة بٌن جماعة مراكش وصندوق اإلٌداع والتدبٌر )أفلمار( لانونٌة لشركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش 

مضٌفا انه بعد مصادلة المجلس الجماعً ، حصته لصالح الشركة العامة للمراكن هذا األخٌر الذي تنازل عن

على النظام األساسً فً احدى الدورات السابمة، تم إرساله للمصالح المختصة بوزارة الداخلٌة لصد التؤشٌر 

المانون  علٌه، ؼٌر انه تم التوصل بإرسالٌة من الجهة المختصة تفٌد  بضرورة مالءمة النظام األساسً مع

المتعلك بالجماعات بحكم أن إرسال النظام األساسً تزامن مع صدور المانون  003304التنظٌمً رلم 

 .2105 التنظٌمً المذكور الصادر فً ٌولٌوز

وتبعا للمراسلة المذكورة، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المصلحة، تم إخبار الشركة بضرورة مالءمة نظامها 

 دٌد.األساسً مع الممتضى المانونً الج

وفً ذات السٌاق، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً الذي أوضح أن 

المجلس مطالب بمالءمة النظام األساسً مع الممتضٌات المانونٌة الجدٌدة وهذه المالءمة تهم الدٌباجة بتؽٌٌر 

 ت.المتعلك بالجماعا 003304 مصطلح المٌثاق الجماعً بالمانون التنظٌمً رلم

عمب ذلن، وبعد تمدٌم التوضٌحات، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان االمر ٌتعلك بمسطرة شكلٌة تهم 

مالءمة النظام مالبمة النظام االساسً للشركة مع المانون التنظٌمً للجماعات، فمد ابد اللجنة موافمتها على 

جماعً" الموجود فً المادة األولى األساسً للشركة مع الموانٌن الجدٌدة وذلن بتؽٌٌر مصطلح "المٌثاق ال

 .المتعلك بالجماعات" 003304بعبارة "المانون التنظٌمً رلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

105 
 

. تعديل وتتميم نناؼ التحمالت املتعلل باصتغالل بع  حمطات وقوف الضيارات والدراجات النارية والعادية التابعة 80
 نػ )أفلمار(دتماعة يزانػ ين طزف عزنة التحييش والتنمية ملدينة يزا

 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من كناش التحمالت المتعلك 

باستؽالل بعض محطات ولوؾ السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش من طرؾ شركة 

لكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "أفلمار" المرفك بالتمرٌر، أعطٌت ا

 المجلس الجماعً لتمدٌم اسباب ودواعً طرح موضوع النمطة.

وفً هذا االطار، اوضح السٌد النابب الرابع السٌالٌن العام والخاص لعرض النمطة والمرتبطٌن 

ات عن بالمرار الذي اتخذه المجلس الجماعً لمراكش سابما والماضً بإٌماؾ العمل بطرٌمة عمل السٌار

طرٌك استعمال "الصابو" عمال بتوصٌات المجلس الجهوي للحسابات من جهة وكذا تداعٌات الفراغ 

التشرٌعً وصدور أحكام ضد الجماعة فً هذا الصدد وصلت لٌمتها إلى ثالثة مالٌٌن درهم، مبٌنا أن هذا 

استعمال الصابو كان ٌذر المرار كانت له تبعات سلبٌة على مداخٌل شركة "أفلمار" اذ ان عمل السٌارات ب

علٌها مداخٌل مهمة مما ادى الى اختالل فً موازنتها المالٌة انعكس بالضرورة على تدبٌر المرفك من خالل 

تخلً الشركة عن مجموعة من المحطات فً مماطعتً جلٌز ومراكش المدٌنة، مهٌبا بضرورة اٌجاد بدٌل 

عم ومساعدة الشركة لالستمرار بالنظر للصعوبات لانونً وتدبٌري للزجر ٌعوض استعمال "الصابو" مع د

التدبٌرٌة التً تعرفها من جهة ورؼبة فً تجاوز الطرٌمة المباشرة فً تدبٌر المرفك بواسطة االٌجار 

 بالسمسرة وما تعرفه هً االخرى من اختالالت ذات الولع المباشر على المرتفك. 

الرابع انه ٌجب وضع مخطط استثماري بإحداث  وللدفع بالشركة الى االستمرار، اوضح السٌد النابب

موالؾ تحت ارضٌة كمولؾ عرصة المعاش وتخصٌص موالؾ مؽلمة ممترحا ثالثة موالؾ االول بمنطمة 

باب جدٌد والثانً أمام المركز التجاري منارة مول والثالث لرب حدابك المنارة، مشٌرا الى ان المجلس 

اش التحمالت ٌتٌح لربٌس المجلس الجماعً الترخٌص للشركة اإلداري للشركة جاء بممترح تعدٌلً لكن

 باستؽالل الموالع المذكورة وموالع أخرى ٌمكن إضافتها.    

وفً السٌاق ذاته، تدخل السٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي أوضح فٌما ٌتعلك بكناش 

ممترحات تعدٌلٌة انسجاما مع لرار التحمالت انه تمت مراسلة المجلس اإلداري للشركة من أجل تمدٌم 

 المجلس الجماعً بولؾ عمل السٌارات عن طرٌك الصابو وعمال بتوصٌات المجلس الجهوي للحسابات.

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل السادة االعضاء 

ٌمة ؼٌر الصحٌة التً اعتمدت فً تدبٌر مجموعة من االستفسارات والمالحظات همت بالخصوص الطر

الشركة مما ادى الى وجود اختالالت مالٌة وتسٌٌرٌة انعكست على صورة الشركة وأضرت بتجربتها فً 

مدٌنة مراكش خصوصا بعد اسلوب عمل السٌارات ب "الصابو" وتداعٌات ذلن لدى المرتفمٌن، مطالبٌن 

و حجم االستثمار الذي من خالله ٌمكن للشركة ان تستمر  بتوضٌح الرإٌة من لدن الممثل المانونً للشركة

كشخص معنوي لابم الذات وتجود من انشطتها خدمة للمواطن، مثمنٌن كافة االجراءات التً ٌمكن بواسطتها 

 تحمٌك ذلن وتضمن وجودا والعٌا ولانونٌا للشركة.     

النابب الرابع لربٌس المجلس  ولإلجابة عن بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد

الجماعً الذي أوضح أن توجه مكتب المجلس هو الحفاظ على الشركة واستمرارٌتها رؼم أنها تعانً مشاكل 

عدٌدة ومهددة بالحل مما ٌتطلب اٌجاد حلول لتعوٌض طرٌمة عمل السٌارات باستعمال الصابو وإٌجاد موالؾ 

 جدٌدة. 
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شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" الذي أوضح أنه فً المدٌر العام لبعدها، تدخل السٌد 

 2105نونبر  21تؤسس مجلس اداري جدٌد للشركة وتكون أول مجلس بتارٌخ  2105شهر أكتوبر من سنة 

وعرؾ دخول أعضاء جدد صوت علٌهم المجلس الجماعً والتزمت الشركة معهم بتمدٌم كافة التوضٌحات 

عمد اجتماع مع مجلس المساهمٌن أكد خالله السٌد ربٌس  2106ٌناٌر  04ه بتارٌخ حول وضعٌتها، مشٌرا أن

المجلس الجماعً على ضرورة إٌجاد حلول بدٌلة لطرٌمة عمل السٌارات عن طرٌك "الصابو"، كما عمد 

لدمت فٌه الشركة ممترحات منها تؽٌٌر التسمٌة وإنجاز مشارٌع  2106فبراٌر  15اجتماع آخر بتارٌخ 

، مضٌفا أنه تم منالشة نماط أخرى كالدراسة COP22بة احتضان مدٌنة مراكش لممة التؽٌٌرات المناخٌة بمناس

نونبر كما الترحت الشركة خفض ؼرامة  06المرتبطة بمولؾ عرصة المعاش وإمكانٌة إحداث مولؾ بساحة 

سٌارات باستخدام درهم، لكن المجلس الجماعً اتخذ لرارا بمنع عمل ال 31درهم إلى  41"الصابو" من 

"الصابو" اجتمع على إثره المجلس اإلداري للشركة ولدم ممترحات كانت صعبة التحمٌك ألنها تستلزم تدخل 

 2106أطراؾ أخرى كإدارة ترلٌم السٌارات ووزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن، مشٌرا أنه منذ شهر مارس 

دها عمد المجلس اإلداري مجموعة من االجتماعات استرجعت الجماعة الموالؾ التً كانت تابعة للشركة، بع

عامل بسبب وضعٌتها  31تسرٌح الشركة ل نالش فٌها التراحات بعضها تمت بلورته على أرض الوالع ك

المالٌة الصعبة، إبماء تدبٌر مولؾ عرصة المعاش بٌد الشركة وكذا تنظٌم الجماعة لطلب عروض من أجل 

للشركة أما االلتراحات األخرى فمازالت فً االنتظار أهمها حصول الشركة استؽالل الموالؾ التً كانت تابعة 

على تدبٌر بعض محطات الولوؾ المؽلمة لتدارن العجز الذي تعانً منه، مضٌفا فً نفس السٌاق أنه تبعا 

الجتماع فً اطار مجلس المساهمٌن مع السٌد ربٌس المجلس الجماعً، فمد تم النظر فً النمط العالمة منها 

مالبمة النظام االساسً للشركة مع المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات وكذا تعدٌل كناش التحمالت فً اطار 

ملحك، موضحا مولؾ وتوجه المجلس االداري فً التفكٌر فً اٌجاد حلول بدٌلة الستمرارٌة تدبٌر المرفك 

 وتدبٌره بشكل جٌد.    

سٌد المدٌر عن افتماد الشركة لهذا التصور حالٌا، وفً ظل ؼٌاب تصور شامل ورإٌة واضحة، عبر ال

ممترحا فمط امكانٌة تعدٌل كناش التحمالت فً اطار ملحك بإضافة فصل فرٌد ٌسمح للشركة باستؽالل 

محطات مؽلمة تحدد عن طرٌك لجنة تمنٌة ٌبمى عملها مستمرا فً الزمان، موضحا ان مسالة زجر المخالفات 

مكن مستمبال دراسة كناش التحمالت بشكل معمك فً أفك تعدٌله بالكامل بعد ؼٌر واضحة حالٌا، على انه ٌ

صٌاؼة تصور واضح، ممترحا فً األخٌر تنظٌم لماء تواصلً لعرض منجزات الشركة بمدٌنة مراكش وكذا ما 

 تعانٌه من إشكاالت منذ تؤسٌسها.  

الذي أكد على ضرورة  كما أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة

تعدٌل كناش التحمالت برمته مستمبال بشكل ٌراعً مالحظات المجلس الجهوي للحسابات وممتضٌات مخطط 

التنمل الحضري إضافة إلى ممترحات شركة "أفلمار"، مشٌرا إلى أن الشركة تعانً وضعٌة صعبة وهً فً 

 ٌتٌح للشركة استؽالل موالؾ مؽلمة جدٌدة.  حاجة إلى إٌجاد حلول آنٌة إلنماذها وأهمها إضافة فصل فرٌد

وتدخل فً الختام السٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً لٌإكد أنه تم إدراج هاته النمطة 

نظرا لطابعها االستعجالً المتمثل فً أن الشركة مهددة بالحل  2107بجدول أعمال دورة المجلس لشهر ماي 

فة إلى لرب انطالق األشؽال بمولؾ عرصة المعاش، لذلن وفً ظل موظؾ فمط إضا 00وتتوفر حالٌا على 

 هذه الوضعٌة تم االتفاق مع الشركة على تعدٌل كناش التحمالت كاآلتً:

إضافة فصل إلى كناش التحمالت منطوله كاآلتً: "تموم الشركة باستؽالل المحطات المؽلمة بناء على دراسة 

س الجماعً بالتراح من الشركة" مع تحدٌد ثمن إتاوة االستؽالل تموم بها الشركة تحدد بمرار لربٌس المجل

 من رلم المعامالت التً تحممه المحطة المؽلمة. %5إما بالرجوع إلى مبلػ السمسرة أو اعتماد نسبة 
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  التراح حذؾ جمٌع الفمرات المتعلمة بعمل السٌارات بواسطة الصابو من كناش التحمالت انسجاما مع

 رؾ ربٌس المجلس الجماعً فً هذا الشؤن.المرار المتخذ من ط

وعلٌه، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد المنالشة المستفٌضة، ورؼبة من المجلس الجماعً فً 

استمرار شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "أفلمار"، وحٌث اتضح للسادة األعضاء أن التعدٌالت 

، وبعد البث فً طرٌمة احتساب اتاوة االستؽالل، فمد الممترحة ستساهم فً تفادي حل الشركة المذكورة 

كناش التحمالت المتعلك باستؽالل بعض محطات ولوؾ السٌارات ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌل 

والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش من طرؾ شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش 

 لشكل التالً:" فً اطار ملحك خاص على اأفلمار"

  :ًإضافة فصل إلى كناش التحمالت منطوله كاآلت 

"تموم شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" باستؽالل المحطات المؽلمة بناء على 

دراسة تموم بها الشركة تبعا لرأي لجنة تمنٌة تحدد بمرار لربٌس المجلس الجماعً مع تحدٌد 

 من رلم المعامالت التً تحممه المحطة المؽلمة. %5ثمن إتاوة االستؽالل فً نسبة 

  حذؾ الفمرة الثالثة من الفصل الرابع من كناش التحمالت المعدل المتعلمة بواجبات وضع وفن

الصفد الحدٌدي "الصابو" انسجاما مع المرار المتخذ من طرؾ ربٌس المجلس الجماعً فً هذا 

 الشؤن.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة  اللجن  المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات ناببة ربٌس

 الحسٌن نوار                          حفٌظة مجدار       

                           

 تم تؤجٌل تدراسها الى موعد الحك لعدم جاهزٌتها بخصوص النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال االجتماع المشترن ، فمد: ملحوظة
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 " أفٌلمار "

  

 كهْٛ 26400000ّوًخ َٓبٛٔخ ُِز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ هأٍٔبُٜب 

 كٚبء األٝكا٣خ ىا٣ٝخ ّبهع اُ٘ق٤َ ٝأُٜل١ ث٘جوًخ ؽ٢ اُو٣بٗ اُوثبٛ أُوو االعزٔبػ٢:

  

  

  

  

  

  

  

 إٌظاَ األٌاٌٟ

  

 ١ٔٛ٠2011ٛ  30 اُـ٤و اُؼبك٣خ أُ٘ؼولح ثزبه٣ـ  اهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخرْ رؾ٤٤٘ٚ رجؼب ُوو 

 2014 أورٛته 29 اُـ٤و اُؼبك٣خ أُ٘ؼولح ثزبه٣ـ  رْ رؾ٤٤٘ٚ رجؼب ُوواهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ
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"  " 

 

  اٌهتاغ اٌه٠اض ؼٟ تٕثهوح ٚاٌّٙكٞ إٌف١ً ِانع وا٠ٚح األٚقا٠ح فعاء

  

  

 األٌاٌٟ  إٌظاَ

  

اُـ٤و   اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٝ ١ٔٛ٠2011ٛ  30 اُـ٤و اُؼبك٣خ أُ٘ؼولح ثزبه٣ـ  رْ رؾ٤٤٘ٚ رجؼب ُوواهاد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

 2014 أورٛته 29 اُؼبك٣خ أُ٘ؼولح ثزبه٣ـ

 

  

 اٌثاب ا ألٚي

 اٌّكج –اٌّمه –اٌغهض -اٌر١ٍّـح -اٌّىً    

 ِىً اٌّهوح  :1اٌّاقج 

رؤٍَذ ث٤ٖ ٓب٢ٌُ األٍْٜ أُؾلصخ ثٔٞعجٚ ٝرِي اُز٢ ٤ٍزْ اؽلاصٜب الؽوب ّوًخ َٓبٛٔخ ٓـوث٤خ ُِز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ 

هث٤غ اُضب٢ٗ  14أُئهؿ ك٢  1-96-124اُْو٣ق ههْ فبٙؼخ ُِوٞا٤ٖٗ أُؼٍٔٞ ثٜب ك٢ أُـوة ٝال٤ٍٔب اُظ٤ٜو 

ٓب رْ  أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ ٝكن 17-95  اُٖبكه ثٔوزٚبٙ اُوبٕٗٞ ههْ 1996ؿْذ  30أُٞاكن  1417

أُزؼِن ثب٤ُٔضبم اُغٔبػ٢ ٝكن ٓب رْ رـ٤٤وٙ ٝ  78-00ٝاُوبٕٗٞ ههْ  20-05رـ٤٤وٙ ٝ رز٤ٔٔٚ ثٞاٍطخ اُوبٕٗٞ ههْ 

 1430ٕلو  22ثزبه٣ـ  1-08-153اُٖبكه ثز٘ل٤نٙ اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ  17-08اُوبٕٗٞ ههْ رز٤ٔٔٚ ثٞاٍطخ 

  . 2009كجوا٣و  18أُٞاكن 

 اٌر١ٍّح  :2اٌّاقج 

 تحمل الشركة تسمٌة : " أفٌلمار "

٣غت إٔ رزٖٚٔ اُؼوٞك ٝاُٞصبئن اُٖبكهح ػٖ اُْوًخ ٝأُٞعٜخ ا٠ُ اُـ٤و، ٝال٤ٍٔب ٜٓ٘ب اُوٍبئَ ٝاُلٞار٤و 

قزِق اإلػالٗبد ٝأُْ٘ٞهاد ر٤َٔخ اُْوًخ َٓجٞهخ أٝ ٓزجٞػخ ٓجبّوحً ٝثٌَْ ٝاٙؼ ثؼجبهح "ّوًخ َٓبٛٔخ ٝٓ

ُِز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ" أٝ األؽوف األ٠ُٝ "ُ.د.ّ"، ٝر٤ْو ا٠ُ ٓجِؾ هأٍٔبٍ اُْوًخ، ٝٓووٛب اُوئ٤ٌ، ثبإلٙبكخ ا٠ُ 

 ههْ رو٤٤لٛب ك٢ اَُغَ اُزغبه١.
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 : غهض اٌّهوح 3اٌّاقج 

  رلث٤و أُواًٖاْٗبء ٝ  

 رلث٤و ػ٤ِٔبد ٝهٞف ا٤َُبهاد  

 ث٘بء ٝ رلث٤و ع٤ٔغ اُزغ٤ٜياد أُزؼِوخ ثبُٔواًٖ ٝ رٞهق ا٤َُبهاد  

 اٗغبى ع٤ٔغ اُلهاٍبد أُورجطخ ثبُؼ٤ِٔبد اَُبثوخ ؛  

و ُٜب ػالهخ ٓجبّوح أٝ ؿ٤ رلفَ ك٢ افزٖبٕبد اُغٔبػخ ٝاُز٢اٗغبى ع٤ٔغ األْٗطخ اُزغبه٣خ ٝاُٖ٘بػ٤خ ٝ اُز٢ 

 ٓجبّوح ثؤٛلاف اُْوًخ ٝاُز٢ ٖٓ ّؤٜٗب إٔ رَبْٛ ك٢ اٗطالهٜب ٝٗٔٞٛب.

٣ٌٜٝٔ٘ب، ك٢ اٛبه ْٗبٜٛب، اُو٤بّ ثغ٤ٔغ اُؼ٤ِٔبد ٝاإلعواءاد اُٚوٝه٣خ اُز٢ هل رل٤ل ك٢ رؾو٤ن ؿوٜٙب ٝال ٤ٍٔب 

 اُؼ٤ِٔبد اُزب٤ُخ: 

 ٔ٤غ اُؼ٤ِٔبد اُؼوبه٣خ ّواء ٝاٍزئغبه ٝهجٍٞ ع٤ٔغ األها٢ٙ ٓج٤٘خ ًبٗذ أّ ؿ٤و ٓج٤٘خ ٝاٗغبى ع

  كافَ اُؾلٝك اُزواث٤خ ُِغٔبػخ اُؾٚو٣خ ُٔل٣٘خ ٓواًِ .

  ث٘بء ٝٝٙغ ٝاٍزـالٍ ٝرلث٤و ع٤ٔغ اُزغ٤ٜياد ٝاُز٤٤ٜئبد، ٍٞاء ثٌَْ ٓجبّو أٝ ػٖ ٛو٣ن ٓ٘ؼ

  آز٤بى ُألؿ٤به أُقزٖخ ك٢ أُٞٙٞع ؛

 ٛاُْوًخ، ٍٞاء ٖٓ اَُٞم  ّواء ع٤ٔغ أُٞاك ٝاُزغ٤ٜياد ٝأَُئٕ ٝأُ٘زٞعبد اُٚوٝه٣خ ُْ٘ب

  أُؾ٢ِ أٝ ػٖ ٛو٣ن االٍز٤واك ؛

 اٌّمه االظرّاػٟ  :4اٌّاقج 

 اٌهتاغ اٌه٠اض ؼٟ تٕثهوح ٚاٌّٙكٞ إٌف١ً ِانع وا٠ٚح األٚقا٠ح فعاء : ٣ؾلك ٓوو اُْوًخ

ٌِ ٣ٝغٞى ٗوِٚ ا٠ُ ا١ ٌٓبٕ آفو كافَ اُؾلٝك اُزواث٤خ ُِغٔبػخ اُؾٚو٣خ ُٔل٣٘خ ٓواًِ ثٔغوك هواه ٖٓ ٓغ

  .اإلكاهح، ثْوٛ أُٖبكهخ ػ٠ِ ٛنا اُوواه ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُـ٤و اُؼبك٣خ أُوجِخ 

 : ِكج اٌّهوح5اٌّاقج 

(، اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ رو٤٤لٛب ك٢ اَُغَ اُزغبه١، ٓب ُْ ٣زْ ؽِٜب هجَ 99ؽـلكد ٓلح اُْوًخ ك٢ رَؼخ ٝرَؼ٤ٖ ػبٓب )

 ك٢ اُوبٕٗٞ أٝ ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ. األٝإ أٝ رٔل٣ل ٓلرٜب ٝكن ٓب ٛٞ ٖٓ٘ٞٓ ػ٤ِٚ

 

 اٌثاب اٌصأٟ                                                                    

 األٌُٙ -اٌؽصص  –نأي اٌّاي 

 : نأٌّاي اٌّهوح6اٌّاقج 

ئة درهم(درهم )ما000سهم بمٌمة  064000درهم نمدا، ممسم إلى  06400000تم تحدٌد رأس المال فً مبلغ 
ٝاُْوًخ اُؼبٓخ ُِٔواًٖ   %51ٍبٛٔذ ك٤ٚ اُغٔبػخ اُؾٚو٣خ ُٔواًِ ثَ٘جخ   ، رْ رؾو٣وٛب ثٌبِٜٓبللسهم الواحد

  % 49ثَ٘جخ 
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ٍِاّ٘ح اٌّهوح اٌؼاِح  ٍِاّ٘ح اٌعّاػح ِثٍغ اٌى٠اقج ايـاٌهأٌّ ًـــاٌّهاؼ

 ٌٍّهاوٓ

 343.000.00 357.000.00  700.000.00 كفٍٞ اُغٔبػخ ًْو٣ي 

 2.107.000.00 2.193.000.00 4300000 5.000.000.00 -1-اُوكغ ٖٓ اُوأٍٔبٍ 

 9.604.000.00 9.996.000.00 19600000 24.600.000.00 -2-اُوكغ ٖٓ اُوأٍٔبٍ 

 : اٌى٠اقج فٟ نأٌّاي اٌّهوح7اٌّاقج 

 . اٌّثاقب1

إلاه أٍْٜ عل٣لح أٝ ثٞاٍطخ هكغ ٣ٌٖٔ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ككؼخ ٝاؽلح أٝ ك٢ ػلح ككؼبد، آب ػٖ ٛو٣ن 

اُو٤ٔخ اال٤ٍٔخ ُألٍْٜ أُٞعٞكح ثوواه ٖٓ أُغٌِ اُغٔبػ٢ رٖبكم ػ٤ِٚ ٍِطخ إُٞب٣خ ٝمُي ثؼل هواه ٝ روف٤ٔ 

٣ٝج٤ٖ مُي اُزوو٣و أٍجبة اُي٣بكح ك٢  روو٣و ٓغٌِ اإلكاهح.  ٣ُزقن ث٘بء ػ٠ِ  ٖٓ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُـ٤و اُؼبك٣خ

  و٣وخ اٗغبىٛب.اُوأٍٔبٍ أُوزوؽخ ٝٛ

ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إٔ رلٞٗ اُٖالؽ٤بد اُٚوٝه٣خ ُٔغٌِ اإلكاهح ثـوٗ اٗغبى اُي٣بكح ك٢ هأٍٔبٍ ككؼخ  ٣ٌٖٝٔ

ٝاؽلح أٝ ك٢ ػلح ككؼبد ٝرؾل٣ل ٛو٣وخ اُز٢ ٍززْ ثٜب ٝٓؼب٣٘خ رؾو٤ن اُي٣بكح ٝاكفبٍ اُزؼل٣الد أُزوث٤خ ػٖ مُي ك٢ 

 اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ. 

ح إٔ ٣ؾ٤ٜ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ػِٔب ك٢ أهوة اعزٔبع ُٜب ػٖ اٍزؼٔبُٚ َُِِٜ أُقُٞخ ُٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاه

  ثٞاٍطخ روو٣و ٣ٞٙؼ ك٤ٚ ثبُقٖٞٓ اُظوٝف اُٜ٘بئ٤خ ُِؼ٤ِٔخ أُ٘غيح.

رَزٞعت اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ػٖ ٛو٣ن هكغ اُو٤ٔخ اال٤ٍٔخ َُِْٜ هجٍٞ أَُب٤ٖٔٛ ثبإلعٔبع، ٓب ُْ رزْ ثٞاٍطخ 

 ٤ب٢ٛ أٝ األهثبػ أٝ ػالٝاد اإلٕلاهاكٓبط االؽز

اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ  ٣غت إٔ رزْ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ، رؾذ ٛبئِخ اُجطالٕ، كافَ أعَ صالس ٍ٘ٞاد 

 .اُؼبٓخ اُز٢ هوهرٜب أٝ أمٗذ ثٜب، ٓب ُْ ٣زؼِن األٓو ثي٣بكح ػٖ ٛو٣ن رؾ٣َٞ اَُ٘لاد ا٠ُ أٍْٜ

  هأً أُبٍ ثبٌُبَٓ. ٣ٝزؼ٤ٖ اًززبة ٓجِؾ اُي٣بكح ك٢

٣زؾلك ٍؼو اإلٕلاه أٝ ّوٝٛ رؾل٣ل ٛنا اَُؼو ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اػزٔبكا ػ٠ِ روو٣و ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح 

 ٝروو٣و فبٓ ٣٘غيٙ ٓواهت أٝ ٓواهجٞ اُؾَبثبد، ٣ُؾلك ٓؾزٞاٙ ثٔٞعت ٓوٍّٞ.

 غهق اٌى٠اقج فٟ اٌهأٌّاي. 2

 .٤ٔخ أٝ ثبٙبكخ ػالٝح إلاه٣زْ إلاه األٍْٜ اُغل٣لح آب ثو٤ٔزٜب االٍ

  :اُزب٤ُخ ٣ٌٖٝٔ رؾو٣و األٍْٜ اُغل٣لح ثبؽلٟ اُطوم

  رول٣ْ ؽٖٔ ٗول٣خ أٝ ػ٤٘٤خ؛ -

  أُولاه ٝ أَُزؾوخ؛ اعواء ٓوبٕخ ٓغ ك٣ٕٞ اُْوًخ أُؾلكح -

  أُبٍ. اكٓبط االؽز٤ب٢ٛ أٝ األهثبػ أٝ ػالٝاد إلاه ك٢ هأً -

 ١ إلاه ألٍْٜ عل٣لح رؾوه ٗولا.هأً أُبٍ ثٌبِٓٚ هجَ أ ٣زؼ٤ٖ رؾو٣و ٓجِؾ
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اما رْ رؾو٣و األٍْٜ اُغل٣لح ػٖ ٛو٣وخ أُوبٕخ ٓغ ك٣ٕٞ اُْوًخ، ٍزٌٕٞ ٛنٙ اُل٣ٕٞ ٓٞٙٞع ؽٖو ؽَبة ٣وّٞ 

 ثٚ ٓغٌِ اإلكاهح ٣ْٜٝل ػ٠ِ ٕؾزٚ ٓواهت أٝ ٓواهجٞ اُؾَبثبد. 

 ػالٝح اإلٕلاه ػ٘ل االهزٚبء. ٣زؼ٤ٖ رؾو٣و هثغ ٍؼو األٍْٜ اُغل٣لح ػ٠ِ األهَ ػ٘ل االًززبة ٓٚبكب ا٤ُٜب

ك٢ ؽبُخ رول٣ْ ؽٖٔ ػ٤٘٤خ أٝ اُز٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ آز٤بىاد فبٕخ، ٣زْ رؼ٤٤ٖ ٓواهت أٝ ٓواهج٢ ؽٖٔ ٖٓ ٛوف 

ٓغٌِ اإلكاهح ُِو٤بّ ػ٠ِ َٓئ٤ُٞزْٜ، ثزؾل٣ل ه٤ٔخ اُؾٖٔ اُؼ٤٘٤خ ٝاالٓز٤بىاد اُقبٕخ ك٢ روو٣و ٣ولّ ا٠ُ اُغٔؼ٤خ 

 اُـ٤و اُؼبك٣خ. اُؼبٓخ

 ع١ٍح االورراب. ؼك أف3

 األٍْٜ اُز٢ ٣ٌِٜٔٞٗب. َُِٔب٤ٖٔٛ ؽن أك٤ِٚخ اًززبة األٍْٜ اُ٘ول٣خ اُغل٣لح ثٖٞهح ٓز٘بٍجخ ٓغ ػلك

 .االًززبة هبثال ُِزلاٍٝ أٝ اُزل٣ٞذ ٝكن ٗلٌ اُْوٝٛ أُطجوخ ػ٠ِ اَُْٜ ٗلَٚ ٣ٌٕٞ ٛنا اُؾن فالٍ ٓلح

 .َُِٔب٤ٖٔٛ اُز٘بىٍ ثٖلخ كوك٣خ ػٖ ؽوْٜ ك٢ األك٤ِٚخ ٣ٌٖٔ

ك٢ هأً أُبٍ أٝ رؤمٕ ثٜب إٔ رِـ٢ ؽن أك٤ِٚخ االًززبة ثبَُ٘جخ  ٖٝٓ ٗبؽ٤خ أفوٟ، ٣ؾن ُِغٔؼ٤خ اُز٢ رووه اُي٣بكح

هأً أُبٍ أٝ ثبَُ٘جخ ُغيء أٝ ػلح أعياء ٖٓ ٛنٙ اُي٣بكح. ٝ ٣زؼ٤ٖ إٔ ٣ج٤ٖ روو٣و ٓغٌِ  ُٔغٔٞع اُي٣بكح ك٢

ٝهاء اهزواػ اُـبء اُؾن أُنًٞه، ٝأُؾلك ٓٚٔٞٗٚ ثٞاٍطخ  ٓواهج٢ اُؾَبثبد األٍجبة اإلكاهح ٝ روو٣و ٓواهت أٝ

 .ٓوٍّٞ

اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ إٔ رقٖٔ ٛنٙ اُي٣بكح ُلبئلح ّقٔ أٝ ػلح أّقبٓ، ٝك٢  ٣ٌٖٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُز٢ رووه

ؽل األّقبٓ أَُزل٤ل٣ٖ ٝػلك األٍْٜ أُقٖٖخ ٌَُ ٝا ٛنٙ اُؾبُخ، ٣ؾت إٔ ٣ج٤ٖ روو٣و ٓغٌِ اإلكاهح أٍٔبء

ْٜ٘ٓ. 

رِـ٢ ُلبئلرْٜ ؽن  ال ٣ؾن ُٜئالء أَُزل٤ل٣ٖ أُْبهًخ ٍٞاء ّق٤ٖب أٝ ثٞاٍطخ ٤ًَٝ ك٢ ر٣ٖٞذ اُغٔؼ٤خ اُز٢

اُز٢  اُوواه كٕٝ اػزجبه األٍْٜ اُز٢ ٣ٌِٜٔٞٗب أٝ أك٤ِٚخ االًززبة، ٝ ٣ؾزَت اُٖ٘بة ٝاألؿِج٤خ اُالىٓبٕ الرقبم ٛنا

 .٣ٔضِٜٞٗب

 األسهم التً كان لهم حك االكتتاب فٌها على أساس غٌر لابل للتخفٌض، بعض المساهمٌن فً إذا لم ٌكتتب

اكتتبوا عددا أعلى  تخصص هذه األسهم المتبمٌة، إذا لررت الجمعٌة العامة بصرٌح العبارة ذلن، للمساهمٌن الذٌن
 .المال و فً حدود طلباتهم من األسهم على أساس لابل للتخفٌض، و ذلن بتناسب مع حصتهم فً رأس

هبثَ ُِزقل٤٘، ٝ إ اهز٠ٚ اُؾبٍ، اُزٞى٣ؼبد اُوبثِخ ُِزقل٤٘، ٓغٔٞع  ما ُْ رَز٘لن االًززبثبد ػ٠ِ أٍبً ؿ٤وا

 هأً أُبٍ: ٓجِؾ اُي٣بكح ك٢

  ٣قٖٔ ٓب رجو٠ ٜٓ٘ب ٝكن ٓب رووهٙ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ؛ -

ٖٓ ٛوف  ؽٖو ٓجِؾ اُي٣بكح ك٢ ٓجِؾ االًززبثبد اما رْ اُز٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ ٛنٙ اإلٌٓب٤ٗخ ٕواؽخ ٣ٌٖٔ -

  .ثٜب اُغٔؼ٤خ اُز٢ هوهد اُي٣بكح أٝ أمٗذ

 . ئػالَ اٌٍّا4ٓ١ّ٘

٣زْ افجبه أَُب٤ٖٔٛ ػٖ إلاه أٍْٜ عل٣لح ػٖ ٛو٣ن اػالٕ ٣زْ ْٗوٙ هجَ ربه٣ـ االًززبة ثَزخ أ٣بّ ػ٠ِ األهَ ك٢ 

 ٕؾ٤لخ ُإلػالٗبد اُوب٤ٗٞٗخ. 

ٍبئَ ٓٚٔٞٗخ ا٠ُ أَُب٤ٖٔٛ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػ٠ِ ؽ٤٘ٔب رٌٕٞ األٍْٜ ا٤ٍٔخ، ٣زْ ثلٍ اُو٤بّ ثبإلػالٕ رٞع٤ٚ ه

 هجَ ربه٣ـ اكززبػ االًززبة   األهَ

 إٔ ٣قجو اإلػالٕ أَُب٤ٖٔٛ: ٣غت
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 اُؾن؛  ثٞعٞك ؽن األك٤ِٚخ ُلبئلرْٜ ٝ ثْوٝٛ ٓٔبهٍخ ٛنا -

  ث٤ٌل٤زٚ ٌٝٓبٕ ٝ ربه٣ـ اكززبػ ٝ افززبّ االًززبة؛ -

  ثٚ.األٍْٜ ٝ ثبُٔجِؾ اُن١ ٣غت إٔ رؾوه  ثَؼو إلاه -

رغله اإلّبهح ا٠ُ إٔ األعَ أُٔ٘ٞػ ُٔٔبهٍخ ؽوْٜ ك٢ االًززبة ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣وَ ػٖ ػْو٣ٖ ٣ٞٓب هجَ ربه٣ـ اكززبػ 

 .٣ٝ٘ز٢ٜ أعَ االًززبة هجَ األٝإ كٞه ٓٔبهٍخ ع٤ٔغ ؽوٞم االًززبة ػ٠ِ أٍبً ؿ٤و هبثَ ُِزقل٤٘ .االًززبة

 ذفف١ط نأٌّاي اٌّهوح  :9اٌّاقج 

 أُبٍ ثٞاٍطخ: . ٣زْ رقل٤٘ هأً 1

 رقل٤٘ اُو٤ٔخ اال٤ٍٔخ ٌَُ ٍْٜ؛  -

  رقل٤٘ ػلك األٍْٜ أًُِٔٞخ ُغ٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ ث٘لٌ اَُ٘جخ. -

ٝروف٤ٔ ٖٓ  ٝمُي ثؼل هواه ٣زقنٙ أُغٌِ اُغٔبػ٢ رٖبكم ػ٤ِٚ ٍِطخ إُٞب٣خ ٝمُي ثؼل هواه

 روو٣و ٓواهت اُؾَبثبد.  ٣ُزقن ث٘بء ػ٠ِ  اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُـ٤و اُؼبك٣خ

افجبه ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ثْؤٕ ْٓوٝع رقل٤٘ هأً أُبٍ فَٔخ أ٣بّ ػ٠ِ األهَ هجَ اٗؼوبك ٛنٙ  ٣زْ

 اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ.

ٝثؼل اٗغبى اُزقل٤٘،  .٣ٌٖٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إٔ رلٞٗ ًبكخ اَُِٜ ُٔغٌِ اإلكاهح ثـوٗ اٗغبى ٛنا اُزقل٤٘

، أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ اُوبٕٗٞ، رْ ٣وّٞ ثؼلٛب ثزؼل٣َ ٣ؾوه ٓغٌِ اإلكاهح ٓؾٚوا ثنُي ٣ٝوّٞ ثبعواء اإلّٜبه

 اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ هٖل أُالئٔخ. 

اما ُْ ٣ٌٖ رقل٤٘ هأً أُبٍ ٓؼِال ثقَبئو، ٣ٌٖٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ إٔ رؤمٕ ُٔغٌِ اإلكاهح ثْواء ػلك  . 2

ٖٓ  215أُبكح  ٣ٝ٘جـ٢ إٔ ٣زْ ٛنا اإلُـبء كافَ األعَ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٚ ك٢ .ٓؼ٤ٖ ٖٓ األٍْٜ ثـوٗ اُـبئٜب

 هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ.

ٝك٢ ؽبُخ ٝعٞك أٍْٜ  .٣غت إٔ ٣ولّ ػوٗ اُْواء ا٠ُ ًَ أَُب٤ٖٔٛ ثبُز٘بٍت ٓغ ػلك األٍْٜ اُز٢ ٣ٌِٜٔٞٗب

 ثوث٤ؾخ أ٣ُٞٝخ ٝكٕٝ ؽن ر٣ٖٞذ، ٤ٍزْ ّواء ٛنٙ األٍْٜ هجَ األٍْٜ اُؼبك٣خ.

ثبُْواء ك٢ ٕؾ٤لخ ُإلػالٗبد اُوب٤ٗٞٗخ. ؿ٤و أٗٚ اما ًبٗذ  ٝ ُٜنٙ اُـب٣خ، ٣زْ ٝكن ٓب ٣٘ٔ ػ٤ِٚ اُوبٕٗٞ ْٗو اّؼبه

ًَ أٍْٜ اُْوًخ ا٤ٍٔخ، كبٕ اإلػالٗبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُلووح اَُبثوخ ٣ٌٖٔ اٍزجلاُٜب ثبّؼبه ٓٞعٚ ٌَُ 

 .َٓبْٛ ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٓغ اّؼبه ثبُزَٕٞ

 ال ٣غٞى إٔ روَ ٓلح ٍو٣بٕ اُؼوٗ ػٖ صالص٤ٖ ٣ٞٓب. 

ٖ ثؤ١ ؽبٍ ٖٓ األؽٞاٍ اإلفالٍ ثَٔبٝاح أَُب٤ٖٔٛ أٝ اُزقل٤٘ ٖٓ اُو٤ٔخ اال٤ٍٔخ ُألٍْٜ ا٠ُ ال ٣ٌٔ .3

 أك٠ٗ ٖٓ اُو٤ٔخ أَُٔٞػ ثٜب هبٗٞٗب.

اما ٓب ٝاكوذ اُغٔؼ٤خ ػ٠ِ ْٓوٝع رقل٤٘ هأً أُبٍ ؿ٤و ٓؼَِ ثقَبئو، ٝ ٌَُ كائٖ ٣ؼٞك ك٣٘ٚ ا٠ُ ٓب   .4

ُؼبٓخ ُلٟ ًزبثخ اُٚجٜ إٔ ٣زؼوٗ ػ٠ِ اُزقل٤٘ كافَ أعَ هجَ ربه٣ـ ا٣لاع ٓؾٚو ٓلاٝالد اُغٔؼ٤خ ا

  .صالص٤ٖ ٣ٞٓب اػزجبها ٖٓ اُزبه٣ـ أُنًٞه أٓبّ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثٖلزٚ هب٢ٙ أَُزؼغالد

 : ذؽه٠ه األ10ٌُٙاٌّاقج 

 . ٣غت رؾو٣و األٍْٜ اُؼ٤٘٤خ ثٌبِٜٓب ػ٘ل إلاهٛب.1

 هَ. ٣غت رؾو٣و األٍْٜ اُ٘ول٣خ ك٢ ؽلٝك اُوثغ ػ٠ِ األ  .2

اما ًبٕ ٍؼو اإلٕلاه ػ٘ل اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ػٖ ٛو٣ن اُزولٓخ اُ٘ول٣خ، ٣ْٚ ػالٝح إلاه، ٣غت رؾو٣وٛب 

 ثبٌُبَٓ ٝهذ االًززبة.
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 ٖٓ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ ٣274زْ رؾو٣و اُيائل ٝكن أُوز٤ٚبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ أُبكح 

 ٓ األٓٞاٍ ثٞاٍطخ هٍبُخ َٓغِخ ٓغ اّؼبه ثبُزَٕٞ.ُٝنُي اُـوٗ، ٣زْ اػالّ أَُب٤ٖٔٛ ثبُلػٞح الٍزقال

 ٣زْ رول٣ْ أُجبُؾ آب ك٢ ٓوو اُْوًخ أٝ ك٢ أ١ ٌٓبٕ آفو ٣زْ رؾل٣لٙ ٖٓ ٛوف ٓغٌِ اإلكاهح.

. ػ٘ل ػلّ رَل٣ل أَُبْٛ ُِٔجبُؾ أُزجو٤خ ٖٓ صٖٔ األٍْٜ اُز٢ اًززجٜب ٝاُز٢ ِٛجٜب ٓغٌِ اإلكاهح ك٢ اُلزواد 3

 اُْوًخ اٗناها ثٞاٍطخ هٍبُخ َٓغِخ ٓغ اّؼبه ثبُزَٕٞ. أُؾلكح، رجؼش ُٚ 

٢ُٚٔ   ٝثؼل ٓوٝه أعَ صالص٤ٖ ٣ٞٓب ػٖ اػناه ٣جو٠ كٕٝ عٞاة، ٣غٞى ُِْوًخ كٕٝ اٍزٖلاه أ١ امٕ هٚبئ٢، اُ

 ٝ ٓب ٤ِ٣ٚ ٖٓ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ.  274ك٢ َٓطوح ث٤غ األٍْٜ ؿ٤و أُؾوهح، ٝكن أُبكح 

 ٌُٙػكَ ذؽه٠ه األ  :11اٌّاقج 

ك٢ ؽبُخ ػلّ رؾو٣و األٍْٜ ثؼل اػناه ٣زَٕٞ ثٚ أٌُززت ًٝبكخ أُلٞر٤ٖ أُنًٞه٣ٖ ك٢ ٍغَ األٍْٜ أُلٞرخ، ٣جو٠ 

 اُو٤بّ ثج٤غ األٍْٜ اُز٢ ُْ رؾوه أُجبُؾ أُورجطخ ثٜب.  ثلٕٝ عٞاة، ٣غٞى ُِْوًخ

٢ أُؾَ ؽ٤ش ٣ٞعل ٓوو اُْوًخ. ٝثؼل ُٝنُي اُـوٗ، ٣زْ ْٗو أههبّ ٛنٙ األٍْٜ ك٢ عو٣لح ُإلػالٗبد اُوب٤ٗٞٗخ ك

ٓوٝه أعَ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػ٠ِ ٛنا اإلّٜبه، ٣غٞى ُِْوًخ كٕٝ اُؾبعخ ا٠ُ رٞع٤ٚ اػناه أٝ اُو٤بّ ثؤ١ اعواء 

، ُٝٞ ثٌَْ ٓزٞا٢ُ ُلبئلح ٝػ٠ِ َٓئ٤ُٝخ أٌُززج٤ٖ أُزوبػ٤َٖ، ك٢ آفو إٔ روّٞ ثج٤غ األٍْٜ ًزِخ ٝاؽلح أٝ ثبُزو٤َٜ

 بٗذ األٍْٜ ٓلهعخ أٝ إ ُْ رٌٖ ثٞاٍطخ ٓياك ػ٢ِ٘ ٣وّٞ ثٚ ٓٞصن.اُجٞهٕخ، اما ً

ٝال رٞعل ؽبعخ ا٠ُ أ١ روف٤ٔ هٚبئ٢ أٝ اػناه ّق٢ٖ، ػلا اإلفطبه اَُبُق اُنًو، ًٔب إٔ اُْوًخ ٤َُذ 

ٓطبُجخ ثبؽزواّ أ١ أعَ ثبَُ٘جخ ُإلّٜبه اُوب٢ٗٞٗ ٝال ثؤ١ أعَ ثَجت اُجؼل هؿٔب ػٖ أ١ رؼوٗ ٖٓ ٛوف اُْو٣ي 

 ٔزوبػٌ أٝ أ١ ٖٓ م١ٝ ؽوٞهْٜ.اُ

إ ّٜبكاد األٍْٜ اُز٢ ال رؾَٔ اإلّبهح اُوب٤ٗٞٗخ ُِٔجبُؾ اُٞاعجخ األكاء ٍزلول ٛبثؼٜب اُزلا٢ُٝ ُٖٝ رلكغ ُٜب أ١ 

هث٤ؾخ ، اُؾن ك٢ ؽٚٞه اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ٝ اُز٣ٖٞذ ك٤ٜب ثٞاٍطزٜب. ٍٝٞف رلول ثبُزب٢ُ اُولهح ػ٠ِ ٙٔبٕ 

 بء ٓغٌِ اإلكاهح.اُزٖوكبد اُزلث٤و٣خ ألػٚ

إ ّٜبكاد األٍْٜ اُز٢ روّٞ اُْوًخ ثج٤ؼٜب ثَجت ػلّ ككغ األٓٞاٍ ٓٞٙٞع اُلػٞح، ٍزٌٕٞ كائٔب أٍْٜ ٓؾوهح ٖٓ 

أَُبْٛ   ًبكخ أُجبُؾ أَُزؾوخ ٤ٍٝزْ فْٖ ٓجِؾ اُج٤غ اُٖبك٢ ثؾٌْ اُوبٕٗٞ ٖٓ أُجِؾ اُن١ ٣ٞعل ك٢ مٓخ

 ل ٝهأٍٔبٍ.أُزوبػٌ، ثٔب ك٢ مُي أُٖبه٣ق ٝ اُلٞائ

ٝاما ُْ ٣ؾون اُج٤غ ٓجِـب ًبك٤ب ُزـط٤خ ك٣ٖ اُْوًخ، ٍزؾزلع األف٤وح ثؾوٜب ك٢ اٍزوكاك اُلوم ٖٓ أَُبْٛ أُزوبػٌ. 

ٝك٢ أُوبثَ، ٤ٍزْ ككغ اُلبئ٘ ُٜنا األف٤و اما ؽون اُج٤غ ٓجِـب ٣لٞم ك٣ٖ اُْوًخ. ٝر٘طجن ٓوز٤ٚبد ٛنٙ أُبكح 

 اه األٍْٜ أٝ أُجِؾ اال٢ٍٔ ُٜلٙ األٍْٜ.ٍٞاء ك٢ ؽبُخ ػلّ أكاء ػالٝاد إل

  ِىً األٌُٙ  :12اٌّاقج 

 رٌٕٞ األٍْٜ ا٤ٍٔخ ٝعٞثب ؽز٠ ثؼل رؾو٣وٛب ثبٌُبَٓ.

ر٘زظ ؽوٞم ؽب٢ِٓ األٍْٜ ثٔغوك رو٤٤لٛب ك٢ ٍغَ ُِزؾ٣ٞالد َٓٔٞى ك٢ ٓوو اُْوًخ ثؼل روه٤ْ ٕلؾبرٚ ٝ رٞه٤ؼٚ 

ربه٣ـ رٞه٤ؼٜب اًززبثبد ٝرؾ٣ٞالد األٍْٜ. ٣ٝؾن ٌَُ ؽبَٓ ه٤ٔخ ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ أُؾٌٔخ. ٝرو٤ل ك٤ٚ رور٤ج٤ب ؽَت 

 ا٤ٍٔخ ٕبكهح ػٖ اُْوًخ إٔ ٣طِت اُؾٍٖٞ ػ٠ِ َٗقخ ْٜٓٞك ثٔطبثوزٜب ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح.

 ذف٠ٛد األٌُٙ  :13اٌّاقج 

٣َ أُٞهؼخ ٖٓ ٣زْ رل٣ٞذ األٍْٜ ػٖ ٛو٣ن رؾ٣َٞ ٣زْ ك٢ اَُغَ أُقٖٔ ُنُي اُـوٗ اٍز٘بكا ا٠ُ ٝههخ اُزؾٞ

 ٛوف أُلٞد، ٝاما ًبٗذ األٍْٜ ؿ٤و ٓؾوهح ثبٌُبَٓ ٣زؼ٤ٖ هجُٜٞب ٖٓ ٛوف أُلٞد ا٤ُٚ، 
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 اما ًبٗذ اُو٤ْ ٓؾوهح ثبٌُبَٓ، ٣ٌٕٞ رٞه٤غ أُلٞد ٝؽلٙ ًبك٤ب.

 د ا٤ُٚ ٖٓبه٣ق اُزؾ٣َٞ. ٞلهخ ػ٠ِ اُزٞه٤ؼبد. ٣زؾَٔ ا٣ٌُٖٔٔ إٔ رطبُت اُْوًخ ثبُٖٔبك

 ٍْٜ اُز٢ رْ رَل٣ل أُجبُؾ أَُزؾوخ أُزِٖخ ثٜب كوٜ. د ا٤ُٚ األٞلا٣ُٔزؾَٔ 

 ال رولّ اُْوًخ أ٣ٚ ٙٔبٗخ ثلوكا٤ٗخ أٝ هلهح األٛواف.  ٝك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ،

٣زٖٚٔ رل٣ٞذ اَُْٜ ارغبٙ اُْوًخ اُوثبئؼ أَُزؾوخ ٝهذ اُزل٣ٞذ ٝػبئلاد اَُ٘خ أُب٤ُخ اُغبه٣خ ثبإلٙبكخ ا٠ُ 

 ٤بٛ. اُؾٖخ أُؾزِٔخ ك٢ ٕ٘لٝم االؽز

٣ٝزطِت رل٣ٞذ األٍْٜ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ ٓٞاكوخ اُْوًخ ثؼل هواه ٣زقنٙ أُغٌِ اُغٔبػ٢ رٖبكم ػ٤ِٚ ٍِطخ 

 إُٞب٣خ. 

 اٌؽمٛق ٚاالٌرىاِاخ اٌّهذثطح تاألٌُٙ  :14اٌّاقج 

ذ، رزٔزغ األٍْٜ ثؾوٞم ٓزَب٣ٝخ ك٢ رٞى٣غ األهثبػ، ٓب ُْ رٞعل أٍْٜ ماد األ٣ُٞٝخ ك٢ األهثبػ كٕٝ ؽن ك٢ اُز٣ٖٞ

 اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رووه اُْوًخ اؽلاصٜب. 

ٝرَزل٤ل األٍْٜ ًنُي ٖٓ ؽن اُز٣ٖٞذ ك٢ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ َُِٔب٤ٖٔٛ ٖٝٓ ؽوٞم ٓزَب٣ٝخ ك٢ رٞى٣غ إٍٔٞ 

 اُْوًخ ُلٟ رٖل٤زٜب. 

٤ٖ ٣ٝزورت ثوٞح اُوبٕٗٞ ػٖ آزالى ٍْٜ هجٍٞ ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ ٝاُوواهاد اُز٢ رزقنٛب اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ َُِٔبٛٔ

 ثٌَْ هب٢ٗٞٗ. 

 ٝرزجغ اُؾوٞم ٝاالُزيآبد أُورجطخ ثبَُْٜ اُو٤ٔخ ًِٔب اٗزوِذ ٖٓ ٣ل ا٠ُ ٣ل.

 .رؼزجو األٍْٜ ؿ٤و هبثِخ ُِؤَخ رغبٙ اُْوًخ ٓغ ٓواػبح األؽٌبّ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ

٠ إٍٔٞ اُْوًخ ٝال ٣غٞى ُِٞهصخ أٝ م١ٝ اُؾوٞم أٝ اُلائ٤ٖ٘ أل١ ٍجت ٖٓ األٍجبة ِٛت ٝٙغ األفزبّ ػِ

 ٝأٝهاهٜب ِٝٛت هَٔزٜب أٝ ث٤ؼٜب ثبُْٔبع. ًٔب ال ٣غٞى ُْٜ اُزلفَ ثؤ١ ٌَّ ٖٓ األٌّبٍ ك٢ رٖوكبد اكاهرٜب. 

 

٣ٌٕٞ أَُبْٛ أُزوبػٌ ٝأُلٞد ا٤ُْٜ أُزٞا٤٤ُٖ ٝ أٌُززجٕٞ ِٓي٤ٖٓ رٚب٤٘ٓب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔجِؾ ؿ٤و أُؾوه 

 .َُِْٜ 

ه٣ـ اهٍبٍ ٓطِت اُزؾ٣َٞ، كبٕ أٌُززت أٝ أَُبْٛ اُن١ ٣لٞد ٍٜٔٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ؿ٤و أٗٚ ثؼل ٓوٝه ٍ٘ز٤ٖ ٖٓ رب

 ِٓيٓب ثبُٔجبُؾ اُز٢ ُْ ٣زْ ِٛجٜب ثؼل. 

  

 اٌثاب اٌصاٌـس

 ئقانج اٌّهوح

 ِعًٍ اإلقانج  :15اٌّاقج 

 ٣ل٣و اُْوًخ ٓغٌِ اكاهح ٣زٌٕٞ ٖٓ اص٘ب ػْو ٓزٖوكب،

٤ؼ٤٤ٖ ًبٗٞا أّ ٓؼ٤٣ٖٞ٘ ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٣زْ افز٤به أُزٖوك٤ٖ ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ، أّقبٕب ٛج

 اُؼبك٣خ.
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٣زؼ٤ٖ إٔ ٣لٞم ػلك أُزٖوك٤ٖ اُن٣ٖ ال ٣ؾِٕٔٞ ٕلخ هئ٤ٌ، ٓل٣و ػبّ، ٓل٣و ػبّ ٓ٘زلة أٝ أع٤و ُِْوًخ ٣ٔبهً 

 ٜٓبّ اكاه٣خ ػلك أُزٖوك٤ٖ اُؾب٤ِٖٓ ُٜنٙ اُٖلبد. 

 ٖ ٓزٖوكبً ٣ـط٢ ٓلح اٗزلاثٚ ثٌبِٜٓب. ٣ٔ٘ؼ رل٣ٞ٘ كائْ ُٔٔضَ اُْقٔ أُؼ١ٞ٘ اُن١ ٣ُؼ٤َ 

اما هبّ اُْقٔ أُؼ١ٞ٘ ثؼيٍ ٓٔضِٚ اُلائْ، ٝعت ػ٤ِٚ اثالؽ اُْوًخ كٕٝ رؤف٤و، ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ، ثنُي 

 ٝث٣ٜٞخ ٓٔضِٚ اُلائْ اُغل٣ل. ٣ٝ٘طجن األٓو ٗلَٚ ك٢ ؽبُخ ٝكبح أُٔضَ أُنًٞه أٝ اٍزوبُزٚ.

وًخ ّو٣طخ إٔ ٣زؼِن األٓو ثؼول ُْـَ ػَٔ كؼ٢ِ. ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣زغبٝى ػلك ٣ٝغٞى إٔ ٣ٌٕٞ أُزٖوف أع٤وا ُِْ

 .أُزٖوك٤ٖ اُن٣ٖ روثطْٜ ثبُْوًخ ػوٞك ػَٔ صِش ٓغٔٞع أُزٖوك٤ٖ

ك٢ ؽبُخ ّـٞه ٓوؼل أؽل أُزٖوك٤ٖ ث٤ٖ كٝهر٤ٖ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ، ٣ٌٖٔ ُِٔزٖوك٤ٖ اُجبه٤ٖ رؼ٤٤ٖ ٖٓ ٣ؼٞٙٚ ثٖلخ 

 ٓئهزخ. 

زؼ٤٤٘بد ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ أُوجِخ ُِٖٔبكهخ ػ٤ِٜب. ٝاما ُْ رؾَٖ أُٖبكهخ، رجو٠ ٣ٝزؼ٤ٖ ػوٗ ٛنٙ اُ

 .اُوواهاد ٝاألػٔبٍ اُز٢ ٍجن إٔ ارقنٛب أُغٌِ ٕبُؾخ

٣غٞى اػبكح اٗزقبة أُزٖوك٤ٖ. ٣ٌٖٝٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ػيُْٜ ك٢ أ١ ٝهذ، ؽز٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ اُؼيٍ ٓلهعب 

 ك٢ علٍٝ األػٔبٍ.

 ئػفاء اٌّرصهف١ٓ –ِكج اٌّٙاَ   :16اٌّاقج 

 ( ٍ٘ٞاد.06ٓلح ٜٓبّ أُزٖوك٤ٖ أُؼ٤٘٤ٖ ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ٢ٛ ٍزخ )

ر٘ز٢ٜ ٜٓبّ أُزٖوك٤ٖ ػ٘ل افززبّ اعزٔبع اُغٔؼ٤خ اُؼبك٣خ أُلػٞح ُِجذ ك٢ ؽَبثبد اَُ٘خ أُب٤ُخ أُٖ٘وٓخ 

   ٝأُ٘ؼولح ك٢ اَُ٘خ اُز٢ ر٘ز٢ٜ ك٤ٜب ٜٓبْٜٓ.

٣غٞى اػبكح اٗزقبة أُزٖوك٤ٖ. ٣ٌٖٝٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ػيُْٜ ك٢ أ١ ٝهذ، ؽز٠ ُٞ ُْ ٣ٌٖ اُؼيٍ ٓلهعب 

 ك٢ علٍٝ األػٔبٍ.

ٝك٢ ؽبُخ ؽَ أُغٌِ اُغٔبػ٢ أٝ رٞه٤لٚ، ٣َزٔو ٓٔضَ اُغٔبػخ ك٢ رٔض٤َ ٛنٙ األف٤وح كافَ ٓغٌِ اكاهح اُْوًخ 

 ِلٚ ٝرؼ٤٤٘ٚ ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ.ا٠ُ ؽ٤ٖ افز٤به أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٖٔ ٣ق

 اٌهئاٌح ٚوراتح اٌّعًٍ  :17اٌّاقج 

ٝ مُي ٝكن ّوٝٛ  ّقٖب ٛج٤ؼ٤ب ثبهزواػ ٖٓ "اُغٔبػخ" ٣٘زقت ٓغٌِ اإلكاهح ٖٓ ث٤ٖ أػٚبئٚ هئ٤َب ٣ٌٕٞ

 .19اُٖ٘بة ٝاألؿِج٤خ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜٔب ك٢ أُبكح 

زٖوف. ٣ٌٖٝٔ رغل٣ل اٗزقبثٚ ًٔب ٣ٌٖٔ ُٔغٌِ اإلكاهح إٔ ٣وّٞ ٣ؼ٤ٖ اُوئ٤ٌ ُٔلح ال ٣ٌٖٔ إٔ رزغبٝى ٓلح اٗزلاثٚ ًٔ

 .ثؼيُٚ ك٢ أ١ ٝهذ ٖٓ األٝهبد

 ٣ؼ٤ٖ ٓغٌِ اإلكاهح، ثبهزواػ ٖٓ اُوئ٤ٌ، ًبرجب ُِٔغٌِ ٣ٌِق ثز٘ظ٤ْ االعزٔبػبد رؾذ ٍِطخ اُوئ٤ٌ.

. ٣ٌٖٝٔ 19أُبكح ًٔب ٣وّٞ ًبرت أُغٌِ ثزؾو٣و ٓؾبٙو اُغَِبد ٝر٤ٜٔٚ٘ب ٝكن اُْوٝٛ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜٔب ك٢ 

 افز٤به اٌُبرت ٖٓ ث٤ٖ أُعواء اُْوًخ أٝ ٖٓ م١ٝ االفزٖبٓ ٖٓ فبهط اُْوًخ. 

  ال ٣ُؾزظ ٙل اُـ٤و ثٔوز٤ٚبد اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ أٝ هواهاد ٓغٌِ اإلكاهح اُز٢ رؾل ٖٓ ٍِٜ أُغٌِ.
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 : اٌٍعاْ اٌرم١ٕح 18اٌّاقج 

ُألؿ٤به، ٖٓ ث٤ٖ أَُب٤ٖٔٛ أٝ فبهعْٜ، ُغبٕ رو٤٘خ رٌِق  ٣ٌٖٔ ُٔغٌِ اإلكاهح إٔ ٣ُؾلس كافِٚ ٝثَٔبٛٔخ ٓؾزِٔخ

ثلهاٍخ اُوٚب٣ب اُز٢ ٣ؼوٜٙب ػ٤ِْٜ إلثلاء اُوأ١ ك٤ٜب. ٣ُٝولّ روو٣و فالٍ عَِبد أُغٌِ ثْؤٕ ْٗبٛ ٛنٙ اُِغبٕ 

 ٝا٥هاء ٝاُز٤ٕٞبد اُز٢ رٔذ ٤ٕبؿزٜب.

 .٤ُز٣ٚؾلك أُغٌِ رؤ٤ُق ٝ افزٖبٕبد اُِغبٕ اُز٢ رٔبهً ٜٓبٜٓب رؾذ َٓئٞ

 

 اٌّؽاظه -: ِكاٚالخ ِعًٍ اإلقانج 19اٌّاقج 

٣غزٔغ ٓغٌِ اإلكاهح ثلػٞح ٖٓ اُوئ٤ٌ ًِٔب ٗٔ اُوبٕٗٞ ػ٠ِ مُي ٝ ًِٔب كػذ ِٖٓؾخ اُْوًخ ا٠ُ مُي ٝػ٠ِ 

 األهَ ٓوح ٝاؽلح ك٢ اَُ٘خ. 

 ٓزٖوف.  ٣ٚغ اُوئ٤ٌ علٍٝ أػٔبٍ ٓغٌِ اإلكاهح ٓغ ٓواػبح ِٛجبد اكهاط ٓوزوؽبد هواهاد ٣زولّ ثٜب ًَ

 ٣ٌٖٔ إٔ رَٞعٚ ٛنٙ اُلػٞح اما ًبٗذ اُؾبُخ رلػٞ ُالٍزؼغبٍ أٝ ك٢ ؽبُخ رو٤ٖو اُوئ٤ٌ ٖٓ ٛوف ٓواهت اُؾَبثبد. 

ًٔب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ُلػ٠ أُغٌِ ُالٗؼوبك ٖٓ ٛوف أُل٣و اُؼبّ أٝ أُزٖوك٤ٖ اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ ٓب ال ٣وَ ػٖ صِش أػٚبئٚ 

 ٖ ػ٠ِ األهَ.ػ٠ِ األهَ ك٢ ؽبُخ ػلّ اٗؼوبكٙ ُٔلح ّٜو٣

اما ُْ ٣َزلع اُوئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح كافَ أعَ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ اُطِت، ٣ٌٖٔ ُِٔل٣و اُؼبّ ٝأُزٖوك٤ٖ 

 أُْبه ا٤ُْٜ أػالٙ كػٞح ٓغٌِ اإلكاهح ُالٗؼوبك. 

ٝرزٌِق اُغٜخ اُز٢ اٍزلػذ االعزٔبع، ٖٓ ٓل٣و ػبّ أٝ ٓزٖوك٤ٖ، ثٞٙغ علٍٝ األػٔبٍ ُالعزٔبع ٓٞٙٞع 

 ٍزلػبء.اال

 رَٞعٚ كػٞح اٗؼوبك أُغٌِ ثٌَ اٍُٞبئَ أُزبؽخ هجَ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ٖٓ ربه٣ـ االعزٔبع. 

 ٣ٝغت إٔ رواػ٢ اُلػٞح ك٢ رؾل٣ل ربه٣ـ االعزٔبع ٓوو اهبٓخ ًَ األػٚبء.

   ٣ٝغت إٔ روكن اُلػٞح ثغلٍٝ األػٔبٍ ٝثبُٔؼِٞٓبد اُٚوٝه٣خ ُز٤ٌٖٔ أُزٖوك٤ٖ ٖٓ االٍزؼلاك ُِٔلاٝالد.

ََـي ٍغَ فبٓ  ٣غت إٔ رـُؼول االعزٔبػبد ك٢ أُـوة ٓب ُْ ٣زلن أُزٖوكٕٞ ثبإلعٔبع ػ٠ِ ٌٓبٕ آفو. ٣ُٝٔ

    ثبُؾٚٞه ٣ٞهغ ػ٤ِٚ ًَ أُزٖوك٤ٖ أُْبه٤ًٖ ك٢ االعزٔبع ٝاألّقبٓ ا٥فو٣ٖ اُؾبٙو٣ٖ ك٤ٚ.

ٝال ٣غٞى ُٔزٖوف  ُٔغٌِ.٣ٌٖٔ ُِٔزٖوف إٔ ٣ؼط٢ ر٤ًٞال ًزبث٤ب ُٔزٖوف آفو ُزٔض٤ِٚ ك٢ عَِخ ٖٓ عَِبد ا

 إٔ ٣ولّ أًزو ٖٓ ر٤ًَٞ ٝاؽل فالٍ ٗلٌ اُغَِخ.

 .ال ٣زلاٍٝ ٓغٌِ اإلكاهح ثٖٞهح ٕؾ٤ؾخ اال ثؾٚٞه ٖٗق أػٚبئٚ ػ٠ِ األهَ ؽٚٞها كؼ٤ِب

رُزقن اُوواهاد ثؤؿِج٤خ إٔٞاد األػٚبء اُؾبٙو٣ٖ ٝأُٔض٤ِٖ. ٣ٝؼزجو ٕٞد اُوئ٤ٌ ٓوعؾب ك٢ ؽبُخ رؼبكٍ 

 األٕٞاد. 

رؼلاك اُٖ٘بة اُوب٢ٗٞٗ ٝاألؿِج٤خ، ٣زْ ؽَبة أُزٖوك٤ٖ اُن٣ٖ ٣ْبهًٕٞ ك٢ اعزٔبع ٓغٌِ اإلكاهح ثٞاٍطخ ُـوٗ 

ٗظبّ ُالعزٔبع أُوئ٢ أٝ ثؤ١ ٍٝبئَ ٓٔبصِخ رٌٖٔ ٖٓ رؾل٣ل ٣ٞٛزْٜ ٖٓ اُؾبٙو٣ٖ. ٝال ٣٘طجن ٛنا اإلعواء ك٤ٔب 

 ٣قٔ ارقبم اُوواهاد اُزب٤ُخ: 

 رؼ٤٤ٖ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح؛  -

 ٤ٖ أُل٣و اُؼبّ ٝ أُل٣و٣ٖ اُؼب٤ٖٓ أُ٘زلث٤ٖ؛ رؼ٤ -

 اُؾَبثبد ا٣َُٞ٘خ.  -
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٣زْ ر٤ٖٔٚ ٓغو٣بد ٓلاٝالد ٓغٌِ اإلكاهح ك٢ ٓؾبٙو عَِبد ٣ؾوهٛب ًبرت أُغٌِ رؾذ ٍِطخ اُوئ٤ٌ 

٣ٝٞهَؼٜب ٛنا األف٤و ٝٓزٖوف ٝاؽل ػ٠ِ األهَ. ٝك٢ ؽبُخ ؿ٤بة اُوئ٤ٌ أٝ ٝعٞك ٓبٗغ ٣ؾٍٞ كٕٝ ؽٚٞهٙ، ٣ٞهغ 

 اُغَِبد ٓزٖوكبٕ اص٘بٕ ػ٠ِ األهَ. ٓؾٚو

ر٤ْو أُؾبٙو ا٠ُ أٍٔبء أُزٖوك٤ٖ اُؾبٙو٣ٖ ٝأُٔض٤ِٖ أٝ أُزـ٤ج٤ٖ ًٝنُي ا٠ُ أ١ ّقٔ آفو ؽٚو 

االعزٔبع ًِٚ أٝ عيءا ٓ٘ٚ. ٝر٤ْو أ٣ٚب ا٠ُ ؽٚٞه أٝ ؿ٤بة األّقبٓ أُلػ٣ٖٞ ُؾٚٞه االعزٔبع ٛجوب ُ٘ٔ 

َٖٚٔ ٓؾبٙو ٓغٌِ اإلكاهح ك٢  .هب٢ٗٞٗ  ٍغَ فبٓ أٝ ك٢ ِٓق ُألٝهام أُزؾوًخ، َٓٔٞى ٝكن اُوبٕٗٞ.رُ

 ٣غت اهٍبٍ ٛنٙ أُؾبٙو ا٠ُ اُغٔبػخ ٍِٝطخ إُٞب٣خ ك٢ ؿٕٚٞ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػٖ ربه٣ـ اٗؼوبك االعزٔبع. 

ًٝبرت أُغٌِ ٓؼبً ػ٠ِ ٕؾخ َٗـ ٓؾبٙو اُغَِبد  اُؼبّ ٣ٖبكم هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٗبئجٚ ٝؽلٛٔب أٝ أُل٣و

 ٞعي ٜٓ٘ب.أٝ ٓ

٣ٌل٢ اإلكالء ثَ٘قخ ٖٓ أُؾٚو أٝ ٓٞعي ٓ٘ٚ إلهبٓخ اُل٤َُ ػ٠ِ ػلك أُزٖوك٤ٖ أُيا٤ُٖٝ ٝػ٠ِ ؽٚٞهْٛ أٝ 

 .رٔض٤ِْٜ أص٘بء عَِخ ٖٓ عَِبد ٓغٌِ اإلكاهح

 فـالٍ رٖل٤خ اُْوًخ، ٣ٖبكم أؽل أُٖل٤ٖ ػ٠ِ ٕؾخ ٛنٙ اَُ٘ـ أٝ أَُزقوعـبد.

  : اـرصاصاخ ِعًٍ اإلقانج20اٌّاقج 

٣ؾلك ٓغٌِ اإلكاهح رٞعٜبد ْٗبٛ اُْوًخ ٣َٜٝو ػ٠ِ ر٘ل٤نٛب، ٓغ ٓواػبح اَُِٜ أُقُٞخ ثٌَْ ٕو٣ؼ ُغٔؼ٤بد 

٣٘ظو أ٣ٚب ك٢ ًَ اُوٚب٣ب اُز٢ رْٜ ا٤َُو اُؾَٖ ُِْوًخ ١َٞ٣ٝ ثوواهارٚ  أَُب٤ٖٔٛ ٝك٢ ؽلٝك ؿوٗ اُْوًخ. ٝ

 ٣واٛب. ٣ٝٚطِغ ثؼ٤ِٔبد أُواهجخ ٝاُزله٤ن اُز٢  األٓٞه أُزؼِوخ ثٜب

 ٣زٞكو ٓغٌِ اإلكاهح ثبُقٖٞٓ ػ٠ِ اَُِٜ اُزب٤ُخ أُولٓخ ػ٠ِ ٍج٤َ االٍزئ٘بً ال اُؾٖو: 

 ٣وفٔ ثؼول االرلبه٤بد أَُٔٞػ ثٜب هبٗٞٗب؛  -

 ٣وفٔ ثزل٣ٞذ اُؼوبهاد ثطج٤ؼزٜب؛  -

ٕ ٣وفٔ ُِٔل٣و اُؼبّ ثٔ٘ؼ ًلبالد أٝ ٙٔبٗبد اؽز٤ب٤ٛخ أٝ ٙٔبٗبد ثبٍْ اُْوًخ ٝكن ٓب ٣وز٤ٚٚ اُوبٗٞ -

  ٓغ آٌب٤ٗخ اُزل٣ٞ٘ ُِـ٤و؛

ػ٘ل اؿالم ًَ ٍ٘خ ٓب٤ُخ، ٣وّٞ ٓغٌِ اإلكاهح ثبعواء عوك ُٔقزِق إٍٔٞ ٝفّٖٞ اُْوًخ أُٞعٞكح ا٠ُ  -

   مُي اُزبه٣ـ ٣ٝوّٞ ثبػلاك اُٞٙؼ٤بد أُؾبٍج٤خ ا٣َُٞ٘خ، ٛجوب ُِزْو٣غ أُؼٍٔٞ ثٚ؛

ٚ ًبكخ أُؼِٞٓبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ٣غت إٔ ٣ولّ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ روو٣وا ثْؤٕ اُز٤٤َو، ٣ُٖٚٔ ك٤ -

 اُوبٕٗٞ؛ 

٣وّٞ ثبٍزلػبء عٔؼ٤بد أَُب٤ٖٔٛ، ٣ؾلك علٍٝ األػٔبٍ ٝ ٣ؾوه ٖٗٞٓ اُز٤ٕٞبد اُز٢ ٍزؼوٗ ػ٠ِ  -

  أَُب٤ٖٔٛ ٝاُزوو٣و اُن١ ٤ٍؼوٙٚ ثقٖٞٓ ٛنٙ اُز٤ٕٞبد.

 : غهق ِىاٌٚح اإلقانج اٌؼاِح21اٌّاقج 

 اُٝخ ٜٓبّ اإلكاهح اُؼبٓخ: ٣قزبه ٓغٌِ اإلكاهح اؽلٟ اُطو٣وز٤ٖ ُٔي

 : اٌعّغ ت١ٓ اٌّٙاَ 1اٌف١ان نلُ 

. ٤ٍٝغٔغ األف٤و ث٤ٖ ٜٓبّ اٌهئ١ً اٌّك٠ه اٌؼا٣َٚطِغ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح ثٜٔبّ اإلكاهح اُؼبٓخ ٝ ٣ؾَٔ اٍْ 

 اُوئ٤ٌ ٝأُل٣و اُؼبّ. ٣ٝؾلك ٓغٌِ اإلكاهح ٌٓبكؤح اُوئ٤ٌ. 

 .ُز٢ رؾل ٖٓ ٍِٜ اُوئ٤ٌال ٣ٌٖٔ االؽزغبط ٙل األؿ٤به ثبُٔوز٤ٚبد ا
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 : اٌفصً ت١ٓ اٌّٙاَ 2اٌف١ان نلُ 

    ٣زْ اُلَٖ ث٤ٖ ٜٓبّ اُوئ٤ٌ ٝأُل٣و اُؼبّ، ثٔؼ٠٘ إٔ:

٣ٔضَ ٓغٌِ اإلكاهح ٣ٝ٘ظْ ٝ ٤َ٣و أّـبُٚ ٝ ٣ولّ روبه٣و ثنُي ا٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ. ٣َٜٝو ػ٠ِ ؽَٖ ٤ٍو  اٌهئ١ً

 ٖ اُو٤بّ ثٜٔبْٜٓ. أعٜيح اُْوًخ ٣ٝٞكو اُظوٝف ُز٤ٌٖٔ أُزٖوك٤ٖ ٓ

ٛٞ اُغٜبى اُز٘ل٤ن١ ُِْوًخ ٝٓٔضِٜب ارغبٙ اُـ٤و ٣ٝزٔزغ ثؤٍٝغ اَُِٜ ُِزٖوف ك٢ ًبكخ اُظوٝف ثبٍْ  اٌّك٠ه اٌؼاَ

اُْوًخ، ٓغ ٓواػبح اَُِٜ اُز٢ ٣قُٜٞب اُوبٕٗٞ ٕواؽخ ُِغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ًٝنُي اَُِٜ اُز٢ ٣قٔ ثٜب ٓغٌِ 

 اُْوًخ. اإلكاهح، اٌَُ ك٢ ؽلٝك ٓب ٣َٔؼ ثٚ ؿوٗ

  .ال ٣ٌٖٔ االؽزغبط ٙل األؿ٤به ثبُٔوز٤ٚبد اُز٢ رؾل ٖٓ ٍِٜ أُل٣و اُؼبّ

 ئِعاء اٌّهوح   :22اٌّاقج 

إ اُزٖوكبد أُورجطخ ثبُْوًخ ٝ االُزيآبد أُزقنح ثبٍٜٔب ًٝنُي ٍؾت األٓٞاٍ ٝاُو٤ْ ٝاُؾٞاالد ُلٟ ًبكخ 

ٝ ؽ٤بىح األٝهام اُزغبه٣خ رٌٕٞ ٕؾ٤ؾخ اما ٓب ًبٗذ ٓٞهؼخ اُج٘ٞى، ٝاُلائ٤ٖ٘ ٝ االًززبثبد ٝاُزظ٤ٜواد ٝ هجٍٞ أ

 ٖٓ ٛوف أُل٣و اُؼبّ ٝأ١ ٤ًَٝ ٓلٞٗ، أُزٖوف ٖٙٔ ؽلٝك اَُِٜ أُقُٞخ ُٚ ٖٓ ٛوف ٓغٌِ اإلكاهح. 

 ِىافأج اٌّرصهف١ٓ ٚ اٌّكناء اٌؼاِْٛ  :23اٌّاقج 

 ػلح اُوئ٤ٌ.٣ؾلك ٓغٌِ اإلكاهح ٌٓبكؤح أُلهاء اُؼب٤ٖٓ أُ٘زلث٤ٖ أٌُِل٤ٖ ثَٔب

٣ٌٖٝٔ ُِٔغٌِ أ٣ٚب إٔ ٣وٕل ٌٓبكؤح اٍزض٘بئ٤خ ُجؼ٘ أُزٖوك٤ٖ ُِو٤بّ ثبُٜٔبّ ٝاُزل٣ٞٚبد أَُ٘لح ا٤ُْٜ ػ٠ِ 

 ٗؾٞ فبٓ ٝ ٓئهذ ٝ ألػٚبء اُِغبٕ اُزو٤٘خ، ثٔٞعت هواه ٣زقنٙ َٓجوب.

 اُْوًخ. ٣ٌٖٔ ُٔغٌِ اإلكاهح أ٣ٚب إٔ ٣َٔؼ ثزَل٣ل ٗلوبد اَُلو ٝاُز٘والد اُز٢ ٕوكذ ُلبئلح 

: االذفالاخ ت١ٓ اٌّهوح ٚأؼك اٌّرصهف١ٓ أٚ اٌّكناء اٌؼا١ِٓ أٚ اٌّكناء اٌؼا١ِٓ إٌّركت١ٓ أٚ أؼك 24اٌّاقج 

  فٟ اٌّائح ِٓ نأي اٌّاي أٚ ؼك اٌرص٠ٛد 5اٌٍّا١ّ٘ٓ ِّٓ ٠ٍّىْٛ تّىً ِثاِه أٚ غ١ه ِثاِه 

 االذفال١اخ اٌفاظؼح ٌٍّطهج ـاصح . أ

 

٤ِبد أفوٟ ؿ٤و اُؼ٤ِٔبد اُغبه٣خ، ٣زْ اثوآٚ ث٤ٖ اُْوًخ ٝأؽل ٓزٖوك٤ٜب أٝ ٣غت إٔ ٣ؼَوٗ ًَ ارلبم ٣قٔ ػٔ

ٓل٣و٣ٜب اُؼب٤ٖٓ أٝ ٓل٣و٣ٜب اُؼب٤ٖٓ أُ٘زلث٤ٖ أٝ أؽل أَُب٤ٖٔٛ ك٤ٜب اُن١ ٣ِٔي ثٖلخ ٓجبّوح أٝ ؿ٤و ٓجبّوح أًضو 

 ٖٓ هأً أُبٍ أٝ ٖٓ ؽوٞم اُز٣ٖٞذ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح ُِزوف٤ٔ ثٚ َٓجوبً. %ٖٓ فَٔخ 

رَو١ ٗلٌ أُوز٤ٚبد ػ٠ِ االرلبهبد اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب أؽل األّقبٓ أُْبه ا٤ُْٜ ك٢ اُلووح أػالٙ ٓؼ٤٘ب ثٜب ثٖٞهح 

 ٓجبّوح أٝ ؿ٤و ٓجبّوح أٝ اُز٢ ٣زؼبهل ثٔٞعجٜب ٓغ اُْوًخ ػٖ ٛو٣ن ّقٔ ٤ٍٜٝ.

ُْوًخ ٝٓوبُٝخ ٓب اما ًٔب ٣ِيّ اُؾٍٖٞ ػ٠ِ روف٤ٔ َٓجن ُٔغٌِ اإلكاهح ك٢ ٓب ٣قٔ االرلبهبد أُجوٓخ ث٤ٖ ا

ًبٕ أؽل أُزٖوك٤ٖ أٝ أُلهاء اُؼب٤ٖٓ أٝ أُلهاء اُؼب٤ٖٓ أُ٘زلث٤ٖ ُِْوًخ ٓبٌُب ُزِي أُوبُٝخ أٝ ّو٣ٌب َٓئٝال 

ثٖلخ ؿ٤و ٓؾلٝكح أٝ ٤َٓوا ُٜب أٝ ٓزٖوكب ك٤ٜب أٝ ٓل٣وا ػبٓب ُٜب أٝ ػٚٞا ك٢ عٜبى اكاهرٜب اُغٔبػ٤خ أٝ ك٢ 

 ٓغٌِ ههبثزٜب.

ُٔزٖوف أٝ أُل٣و اُؼبّ أٝ أُل٣و اُؼبّ أُ٘زلة أٝ أَُبْٛ أُؼ٢٘ ثبألٓو اٛالع ٓغٌِ اإلكاهح ػ٠ِ ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ا

ًَ ارلبم ر٘طجن ػ٤ِٚ أُوز٤ٚبد اَُبثوخ ثٔغوك ػِٔٚ ثٚ. ٝال ٣ؾن ُِٔؼ٢٘ ثبألٓو أُْبهًخ ك٢ اُز٣ٖٞذ ثقٖٞٓ 

 اُزوف٤ٔ أُطِٞة. 
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٣ٞٓب اػزجبها ٖٓ اثواّ  30ٕ االرلبه٤بد أُوفٔ ثٜب كافَ أعَ ٣قجو هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح ٓواهج٢ اُؾَبثبد ثْؤ

 ٛنٙ االرلبه٤بد ٣ٝؼوٜٙب ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ أُٞا٤ُخ هٖل أُٖبكهخ ػ٤ِٜب.

 ٣ولّ ٓواهت أٝ ٓواهجٞ اُؾَبثبد روو٣وا فبٕب ثْؤٕ ٛنٙ االرلبه٤بد ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ. 

ك٢ اَُ٘ٞاد أُب٤ُخ اَُبثوخ فالٍ آفو ٍ٘خ ٓب٤ُخ، ٣زْ افجبه ٓواهت  ك٢ ؽبُخ اٍزٔواه ر٘ل٤ن االرلبه٤بد أُجوٓخ

 ٣ٞٓب اػزجبها ٖٓ ٣ّٞ اؿالم اَُ٘خ أُب٤ُخ. 30اُؾَبثبد ثْؤٕ ٛنٙ اُٞٙؼ٤خ كافَ أعَ 

اُـ٤و ثبٍزض٘بء   رَزٔو االرلبه٤بد اُز٢ رٖبكف ػ٤ِٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أٝ روك٘ أُٖبكهخ ػ٤ِٜب ك٢ اٗزبط آصبهٛب ارغبٙ

 بالد اُز٢ ٣زْ اُـبإٛب ك٤ٜب ثَجت اُـِ.اُؾ

كٕٝ اإلفالٍ ثَٔئ٤ُٝخ أُزٖوف أٝ أُل٣و اُؼبّ أٝ أُل٣و اُؼبّ أُ٘زلة أٝ أَُبْٛ، ٣ٌٖٔ اُـبء االرلبه٤بد أُجوٓخ 

 كٕٝ ٓٞاكوخ َٓجوخ ٖٓ ٛوف ٓغٌِ اإلكاهح، اما رورت ػٜ٘ب أٙواه ثبَُ٘جخ ُِْوًخ.

 ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٣زْ ػ٠ِ أٍبً روو٣و فبٓ ُٔواهت اُؾَبثبد. ٣ٌٖٝٔ رلبك١ اإلثطبٍ ثٞاٍطخ ر٣ٖٞذ 

 

٣ٔ٘غ ػ٠ِ أُزٖوك٤ٖ ؿ٤و األّقبٓ أُؼ٤٣ٖٞ٘، رؾذ ٛبئِخ ثطالٕ اُؼول، االهزواٗ ثؤ١ ٌَّ ٖٓ األٌّبٍ ٖٓ 

ح ٖٓ ًلبُخ أٝ اُْوًخ أٝ ِٛت اُؾٍٖٞ ػ٠ِ رـط٤خ ك٢ اُؾَبة اُغبه١ أٝ ثؤ٣خ ٛو٣وخ أفوٟ ِٝٛت االٍزلبك

 ٙٔبٗخ اؽز٤ب٤ٛخ ٖٓ ٛوف اُْوًخ الُزيآبرْٜ رغبٙ األؿ٤به. 

٣َو١ ٗلٌ أُ٘غ ػ٠ِ أُل٣و٣ٖ اُؼب٤ٖٓ ٝ أُل٣و٣ٖ اُؼب٤ٖٓ أُ٘زلث٤ٖ ٝأُٔض٤ِٖ اُلائ٤ٖٔ ُألّقبٓ أُؼ٤٣ٖٞ٘ 

ْ ا٠ُ ؿب٣خ أُزٖوك٤ٖ ٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد. ًٔب ر٘طجن ػ٠ِ أىٝاط األّقبٓ أُْبه ا٤ُْٜ ٝإُْٜٔٞ ٝكوٝػٜ

 اُلهعخ اُضب٤ٗخ ٝػ٠ِ ًَ ّقٔ ٤ٍٜٝ. 

ٝك٢ أُوبثَ، ٣ٔ٘غ ػ٠ِ أ١ ٓزٖوف ٣ٔضَ اُغٔبػخ اُؾٚو٣خ كافَ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ رٌٕٞ ُل٣ٚ أ٣خ ٖٓبُؼ فبٕخ 

 ٖٓ ا٤ُٔضبم اُغٔبػ٢. 141ٓغ اُْوًخ ػٔال ثٔوز٤ٚبد أُبكح 

 : ٍِإ١ٌٚح اٌّرصهف25ٓ١اٌّاقج 

و اُؼبّ أٝ أُل٣و اُؼبّ أُ٘زلة ُِْوًخ َٓئ٤ُٖٝ ارغبٙ اُْوًخ أٝ ارغبٙ األؿ٤به، ٣ٌٕٞ اُوئ٤ٌ ٝأُزٖوكٕٞ ٝأُل٣

ٍٞاء ثَجت ٓقبُلخ أُوز٤ٚبد اُوب٤ٗٞٗخ اُز٢ رقٚغ ُٜب ّوًبد أَُبٛٔخ، ال٤ٍٔب رِي أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ أُٞاك 

 ، أٝ ثَجت فوم ٓوز٤ٚبد اُ٘ظبّ 17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ  386ا٠ُ  384ٖٓ 

 

طبء ٓورٌجخ ك٢ اٛبه اُز٤٤َو، اٌَُ ٝكن اُْوٝٛ ٝرؾذ ٛبئِخ اُؼوٞثبد أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ األٍب٢ٍ أٝ ألف

 اُزْو٣ؼبد أُؼٍٔٞ ثٜب.

 اٌثاب اٌهاتغ

 ِهالثٛ اٌؽٍاتاخ

 ذؼ١١ٓ ِهالة اٌؽٍاتاخ: 26اٌّاقج 

ٖ ُٔلح ٍ٘خ ٣زْ ٝهذ رؤ٤ٌٍ اُْوًخ رؼ٤٤ٖ ٓواهت ؽَبثبد أٝ ػلح ٓواهج٤ٖ، َٓغ٤ِٖ ك٢ علٍٝ ٤ٛئخ اُقجواء أُؾِل٤

 ٝاؽلح. 

ٝثؼل مُي، ٤ِٛٝخ ٓلح ؽ٤بح اُْوًخ، رٌٕٞ ٓلح رل٣ٞ٘ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ٢ٛ صالس ٍ٘ٞاد ٓب٤ُخ، ر٘ز٢ٜ ٣ّٞ اٗؼوبك 

 اُغٔغ اُؼبّ اُؼبك١ اُن١ ٣جذ ك٢ ؽَبثبد اَُ٘خ أُب٤ُخ اُضبُضخ. 
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 ؼاالخ اٌرٕافٟ : 27اٌّاقج 

 د: ال ٣ٌٖٔ ُألّقبٓ أكٗبٙ ٓٔبهٍخ ٜٓبّ ٓواهت اُؾَبثب

  أُئٍَٕٞ ٝ إٔؾبة اُؾٖٔ اُؼ٤٘٤خ ٝ أَُزل٤لٕٝ ٖٓ آز٤بىاد فبٕخ ٝ أػٚبء ٓغٌِ اكاهح

 اُْوًخ؛ 

 أىٝاط األّقبٓ أُْبه ا٤ُْٜ ك٢ اُج٘ل اَُبثن ٝ أهبهثْٜ ٝ إٜٔبهْٛ ا٠ُ اُلهعخ اُضب٤ٗخ؛  

  ٤ُزْٜ أٝ أػالٙ، هل رٌٔ ثبٍزوال 1اُن٣ٖ ٣ٔبهٍٕٞ ٝظبئق ُلبئلح األّقبٓ أُْبه ا٤ُْٜ ك٢ اُج٘ل

  ٣زوبٕٙٞ ٖٓ أؽلْٛ أعوا ٓوبثَ ٝظبئق ؿ٤و رِي أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ ٛنا اُوبٕٗٞ؛

  ّوًبد اُقجوح ك٢ أُؾبٍجخ اُز٢ ٣ٌٕٞ أؽل اُْوًبء ك٤ٜب ك٢ ٝٙغ ٖٓ األٝٙبع أُْبه ا٤ُٜب ك٢

اُج٘ٞك اَُبثوخ ًٝنُي اُقج٤و أُؾبٍت اُْو٣ي ك٢ ّوًخ ُِقجوح أُؾبٍج٤خ رٌٕٞ ك٢ ٝٙغ ٖٓ 

  ٙبع أُْبه ا٤ُٜب.األٝ

ًٔب ال ٣غٞى رؼ٤٤ٖ ٓؾبٍج٤ٖ اص٤ٖ٘ أٝ ػلح ٓؾبٍج٤ٖ ٣٘زٕٔٞ ثؤ١ ٌَّ ٖٓ األٌّبٍ ا٠ُ ٗلٌ ّوًخ اُقجوح أُؾبٍج٤خ 

 أٝ ُ٘لٌ أٌُزت ًٔواهج٤ٖ ُؾَبثبد ٗلٌ اُْوًخ. 

  أٝ أًضو ٖٓ هأٍٔبٍ اُْوًخ 10أُزٖوكٕٞ أٝ أُل٣وٕٝ اُؼبٕٓٞ ُِْوًخ أٝ اُْوًخ اُز٢ رِٔي %

  اٖٗواّ أعَ فٌٔ ٍ٘ٞاد ػ٠ِ األهَ ٓ٘ن اٗزٜبء ٜٓٔزْٜ ثٜب. هجَ

 .األّقبٓ أُؼ٤ٕ٘ٞ ُْـَ ٖٓ٘ت ًبرت ُٔغٌِ اكاهح اُْوًخ  

 : ذعك٠ك اٌّّٙح28اٌّاقج 

 ٍ٘ٞاد.  ٣3زْ رغل٣ل ٜٓٔخ ٓواهت اُؾَبثبد ثلزواد 

٠ اُغٔؼ٤خ االٍزٔبع ُِٔواهت، اما ك٢ ؽبُخ رول٣ْ اهزواػ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ثؼلّ رغل٣ل ٜٓٔخ ٓواهت اُؾَبثبد، ٣زؼ٤ٖ ػِ

 ٓب ِٛت مُي.

 االٌرماٌح  -اإلػفاء -اإللاٌح  :29اٌّاقج 

  ٌِٕٞك٢ أُبئخ ٖٓ هأٍٔبٍ اُْوًخ ػ٠ِ األهَ اهبُخ ٓواهت اُؾَبثبد فالٍ  ٣5غٞى َُٔب٤ٖٔٛ ٣ٔز

  اُْٜو األٍٝ ٖٓ رؼ٤٤٘ٚ ألٍجبة ٓؼوُٞخ، ثطِت ٣ٞعٚ ا٠ُ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ماد االفزٖبٓ.

اػلبء ٓواهت اُؾَبثبد ٖٓ ٜٓبٓٚ ك٢ ؽبُخ اهرٌبثٚ ُقطؤ ٓب أٝ ٓ٘ؼٚ ٓبٗغ، ثوواه ٣ٖلهٙ هئ٤ٌ  ٣ٝغٞى -

 5أُؾٌٔخ أُقزٖخ، ثٖلزٚ هب٢ٙ أَُزؼغالد، ثطِت ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ػلك ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ٣ٔزٌِٕٞ 

  ك٢ أُبئخ ٖٓ هأٍٔبٍ اُْوًخ.

روو٣و ٣ُؼوٗ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح ٝػ٠ِ اُغٔؼ٤خ ك٢ ؽبُخ االٍزوبُخ، ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓواهت اُؾَبثبد اػلاك  -

  اُؼبٓخ أُوجِخ، ٣لَٖ ك٤ٚ كٝاػ٢ اٍزوبُزٚ.

 : اٌّّٙح اٌكائّح 30اٌّاقج 

 ٣ٚطِغ ٓواهت اُؾَبثبد ثٖلخ كائٔخ، ثبٍزض٘بء اُزلفَ ك٢ ر٤٤َو اُْوًخ، ثبُٜٔبّ اُزب٤ُخ: 

 وخ ٓؾبٍجزٜب ُِوٞاػل أُؼٍٔٞ ثٜب، اُزؾون ٖٓ اُو٤ْ ٝ اُلكبرو ٝاُٞصبئن أُؾبٍج٤خ ُِْوًخ ٝ ٖٓ ٓطبث -

اُزؾون ٖٓ ٕؾخ أُؼِٞٓبد اُٞاهكح ك٢ روو٣و اُز٤٤َو ُٔغٌِ اإلكاهح ٝك٢ اُٞصبئن أُٞعٜخ َُِٔب٤ٖٔٛ  -

  ٝأُزؼِوخ ثنٓخ ٝ ٝٙؼ٤خ اُْوًخ أُب٤ُخ ٝ ث٘زبئغٜب ٝ ٖٓ رطبثوٜب ٓغ اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ؛

  ٖ؛اُزؾون ٖٓ اؽزواّ هبػلح أَُبٝاح ث٤ٖ أَُب٤ٔٛ -
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  اػلاك روو٣و ػٖ أُٜٔخ أَُ٘لح ا٤ُٚ ُلبئلح اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ؛ -

أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ  17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ  56اػلاك روو٣و فبٓ ػٖ االرلبه٤بد أُْبه ا٤ُٜب ك٢ أُبكح  -

  .ٝا٣لاػٚ ك٢ ٓوو اُْوًخ هجَ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ثقَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػ٠ِ األهَ

ن ٖٓ ٝعٞك أٍْٜ اُٚٔبٕ اال٤ٍٔخ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب أُزٖوكٕٞ ٖٝٓ رو٤٤ل ػلّ آٌب٤ٗخ رل٣ٞزٜب ك٢ ٍغَ اُزؾو -

  اُزؾ٣ٞالد أَُٔٞى ٖٓ ٛوف اُْوًخ؛

  اصبهح االٗزجبٙ ا٠ُ اُزـ٤٤واد اُز٢ ٛٔذ ٤ًل٤خ رول٣ْ اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ ٝأٍب٤ُت اُزو٤٤ْ أَُزؼِٔخ. -

 : اٌّٙاَ اٌفاصح 31اٌّاقج 

 ت اُؾَبثبد ثبُٜٔبّ اُزب٤ُخ :٣ٚطِغ ٓواه

٣ٞعٚ اُلػٞح ك٢ ؽبُخ االٍزؼغبٍ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ أٝ ٓغٌِ اإلكاهح ُالٗؼوبك ٝكن اُْوٝٛ أُٖ٘ٞٓ  -

 أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ؛  17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ  116ٝ  73ػ٤ِٜب ك٢ أُبكر٤ٖ 

  ٖ هأٍٔبُٜب.٣ْٜل ك٢ ؽبُخ رؾ٣َٞ اُْوًخ إٔ اُٞٙؼ٤خ اُٖبك٤خ ُِْوًخ ال روَ ػ -

٣زؤًل ك٢ ؽبُخ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ثٞاٍطخ كػٞح اُغٜٔٞه ُالًززبة، رزْ ك٢ ؿٕٚٞ ٍ٘ز٤ٖ ٖٓ رؤ٤ٌٍ  -

 اُْوًخ، ٖٓ إٍٔٞ ٝفّٖٞ اُْوًخ ٖٝٓ أُيا٣ب اُقبٕخ أُٔ٘ٞؽخ؛ 

٣وّٞ ك٢ ؽبُخ اُـبء ؽن أَُب٤ٖٔٛ ك٢ أك٤ِٚخ االًززبة ثبػلاك روو٣و فبٓ ػ٠ِ ٕؾخ ٍؼو اإلٕلاه  -

 ّوٝٛ رؾل٣ل ٛنا اَُؼو؛  ٝػ٠ِ

٣ْٜل ثٖؾخ اُؾَبة اُٜ٘بئ٢، اُن١ أػلٙ ٓغٌِ اإلكاهح، ك٢ ؽبُخ رؾو٣و أٍْٜ عل٣لح ػٖ ٛو٣ن أُوبٕخ  -

 ٓغ ك٣ٕٞ اُْوًخ؛ 

 ٣وّٞ ثبػلاك روو٣و رو٢ٔ٤٤ ك٢ ؽبُخ رقل٤٘ هأً أُبٍ ّٝوٝٛ اٗغبى ٛنا اُزقل٤٘؛  -

  ٔ اُؼ٤٘٤خ ٝأُيا٣ب اُقبٕخ أُولٓخ.٣وّٞ ك٢ ؽبُخ االٗلٖبٍ ثبػلاك روو٣و ؽٍٞ رو٤٤ْ اُؾٖ -

 ك٢ ؽبُخ اإلكٓبط :  -

٣ز٠ُٞ اُزؤًل ٖٓ إٔ اُو٤ٔخ أُولهح ألٍْٜ اُْوًبد أُْبهًخ ك٢ اُؼ٤ِٔخ ٓالئٔخ ٝ ٖٓ إٔ َٗجخ  .1

  .اُزجبكٍ ٖٓ٘لخ

٤ْ٣و ك٢ روو٣وٙ ا٠ُ اُطو٣وخ أٝ اُطوم أُزجؼخ ك٢ رؾل٣ل َٗجخ اُزجبكٍ أُوزوؽخ ٝ ٓلٟ ٓالءٓزٜب  .2

  .اُؾبُخ، ٣ٝج٤ٖ ٓب هل ر٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ ٖٓ ٕؼٞثبد فبٕخ، إ ٝعلدك٢ ٛنٙ 

٣زؤًل فبٕخ ٖٓ إٔ ٓجِؾ ٕبك٢ األٍٕٞ اُن١ عِجزٚ اُْوًبد أُٚٔٞٓخ ال ٣وَ ػٖ ٓجِؾ اُي٣بكح  .3

ك٢ هأٍٔبٍ اُْوًخ اُلآغخ أٝ ػٖ ٓجِؾ هأٍٔبٍ اُْوًخ اُغل٣لح اُ٘بّئخ ػٖ ػ٤ِٔخ اإلكٓبط. 

  .ْوًبد أَُزل٤لح ٖٓ االٗلٖبٍ ُ٘لٌ أُواهجخ٣ُٝقٚغ هأٍٔبٍ اُ

٣وّٞ ثبػلاك روو٣و فبٓ ك٢ ؽبُخ اْٗبء أٍْٜ ماد أ٣ُٞٝخ ك٢ األهثبػ كٕٝ ؽن اُز٣ٖٞذ،  .4

ثزؾ٣َٞ األٍْٜ اُؼبك٣خ اُز٢ ٍجن إلاهٛب أٝ ك٢ ؽبُخ رؾ٣َٞ أٍْٜ ماد أ٣ُٞٝخ ك٢ األهثبػ كٕٝ 

  ؽن اُز٣ٖٞذ ا٠ُ أٍْٜ ػبك٣خ

٢ ؽبُخ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ أٝ ك٢ ؽبُخ اُزغي١ء ؽٍٞ اْٗبء ّٜبكاد ٣وّٞ ثبػلاك روو٣و ك .5

االٍزضٔبه أُٔضِخ ُِؾوٞم أُب٤ُخ ّٜٝبكاد ؽن اُز٣ٖٞذ أُٔضِخ ُِؾوٞم األفوٟ أُورجطخ ثبُو٤ْ 

  اُز٢ رْ إلاهٛب؛

ٍ إٔ رئصو ٍِجب ػ٠ِ اٍزٔواه االٍزـال ٣ٌٖٔ اُز٢ ٣ؾ٤ٜ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح ػِٔب ثْؤٕ اُٞهبئغ .6

  أ٣بّ اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ اًزْبكٜب ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٓغ َٕٝ اٍزالّ؛ 8كافَ أعَ 
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٣ؾ٤ٜ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ػِٔب ك٢ ؽبُخ ػلّ رلاٍٝ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢ أُٞٙٞع أٝ اما ػب٣ٖ ثؤٗٚ  .7

  ثبُوؿْ ٖٓ اُوواهاد أُزقنح ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ، ٓب ٣ياٍ اٍزٔواه االٍزـالٍ ٜٓلكا.

 ا١ِح اإلـثان ٚاٌىّفئٌى  :32اٌّاقج 

 :٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓواهت اُؾَبثبد إٔ ٣ؾ٤ٜ ٓغٌِ اإلكاهح ػِٔب ثٔب ٢ِ٣

  ػ٤ِٔبد أُواهجخ ٝاالٍزطالػبد اُز٢ ر٠ُٞ اٗغبىٛب أص٘بء ك٢ اٛبه ه٤بٓٚ ثٜٔٔزٚ؛ -

  ث٘ٞك اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ اُز٢ ٣زج٤ٖ رـ٤٤وٛب ٝٛج٤ؼخ اُزـ٤٤واد ؛ -

  وخ اُز٢ رْ اًزْلبٛب؛اُقوٝهبد ٝ اُج٤بٗبد ؿ٤و أُطبثوخ ُِؾو٤ -

  ا٥صبه أُزورجخ ػٖ ٓالؽظبرٚ ػ٠ِ ٗزبئظ اَُ٘خ أُب٤ُخ؛ -

  .ًبكخ اُزٖوكبد اُز٢ اًزْلٜب أص٘بء ٓياُٝخ ٜٓبٓٚ ٝاُز٢ رٌز٢َ ٕجـخ عو٤ٓخ ك٢ اػزوبكٙ -

 

 االٌركػاء  :33اٌّاقج 

  رٞعٚ ُٔواهت اُؾَبثبد اُلػٞح ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٓغ اّؼبه االٍزالّ ا٠ُ ؽٚٞه:

  اعزٔبع ٓغٌِ اإلكاهح اُن١ ٣ؾٖو اُؾَبثبد ا٣َُٞ٘خ؛ 

 ًبكخ عٔؼ٤بد اُؼبٓخ َُِٔب٤ٖٔٛ ٝاُز٢ رزطِت رول٣ْ روو٣و؛  

 .ٝٓقزِق اعزٔبػبد ٓغٌِ اإلكاهح  

 اٌٍّإ١ٌٚح  :34اٌّاقج 

 ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓواهت اُؾَبثبد ٝ ٓؼب٤ٗٝٚ اُزو٤ل ثبَُو ا٢ُٜ٘ٔ؛  -

ه ػٖ اُٚوه اُ٘برظ ػٖ اُقطؤ ٝ اإلٛٔبٍ أُورٌت ٖٓ ٛوكٚ ٣َؤٍ ٓواهت اُؾَبثبد رغبٙ اُْوًخ ٝ األؿ٤ب -

  .فالٍ ٓياُٝزٚ ُٜٔبٓٚ

ال ٣َؤٍ ٓل٤ٗب ػٖ أُقبُلبد اُز٢ اهرٌجٜب ٓغٌِ اإلكاهح، ٓب ػلا اما ػِْ ثٜب ؽ٤ٖ ٓياُٝزٚ ُٜٔبٓٚ، ٝ ُْ  -

 .٣ٌْق ػٜ٘ب ك٢ روو٣وٙ ا٠ُ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ

 

ثْؤٕ َٓئ٤ُٞزٚ ثٔوٝه فٌٔ ٍ٘ٞاد اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ رزوبكّ اُلػبٟٝ أُوكٞػخ ٙل ٓواهت اُؾَبثبد  -

  .ٝهٞع اُلؼَ اُ٘بعْ ػ٘ٚ ٙوه أٝ ٖٓ ربه٣ـ ًْلٚ ك٢ ؽبُخ اُزَزو ػ٘ٚ

ٖٓ  415ٝ 405، 404، 398رطجن ػ٠ِ ٓواهت اُؾَبثبد اُؼوٞثبد اُغ٘بئ٤خ أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢ أُٞاك  -

 بٕٗٞ اُغ٘بئ٢. ٖٓ اُو 446أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ ٝ أُبكح  17-95اُوبٕٗٞ 

  

 اٌثاب اٌفاِـً

 اٌعّؼ١اخ اٌؼاِح

 : أٔٛاع اٌعّؼ١اخ اٌؼاِح 35اٌّاقج 

 رجؼب ُٔٞٙٞع اُز٤ٕٞبد أُوزوؽخ، ٣ٌٖٔ إٔ رٌٕٞ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ آب ػبك٣خ أٝ ؿ٤و ػبك٣خ أٝ فبٕخ.
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َُٔب٤ٖٔٛ ثٖٔ ك٤ْٜ رزقن اُوواهاد اُغٔبػ٤خ َُِٔب٤ٖٔٛ ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ٝرٌٕٞ ِٓيٓخ ثبَُ٘جخ ٌُبكخ ا

 .اُـبئجٕٞ ٝ أُؼبهٕٙٞ ٝػل٣ٔٞ األ٤ِٛخ

ٖٓ ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ اُوٞاػل اُقبٕخ أُزؼِوخ ثٌَ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُغٔؼ٤بد  46ا٠ُ  40ٖٓ  ٝرزٖٚٔ أُٞاك

 اُوٞاػل أُْزوًخ ٌَُ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ أ٣ب ًبٕ ٗٞػٜب. 39ا٠ُ  36اُؼبٓخ. ٝرج٤ٖ أُٞاك ٖٓ 

 ج ٌالٔؼماق ِٚىاْ االٔؼماق : اٌكػ36ٛاٌّاقج 

٣وّٞ ٓغٌِ اإلكاهح ثلػٞح اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُالٗؼوبك. ٝك٢ ؽبُخ ػلّ ه٤بٓٚ ثنُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ األّقبٓ ا٥ر٢ مًوْٛ 

 ثنُي:

  ٕٝٓواهت أٝ ٓواهجٞ اُؾَبثبد ثؼل ِٛت الٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٣ٞعٜٚ ا٠ُ ٓغٌِ اإلكاهح ثجو٢ ثل

  عٞاة؛

 ٌٔخ، ثٖلزٚ هب٢ٙ أَُزؼغالد، آب ثطِت ٖٓ ًَ ٖٓ ٣ٜٔٚ األٓو ك٢ ؽبُخ ٤ًَٝ ٣ؼ٤٘ٚ هئ٤ٌ أُؾ

  االٍزؼغبٍ، ٝآب ثطِت ٖٓ َٓبْٛ أٝ ػلح َٓب٤ٖٔٛ ٣ٔضِٕٞ ٓب ال ٣وَ ػٖ ُػْو هأٍٔبٍ اُْوًخ؛

 .ٕٞأُٖل  

ْوًخ اما ًبٗذ ع٤ٔغ أٍْٜ اُ .رزْ كػٞح اُغٔؼ٤بد ُالٗؼوبك ثٞاٍطخ اّؼبه ٣ْ٘و ك٢ ٕؾ٤لخ ُإلػالٗبد اُوب٤ٗٞٗخ

 ٓغ َٕٝ اٍزالّ.   ا٤ٍٔخ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ مُي ثزٞع٤ٚ االٍزلػبء ا٠ُ ًَ َٓبْٛ ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ

٣ٌٕٞ األعَ اُلبَٕ ث٤ٖ ربه٣ـ ْٗو اإلػالٕ ك٢ ٕؾ٤لخ ٓقٍٞ ُٜب ْٗو اإلػالٗبد اُوب٤ٗٞٗخ أٝ ثؼش اُوٍبئَ 

ب ٣زؼِن األٓو ثلػٞح اٗؼوبك أ٠ُٝ ٝصٔب٤ٗخ ٝث٤ٖ ربه٣ـ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ، فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػ٠ِ األهَ ؽ٤٘ٔ أُٚٔٞٗخ

  .أ٣بّ ك٢ اُلػٞح أُٞا٤ُخ

أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ ٤ْ٣ٝو  17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  ٣124٘جـ٢ إٔ ٣زْ االٍزلػبء ٝكن ٓوز٤ٚبد أُبكح 

بك٣خ أٝ ػبك٣خ أٝ ؿ٤و ػ ثبُقٖٞٓ ا٠ُ ا٤ُّٞ ٝاَُبػخ ٝأٌُبٕ اُن١ ٤ٍؼول ك٤ٚ االعزٔبع ًٝنُي ٛج٤ؼخ اُغٔؼ٤خ،

 ٝعلٍٝ أػٔبُٜب ٝ ٗٔ ْٓبه٣غ اُز٤ٕٞبد.  فبٕخ،

 .٣غت إٔ رنًو كػٞح اُغٔؼ٤خ ُالٗؼوبك ُِٔوح اُضب٤ٗخ ثزبه٣ـ اُغٔؼ٤خ اُز٢ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ اُزلاٍٝ ثٖٞهح ٕؾ٤ؾخ

، اما ٣زؼ٤ٖ ػ٠ِ ٓغٌِ اإلكاهح اُلػٞح ا٠ُ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ َُِٔب٤ٖٔٛ، ٍٞاء اُؼبك٣خ أٝ ؿ٤و اُؼبك٣خ أٝ اُقبٕخ

 ٓب ِٛت ٓ٘ٚ ٓٔضِٞ أ١ ٖٓ إٔ٘بف األٍْٜ مُي، ثٞاٍطخ هٍبُخ ٓٚٔٞٗخ ٣وكوٕٞ ٓؼٜب علٝال ُألػٔبٍ.

٣ٌٖٔ اثطبٍ ًَ عٔؼ٤خ رزْ كػٞرٜب ُالٗؼوبك ثٖلخ ؿ٤و هب٤ٗٞٗخ. ؿ٤و إٔ كػٟٞ اإلثطبٍ رٌٕٞ ؿ٤و ٓوجُٞخ ؽ٤٘ٔب 

  .٣ٌٕٞ ًَ أَُب٤ٖٔٛ ؽبٙو٣ٖ أٝ ٓٔض٤ِٖ ك٢ اُغٔؼ٤خ

 .َُٔب٤ٖٔٛ ك٢ أُوو االعزٔبػ٢ ُِْوًخ أٝ ك٢ أ١ ٌٓبٕ آفو كافَ أُـوةر٘ؼول عٔؼ٤بد ا

 : اٌرّى١ـ37ًاٌّاقج 

 رزٌَْ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٖٓ ع٤ٔغ أَُب٤ٖٔٛ ٜٓٔب ًبٕ ػلك األٍْٜ اُز٢ ٣ٔزٌِٜٞٗب.

٣ٔضَ األّقبٓ أُؼ٣ٕٞ٘ٞ أَُبٕٛٔٞ ٖٓ ٛوف ٤ًَٝ فبٓ ٖٓ ؿ٤و أَُب٤ٖٔٛ. ٣ٌٖٝٔ َُِٔبْٛ إٔ ٣ٔضَ ٖٓ 

 َٓبْٛ آفو أٝ ىٝعٚ أٝ أؽل إُٔٞٚ أٝ كوٝػٚ، كٝٗٔب ؽبعخ ا٠ُ إٔ ٣ٌٕٞ َٓبٛٔب.  ٛوف

 ٣ٔضَ أَُب٤ٖٔٛ أُْزو٤ًٖ ك٢ ٤ٌِٓخ األٍْٜ أُْبػخ ك٢ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ٝاؽل ْٜٓ٘ أٝ ٤ًَٝ ٝؽ٤ل ػْٜ٘. 

 .٣ؾن ُٔبٌُٜب ٝؽلٙ االّزواى ك٢ ٓلاٝالد اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ك٢ ؽبُخ هٖٛ األٍْٜ هٛ٘ب ؽ٤بى٣ب،
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٣غٞى َُِٔب٤ٖٔٛ اُؾٚٞه ك٢ اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ثٔغوك اإلكالء ث٣ٜٞزْٜ، ّو٣طخ إٔ ٣ٌٞٗٞا ٓو٤ل٣ٖ ك٢ ٍغالد 

اُْوًخ فَٔخ أ٣بّ ػ٠ِ األهَ هجَ ٓٞػل اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ، اما ًبٗٞا ٣ٌِٕٔٞ أٍٜٔب ا٤ٍٔخ أٝ ثب٣لاع ّٜبكح رل٤ل ا٣لاع 

 .ِٜٓبأٍْٜٜٔ ُلٟ ٓئٍَخ ٓؼزٔلح ك٢ ؽبُخ آزالًْٜ ألٍْٜ ُؾب

 : اٌّىرـة38اٌّاقج 

٣زوأً اُغٔؼ٤خ هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح أٝ أ١ َٓبْٛ رؼ٤٘ٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢ ؽبُخ ؿ٤بثٚ. ٝ ٣ؼ٤ٖ ًلبؽ٤ٖٖ 

ُألٕٞاد ك٢ اُغٔؼ٤خ، أَُبٛٔبٕ اُِن٣ٖ ُل٣ٜٔب، ٗل٤َٜٔب أٝ ػ٠ِ ٍج٤َ اُز٤ًَٞ، أًجو ػلك ٖٓ األٕٞاد ػ٠ِ إٔ 

 خ ثزؼ٤٤ٖ ًبرجٚ.٣وجال ٛنٙ أُٜٔخ. ٣ٝوّٞ ٌٓزت اُغٔؼ٤

اما رٔذ كػٞح اُغٔؼ٤خ ٖٓ هجَ ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد أٝ ٤ًَٝ هٚبئ٢ أٝ أُٖل٢، ٣وأٍٜب اُْقٔ أٝ أؽل 

 .األّقبٓ اُن٣ٖ كػٞا الٗؼوبكٛب

 : ِؽاظـه اٌعّؼ١ـاخ39اٌّاقج 

ٓوهٔخ  رضجذ ٓلاٝالد اُغٔؼ٤بد ك٢ ٓؾٚو ٣ٞهؼٚ أػٚبء أٌُزت ٣ٖٝٚٔ ك٢ ٍغَ فبٓ أٝ ك٢ أٝهام ٓزؾوًخ

 ٝٓؾلٞظخ ك٢ ِٓق فبٓ.

٣زؼ٤ٖ رج٤ِؾ ٓؾبٙو اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ ا٠ُ اُغٔبػخ اُؾٚو٣خ ٍِٝطخ إُٞب٣خ ك٢ ؿٕٚٞ فَٔخ ػْو ٣ٞٓب ػٖ 

 ربه٣ـ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ. 

٣زْ اُزؤ٤ّو ػ٠ِ اَُغَ أٝ ِٓق األٝهام أُزؾوًخ ٖٓ ٛوف ًبرت اُٚجٜ ك٢ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ٝٝٙؼٚ رؾذ 

 ًبرجٚ. ٓواهجخ هئ٤ٌ أُغٌِ ٝ

٣غت إٔ ٤ْ٣و أُؾٚو ا٠ُ ربه٣ـ ٌٝٓبٕ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ، ٝٛو٣وخ كػٞرٜب ُالٗؼوبك ٝعلٍٝ أػٔبُٜب ٝر٤ٌَْ ٌٓزجٜب 

ِٝٓقٔ ػٖ اُ٘وبّبد   ٝػلك األٍْٜ أُْبهًخ ك٢ اُز٣ٖٞذ، ٝاُٖ٘بة أُزؾون ٝاُٞصبئن أُؼوٝٙخ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ

 ٝ ٖٗٞٓ اُز٤ٕٞبد أُؼوٝٙخ ُِز٣ٖٞذ ٝٗزبئظ اُز٣ٖٞذ.

 : صالؼ١اخ اٌفاصح تاٌعّؼ١اخ اٌؼاِح اٌؼاق٠ح 40اٌّاقج 

 رٔضَ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ أٌُٞٗخ ثٌَْ هب٢ٗٞٗ ٓغٔٞع أَُب٤ٖٔٛ.

رزقن اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ا٣َُٞ٘خ أٝ أُلػٞح ثٖلخ ؿ٤و ػبك٣خ، ًبكخ اُوواهاد ٓب ػلا رِي أُزؼِوخ ثزـ٤٤و اُ٘ظبّ 

 األٍب٢ٍ ثٌَْ ٓجبّو أٝ ؿ٤و ٓجبّو.

 ٖلخ ػبٓخ ٝثٌَْ ؿ٤و ؽٖو١:ٝث

رؼ٤ٖ أٝ رؼل٢ أُزٖوك٤ٖ. ٣ٝقٚغ رؼ٤٤ٖ ٝاػلبء ٓٔض٢ِ اُغٔبػخ ا٠ُ أَُبٛو أُٖ٘ٞٓ ػ٤ِٜب ك٢  -

 أٝ ثٔضبثخ ٤ٓضبم عٔبػ٢؛  17-08اُوبٕٗٞ 

 رَزٔغ ا٠ُ روو٣و ٓغٌِ اإلكاهح ؽٍٞ أػٔبٍ اُْوًخ ٝروو٣و ٓواهج٢ اُؾَبثبد؛  -

 ٜٚب؛ ر٘بهِ ٝرٖـبكم ٝرٖؾ٤ؼ اُؾَبثبد أٝ روك -

  رؾلك اُوث٤ؾبد اُٞاعت رٞى٣ؼٜب ثبهزواػ ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح؛ -

  رؼ٤ٖ أٝ رؼل٢ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ٝرؾل٣ل أرؼبثْٜ؛ -

  رووه ثْؤٕ ٓ٘ؼ اإلثواء ُِٔزٖوك٤ٖ؛ -

أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ، ثؼل  17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ  56رووه ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالرلبه٤بد أُْبه ا٤ُٜب ك٢ أُبكح  -

 زوو٣و اُقبٓ ُٔواهت اُؾَبثبد؛ االٍزٔبع ا٠ُ اُ
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رٔ٘ؼ ُٔغٌِ اإلكاهح اُوفٔ اُٚوٝه٣خ ٌَُ اُزٖوكبد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب اَُِطبد أُٔ٘ٞؽخ ُٚ ؿ٤و ًبك٤خ.  -

  ٝرؾلك ٓجِؾ اُووٝٗ أُٔ٘ٞؽخ ٖٓ ٛوف اُْوًخ ٝرؾلك ّوٝٛ ّواء اُؼوبهاد ٝث٤ؼٜب؛

 : إٌصاب فٟ اٌعّؼ١اخ اٌؼاق٠ح41اٌّاقج 

ؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ا٣َُٞ٘خ أٝ أُلػٞح اٍزض٘بئ٤ب عبئيح اال اما ًبٕ أَُبٕٛٔٞ اُؾبٙوٕٝ أٝ ال رٌٕٞ ٓلاٝالد اُغٔ

أُٔضِٕٞ ٣ٌِٕٔٞ ٓب ال ٣وَ ػٖ هثغ أٍْٜ اُْوًخ. ٝك٢ ؽبُخ ػلّ رؾون ٛنا اُٖ٘بة، ٣زْ اٍزلػبء عٔؼ٤خ أفوٟ 

 ضِخ.ث٘لٌ اُْوٝٛ ٝ رٌٕٞ ؽ٤ٜ٘ب أُلاٝالد ٕؾ٤ؾخ أ٣ب ًبٗذ َٗجخ هأً أُبٍ أُٔ

٣ؼزجو ؽبٙوٕٝ ك٢ ؽَبة اُٖ٘بة أَُبٕٛٔٞ اُن٣ٖ ٣ْبهًٕٞ ك٢ اُغٔؼ٤خ ثٍٞبئَ االعزٔبع أُوئ٤خ أٝ ثٍٞبئَ 

 ٓٔبصِخ ٝكن اُْوٝٛ أُؾلكح ك٢ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ.

 : اٌّكاٚالخ ٚاٌرص٠ٛـد42اٌّاقج 

ضِٜب. ٝرغو١ أُلاٝالد ثؤؿِج٤خ ٣ٌٕٞ ُلٟ ًَ ػٚٞ ك٢ اُغٔؼ٤خ ػلك إٔٞاد ٣َب١ٝ ػلك األٍْٜ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب أٝ ٣ٔ

 إٔٞاد أَُب٤ٖٔٛ اُؾبٙو٣ٖ أٝ أُٔض٤ِٖ.

 اٌّفٌٛح ٌٍعّؼ١اخ غ١ه اٌؼاق٠ح  : اٌصالؼ١اخ اٌفاصح43اٌّاقج 

٣غٞى ُغٔؼ٤ـخ ػبٓخ ؿ٤و ػبك٣خ ثبهزواػ ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح إٔ روّٞ ثبكفبٍ ًبكخ اُزـ٤٤ـواد ك٢ اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ، 

 ؼٍٔٞ ثٜب ٝٝكن اُْوٝٛ أُؾلكح ك٢ ٛنا اُ٘ظبّ.أَُٔٞػ ثٜب ك٢ اُزْو٣ؼبد أُ

 إٌصاب فٟ اٌعّؼ١اخ غ١ه اٌؼاق٠ح  :44اٌّاقج 

ال رٌٕٞ ٓلاٝالد اُغٔؼ٤خ ؿ٤و اُؼبك٣خ عبئيح اال اما ًبٕ أَُبٕٛٔٞ اُؾبٙوٕٝ أٝ أُٔضِٕٞ ٣ٌِٕٔٞ ٓب ال ٣وَ ػٖ 

 ٖٗق األٍْٜ أٌُٞٗخ ُوأٍٔبٍ اُْوًخ.

٣ُٔضَ ك٢ اُغٔؼ٤خ اُز٢ ٍززؾون ٖٓ اُؾٖٔ اُؼ٤٘٤خ، األٍْٜ أًُِٔٞخ ُألّقبٓ  ال ٣َْٔ هأً أُبٍ اُن١ ٣غت إٔ

 اُن٣ٖ هلٓٞا رِي اُؾٖٔ أٝ اُن٣ٖ اٍزلبكٝا ٖٓ أُيا٣ب اُقبٕخ، أُؼوٝٙخ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ ُِجش ك٤ٜب.

ٜب أُلاُٝخ ك٢ ؽبُخ ػلّ اًزٔبٍ ٖٗبة اُٖ٘ق ك٢ اُلػٞح األ٠ُٝ ُالٗؼوبك، ٣ٌٖٔ اٍزلػبء عٔؼ٤خ صب٤ٗخ ٣ٌٕٞ ثبٌٓبٗ

 اما عٔؼذ ػلكا ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ ٣ٔضِٕٞ هثغ هأٍٔبٍ اُْوًخ.

ٝك٢ ؽبُخ ػلّ اًزٔبٍ ٛنا اُٖ٘بة ك٢ اُغٔؼ٤خ اُضب٤ٗخ، ٣ٌٖٔ اهعبءٛب ا٠ُ ربه٣ـ الؽن ال ٣لِٖٚ أًضو ٖٓ ّٜو٣ٖ 

 .ك٤ٚ ُالٗؼوبك  ػٖ اُزبه٣ـ اُن١ كػ٤ذ

ك٢ اُغٔؼ٤خ ثٍٞبئَ االعزٔبع أُوئ٤خ أٝ ثٍٞبئَ ٣ٝؼزجو ؽبٙوٕٝ ك٢ ؽَبة اُٖ٘بة أَُبٕٛٔٞ اُن٣ٖ ٣ْبهًٕٞ 

 ٓٔبصِخ ٝكن اُْوٝٛ أُؾلكح ك٢ هبٕٗٞ ّوًبد أَُبٛٔخ.

 اٌّكاٚالخ ٚاٌرص٠ٛـد فٟ اٌعّؼ١اخ اٌؼاِح غ١ه اٌؼاق٠ح  :45اٌّاقج 

 ٣ٌٕٞ ُلٟ ًَ ػٚٞ ك٢ اُغٔؼ٤خ ػلك إٔٞاد ٣َب١ٝ ػلك األٍْٜ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب أٝ ٣ٔضِٜب. 

 ( األٕٞاد أُؼجو ػٜ٘ب.2/3ِج٤خ صِض٠ )ٝرزقن اُوواهاد ثؤؿ

 ؿ٤و إٔ اُوواهاد أُزؼِوخ ثزـ٤٤و ع٤َ٘خ اُْوًخ أٝ ثي٣بكح اُزيآبد أَُب٤ٖٔٛ رزقن ثبعٔبع أَُب٤ٖٔٛ.

 اٌّمرع١اخ اٌّرؼٍمح تاٌعّؼ١اخ اٌفاصح  :46اٌّاقج 

 لمساهمٌن.تضم الجمعٌات الخاصة أصحاب فئة معٌنة من األسهم فً حالة إحداثها لفائدة بعض ا
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ال ٌصبح لرار الجمعٌة العامة بتغٌٌر الحموق المتعلمة بفئة من فئات األسهم نهائٌا إال بعد موافمة الجمعٌة الخاصة 
 للمساهمٌن المعنٌة بتلن الفئة.

تتداول الجمعٌات الخاصة وفك شروط النصاب المانونً واألغلبٌة المنصوص علٌها بالنسبة للجمعٌات العامة غٌر 
 العادٌة.

 اٌثاب اٌٍاقي

 ئػالَ اٌٍّا١ّ٘ٓ

 اٌٛشائك ِٛظٛع اإلػالَ   :48اٌّاقج 

 ٝص٤وخ ٝاؽلح أٝ ػلح ٝصبئن:  ر٣ََْْٔٔ اػالّ أَُب٤ٖٔٛ آلاكْٛ ثبُٞصبئن ٝأُؼِٞٓبد اُزب٤ُخ، اُز٢ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ 

  علٍٝ أػٔبٍ اُغٔؼ٤خ؛  .1

ٕ اهز٠ٚ اُؾبٍ، رِي اُز٢ ٗٔ ٝ ث٤بٕ أٍجبة ْٓبه٣غ اُز٤ٕٞبد اُز٢ ٣ولٜٓب ٓغٌِ اإلكاهح ٝ ا  .2

  ٣ولٜٓب أَُبٕٛٔٞ أٝ اُْقٔ اُن١ كػب ا٠ُ اٗؼوبك اُغٔؼ٤خ؛

ٝإ اهز٠ٚ اُؾبٍ، ٓؼِٞٓبد رقٔ أُزوّؾ٤ٖ ُِؼ٣ٞٚخ   هبئٔخ أُزٖوك٤ٖ أػٚبء ٓغٌِ اإلكاهح .3

  ك٢ ٛنٙ أُغبٌُ، ٝأُْزِٔخ ػ٠ِ:

٤ُٜ٘ٔخ فالٍ اُقٌٔ االٍْ اُؼبئ٢ِ ٝاُْق٢ٖ ُِٔزوّؾ٤ٖ ٝػٔوْٛ ٝ ع٤َ٘برْٜ ٤ٍٝورْٜ ا -

 ٍ٘ٞاد األف٤وح. 

 أُ٘بٕت ٝأُٜبّ اُز٢ ّـِٜب أُزوّؾٕٞ ك٢ اُْوًخ ٝػلك األٍْٜ اُز٢ رٞعل ث٤ٖ ٣ل٣ْٜ.  -

اُغوك ٝاُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ َُِ٘خ أُب٤ُخ أُٖ٘وٓخ ًٔب ؽٖو مُي ٓغٌِ اإلكاهح أٝ ٓغٌِ اإلكاهح   .4

  اُغٔبػ٤خ؛

 إلكاهح اُغٔبػ٤خ أُؼوٝٗ ػ٠ِ أٗظبه اُغٔؼ٤خ؛ روو٣و اُز٤٤َو ُٔغٌِ اإلكاهح أٝ ٓغٌِ ا  .5

  روو٣و ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد أُؼوٝٗ ػ٠ِ أٗظبه اُغٔؼ٤خ؛  .6

  ْٓوٝع رق٤ٖٔ اُ٘زبئظ؛  .7

 هبئٔخ أَُب٤ٖٔٛ ٓغ ث٤بٕ ػلك األٍْٜ أًُِٔٞخ ٌَُ َٓبْٛ ٕٝ٘لٜب؛   .8

 ف٤وح؛ ٓؾبٙو ٝ أٝهام ؽٚٞه اُغٔؼ٤بد اُؼبٓخ أُ٘ؼولح فالٍ صالس اَُ٘ٞاد األ .9

روو٣و ٓواهت اُؾَبثبد أٌُِق ثزو٣ْٞ األَٕ أُِٔٞى َُِٔبْٛ اُن١ ؽبىرٚ اُْوًخ فالٍ اَُ٘ز٤ٖ  .10

  اُز٢ ر٢ِ رو٤٤لٛب ك٢ اَُغَ اُزغبه١؛

روو٣و فبٓ ٣٘غيٙ ٓواهت أٝ ٓواهجٞ اُؾَبثبد ػٖ االرلبه٤بد اُز٢ رجوّ ث٤ٖ اُْوًخ ٝ أؽل  .11

 أُزٖوك٤ٖ؛ 

ٕ ٖٓ ٛوف هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ثطِت ٖٓ أَُب٤ٖٔٛ أُٔض٤ِٖ ُؼْو روو٣و اُقج٤و أٝ اُقجواء أُؼ٤٘ٞ .12

  ( هأٍٔبٍ اُْوًخ اُقبٓ ثؼ٤ِٔخ أٝ ػ٤ِٔبد ر٤٤َو؛1/10)

روو٣و ُٔغٌِ اإلكاهح ٣ج٤ٖ كٝاكغ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ٝاُطو٣وخ أُزجؼخ أُوزوؽخ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ  .13

ل اَُؼو ٝ أ٣ٚب كٝاكغ اُـبء اُؼبٓخ، ٝػ٘ل االهزٚبء، ٍؼو إلاه األٍْٜ اُغل٣لح أٝ ّوٝٛ رؾل٣

  اُؾن اُزل٢ِ٤ٚ ُالًززبة؛

روو٣و ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد اُقبٓ ثْٔوٝع اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ، ٝػ٘ل االهزٚبء، اُزوو٣و  .14

  اُقبٓ ُٔواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد أُزؼِن ثَؼو إلاه األٍْٜ اُغل٣لح؛

كهخ ػ٤ِٚ ٖٓ ٛوف ٓواهت أٝ ٓواهج٢ ؽٖو اُؾَبثبد أُ٘غي ٖٓ ٛوف ٓغٌِ اإلكاهح ٝ أُٖب .15

 اُؾَبثبد، ك٢ ؽبُخ اُي٣بكح ك٢ هأً أُبٍ ػٖ ٛو٣ن أُوبٕخ ٓغ ك٣ٕٞ اُْوًخ؛ 

 روو٣و ٓواهت اُؾٖٔ ك٢ ؽبُخ اُي٣بكح اُؼ٤٘٤خ ك٢ هأً أُبٍ؛  .16

  روو٣و ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ثْؤٕ كٝاكغ رقل٤٘ هأً أُبٍ ٝاُطو٣وخ أَُزؼِٔخ ك٢ مُي؛ .17
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  هت أٝ ٓواهج٢ اُزؾ٣ٞالد أٌُِق ثزؾل٣ل ه٤ٔخ إٍٔٞ ٝفّٖٞ اُْوًخ ٝأُيا٣ب اُقبٕخ؛روو٣و ٓوا .18

 روو٣و ٓواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ػٖ اُٞٙؼ٤خ اُٖبك٤خ ثٔ٘بٍجخ رؾ٣َٞ اُْوًخ؛  .19

 روو٣و كٓظ اُْوًخ أٝ اٗلٖبُٜب؛  .20

 روو٣و ُٔغٌِ اإلكاهح ٣ؼوٗ كٝاػ٢ ْٓوٝع اُلٓظ أٝ االٗلٖبٍ؛  .21

 اهج٢ اُؾَبثبد ثْؤٕ ْٓوٝع اُلٓظ أٝ االٗلٖبٍ؛ روو٣و ٓواهت أٝ ٓو .22

اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ َُِ٘ٞاد أُب٤ُخ اُضالس األف٤وح اُقبٕخ ثبُْوًبد أُْبهًخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُلٓظ أٝ  .23

 االٗلٖبٍ؛ 

روو٣و اُز٤٤َو َُِ٘ٞاد أُب٤ُخ اُضالس األف٤وح اُقبٕخ ثبُْوًبد أُْبهًخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُلٓظ أٝ  .24

  االٗلٖبٍ؛

  ؾبٍج٢ أُؾٖٞه صالصخ أّٜو ػ٠ِ األهَ هجَ ربه٣ـ ْٓوٝع اُلٓظ أٝ االٗلٖبٍ؛اٌُْق أُ .25

 روو٣و فبٓ ُٔواهت أٝ ٓواهج٢ اُؾَبثبد ثْؤٕ رؾ٣َٞ اَُ٘لاد ا٠ُ أٍْٜ؛  .26

 ؽَبثبد رٖل٤خ اُْوًخ؛  .27

 اٌركات١ه اٌٛلائ١ح اٌكاـ١ٍح   :49اٌّاقج 

ِخ ٓغ َٕٝ اٍزالّ ثْؤٕ ٝهبئغ ٣ٌٖٔ إٔ رئصو ٣غٞى أل١ َٓبْٛ إٔ ٣قجو هئ٤ٌ ٓغٌِ اإلكاهح ثٞاٍطخ هٍبُخ َٓغ

 أ٣بّ ٖٓ ربه٣ـ اًزْبف اُٞهبئغ ٝ كػٞرٚ ا٠ُ رٖؾ٤ؼ اُٞٙؼ٤خ.  8ٍِجب ػ٠ِ اٍزٔواه االٍزـالٍ ك٢ ؿٕٚٞ 

 اٌفثهج   :50اٌّاقج 

( هأٍٔبٍ اُْوًخ إٔ ٣طجِٞا ٖٓ أُؾٌٔخ رؼ٤٤ٖ فج٤و أٝ ٣1/10غٞى َُٔبْٛ ٝاؽل أٝ ػلح َٓب٤ٖٔٛ ٣ٔضِٕٞ ػْو )

 ح فجواء ٣ٌِلٕٞ ثزول٣ْ روو٣و ػٖ ػ٤ِٔخ ٝاؽلح أٝ ػلح ػ٤ِٔبد ر٤٤َو. ػل

  

 اٌثـاب اٌٍاتغ

 األنتاغ  –اٌمٛائُ اٌرهو١ث١ح  –إٌٍح اٌّا١ٌح

  

 إٌٍح اٌّا١ٌح  :51اٌّاقج 

٠ُٝ ك٣َٔجو. ٝاٍزض٘بئ٤ب، ٣ٌٖٔ إٔ روَ اَُ٘خ أُب٤ُخ األ 31رجـلأ اَُ٘خ أُب٤ُخ ُِْوًخ ك٢ كبرؼ ٣٘ب٣و ٝر٘ز٢ٜ ك٢ 

ٖٓ ك٣َٔجو اُن١ ٢ِ٣ ربه٣ـ رو٤٤ل اُْوًخ ك٢  31ٝاألف٤وح ػٖ اص٘ب ػْو ّٜوا. ٝر٘ز٢ٜ اَُ٘خ أُب٤ُخ األ٠ُٝ ك٢ ا٤ُّٞ 

 اَُغَ اُزغبه١.

 اٌرٛاصً  –ذمه٠ه اٌر١١ٍه   –اٌعهق  –اٌمٛائُ اٌرهو١ث١ح   :52اٌّاقج 

ٍٞ ٝفّٖٞ اُْوًخ ٣ٝوّٞ ثبػلاك هٞائْ ػ٘ل اٗزٜبء ًَ ٍ٘خ ٓب٤ُخ، ٣وّٞ ٓغٌِ اإلكاهح ثبعواء عوك ُٔقزِق إٔ

رو٤ًج٤خ، ٛجوب ُِزْو٣غ أُؼٍٔٞ ثٚ ٝروو٣و ر٤٤َو. ٣ٝؾٖو اُ٘ز٤غخ اُٖبك٤خ َُِ٘خ ٣ٝؼل روو٣وا ؽٍٞ رق٤ٖٔ 

 اُ٘زبئظ ُؼوٙٚ ػ٠ِ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ ُِٖٔبكهخ ػ٤ِٚ.

ٖ ٣ٞٓب هجَ اّؼبه اٍزلػبء اُغٔؼ٤خ ٣غت ٝٙغ اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ ٝروو٣و اُز٤٤َو رؾذ رٖوف ٓواهت اُؾَبثبد ٍز٤

 اُؼبٓخ ا٣َُٞ٘خ.

٣زْ ا٣لاع َٗقخ ٖٓ اُوٞائْ اُزو٤ًج٤خ َٝٗقخ ٖٓ روو٣و ٓواهت اُؾَبثبد ك٢ ًزبثخ اُٚجٜ ُلٟ أُؾٌٔخ ك٢ ؿٕٚٞ 

 صالص٤ٖ ٣ٞٓب ٖٓ أُٖبكهخ ػ٤ِْٜ ٖٓ ٛوف اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ.
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 ذٛو٠غ األنتاغ  :53اٌّــاقج 

هثبػ اُٖبك٤خ َُِ٘خ ثؼل فْٖ اُقَبئو اَُبثوخ ػ٘ل االهزٚبء، رقٖٔ ُز٣ٌٖٞ ٖٓ األ %٤ٍ5زْ اهزطبع َٗجخ 

ٕ٘لٝم االؽز٤ب٢ٛ اُوب٢ٗٞٗ. ٣ٖٝجؼ ٛنا االهزطبع ؿ٤و اُيا٢ٓ ػ٘لٓب ٣َٖ ٕ٘لٝم االؽز٤ب٢ٛ ا٠ُ ٓجِؾ ٣َب١ٝ 

   ُؼُْو.ُػْو هأٍٔبٍ اُْوًخ. صْ ٣٘طِن االهزطبع ٓغلكا ػ٘لٓب ٣٘يٍ االؽز٤بٛ اُوب٢ٗٞٗ أل١ ٍجت ػٖ ٛنا ا

٣ٝزْ ًنُي اهزطبع ًبكخ أُجبُؾ ٖٓ األهثبػ ا٣َُٞ٘خ ُـوٗ ر٣ٌٖٞ االؽز٤بٛبد اُز٢ ٣لوٜٙب اُوبٕٗٞ أٝ اُ٘ظبّ 

 األٍب٢ٍ أٝ االؽز٤ب٤ٛبد االفز٤به٣خ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رووه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ رؤ٤ٍَٜب هجَ اُو٤بّ ثؤ١ رٞى٣غ.

ك٢ َُِ٘خ أُب٤ُخ أُقّٖٞ ٓ٘ٚ فَبئو اَُ٘ٞاد أُٖ٘وٓخ ٝأُجبُؾ ٣ٝزٌٕٞ اُوثؼ اُوبثَ ُِزٞى٣غ ٖٓ اُوثؼ اُٖب

 أٌُٞٗخ ُالؽز٤ب٢ٛ ٓٚبكب ا٤ُٚ األهثبػ أُ٘وُٞخ ػٖ اَُ٘ٞاد اَُبثوخ. 

 رؾلك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ اُؼبك٣خ اُؾٖخ أُقٖٖخ َُِٔب٤ٖٔٛ ك٢ ٌَّ أهثبػ.

رزٔزغ ثؾوٞم األ٣ُٞٝخ أٝ ثبالٓز٤بىاد ٣ٝغت إٔ ٣ؾلك هواه اُغٔؼ٤خ أٍٝ األٓو اُؾٖخ أُقٖٖخ ُألٍْٜ اُز٢ 

 .اُقبٕخ

 .٣ؼل هثؾب ٕٞه٣ب 17-95ٖٓ اُوبٕٗٞ ههْ  330إ ًَ هثؼ ٣زْ رٞى٣ؼٚ فوهب ألؽٌبّ أُبكح 

رؾلك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٤ًل٤بد أكاء األهثبػ، ٝ إ ُْ روْ ثنُي ٣ؾلكٛب ٓغٌِ اإلكاهح. ٣ٝغت إٔ ٣زْ ٛنا األكاء كافَ 

بها ٖٓ افززبّ اَُ٘خ أُب٤ُخ ٓب ُْ ٣زْ رٔل٣لٛب ثؤٓو اٍزؼغب٢ُ ٖٓ هئ٤ٌ أُؾٌٔخ ث٘بء أعَ أهٖبٙ رَؼخ أّٜو اػزج

 ػ٠ِ ِٛت ٖٓ ٓغٌِ اإلكاهح. 

  

 اٌثاب اٌصآِ

 إٌّاوػاخ –اٌرصف١ـح  –اٌؽً 

 : اٌؽـً 54اٌّاقج 

 ن تمدٌدها أم حلها. تنحل الشركة عند انتهاء مدتها. وٌدعو مجلس اإلدارة الجمعٌة العامة لالنعماد التخاذ لرار بشأ

إذا أصبحت الوضعٌة الصافٌة للشركة تمل عن ربع رأسمالها، ٌتعٌن على مجلس اإلدارة توجٌه الدعوة لعمد 
الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للمساهمٌن فً غضون الثالثة أشهر الموالٌة للمصادلة على الحسابات التً أفرزت هذه 

 الخسائر، بغرض اتخاذ لرار بحل الشركة.

 ٌتعٌن عرض أي لرار بحل الشركة على المجلس الجماعً لتداول بشأنه وعلى سلطة الوصاٌة لصد الموافمة. 

اما ُْ ٣زْ ارقبم هواه ؽَ اُْوًخ، رٌٕٞ ٛنٙ األف٤وح ِٓيٓخ، ك٢ أعَ أهٖبٙ ٜٗب٣خ اَُ٘خ أُب٤ُخ أُٞا٤ُخ ُزِي اُز٢ 

ٔبُٜب ثٔجِؾ ٣َب١ٝ ػ٠ِ األهَ ؽغْ اُقَبئو اُز٢ ُْ ، ثزقل٤٘ هأ360ٍأكوىد اُقَبئو، ٓغ ٓواػبح أؽٌبّ أُبكح 

٣ٌٖٔ اهزطبػٜب ٖٓ االؽز٤ب٢ٛ ٝمُي اما ُْ ٣زْ فالٍ األعَ أُؾلك اػبكح ر٣ٌٖٞ هأً أُبٍ اُنار٢ ُٔب ال ٣وَ ػٖ هثغ 

 .هأٍٔبٍ اُْوًخ

ُؼبك٣خ إٔ رجش ٣ٝؾن ُٔغٌِ اإلكاهح اهزواػ ؽَ اُْوًخ هجَ األٝإ ألٍجبة أفوٟ ٣ٌٖٝٔ ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و ا

 ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ثْؤٕ ٛنا االهزواػ؛.

٣ٌٖٝٔ ُِٔؾٌٔخ إٔ رووه ؽَ اُْوًخ ثطِت أ١ ٖٓٔ ٣ْٜٜٔ األٓو اما اٗقل٘ ػلك أَُب٤ٖٔٛ ا٠ُ أهَ ٖٓ فٌٔ 

 .َٓب٤ٖٔٛ ألًضو ٖٓ ٍ٘خ

 : اٌرصف١ح55اٌّاقج 

ؼبك٣خ ٛو٣وخ رٖل٤زٜب ٝرؼ٤ٖ ٖٓل٤ب ػ٘ل اٗزٜبء ٓلح اُْوًخ أٝ ك٢ ؽبُخ ؽِٜب هجَ األٝإ، رؾلك اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُ

 ٝاؽلا أٝ ػلكا ٖٓ أُٖل٤ٖ.
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رؼزجو اُْوًخ ك٢ ٛٞه اُزٖل٤خ ثٔغوك ؽِٜب أل١ ٍجت ٖٓ األٍجبة. ٝ رِؾن ر٤َٔزٜب ثج٤بٕ "ّوًخ َٓبٛٔخ ك٢ ٛٞه 

 ." اُزٖل٤خ

 .رظَ اُْق٤ٖخ أُؼ٣ٞ٘خ ُِْوًخ هبئٔخ ألؿواٗ اُزٖل٤خ ا٠ُ ؽ٤ٖ افززبّ اعواءارٜب

 .وًخ أَُبٛٔخ آصبهٙ رغبٙ األؿ٤به اال اثزلاء ٖٓ ربه٣ـ رو٤٤لٙ ثبَُغَ اُزغبه١ال ٣ؾلس ؽَ ّ

٣غٞى ُِٖٔل٤ٖ ثٔٞعت هواه ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ؿ٤و اُؼبك٣خ رل٣ٞذ إٍٔٞ ٝأٍْٜ ٍٝ٘لاد اُْوًخ أُ٘ؾِخ أٝ رول٣ٜٔب 

 .ًؾٖٔ

 : إٌّاوػاخ 56اٌّاقج 

ًخ أٝ فالٍ رٖل٤زٜب، ٍٞاء ث٤ٖ أَُب٤ٖٔٛ ٝاُْوًخ ػبد اُز٢ رْ٘ؤ فالٍ ٓلح ٍو٣بٕ اُْوى٣زْ ػوٗ ع٤ٔغ أُ٘ب

أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أَُب٤ٖٔٛ أٗلَْٜ، ٝأُزؼِوخ ثؤػٔبٍ اُْوًخ أٝ ثزل٤َو ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ أٝ ثز٘ل٤نٙ، ػ٠ِ هٚبء 

 أُؾبًْ أُقزٖخ ٌُٔبٕ ٓوو اُْوًخ.

ٓوو اُْوًخ ٣ٝزْ ر٤َِْ ع٤ٔغ ُٜنا اُـوٗ، ك٢ ؽبُخ أُ٘بىػبد، ٣غت ػ٠ِ ًَ َٓبْٛ إٔ ٣قزبه ٓٞٛ٘ٚ ك٢ ٌٓبٕ 

 االٍزلػبءاد ُِٔضٍٞ أٓبّ اُوٚبء أٝ اُزج٤ِـبد ثٌَْ ٕؾ٤ؼ ك٢ ٛنا أُؾَ.

ٝٓب ُْ ٣زْ افز٤به ٖٓٞٛ ُِٔقبثوح، رَِْ ع٤ٔغ االٍزلػبءاد ُِٔضٍٞ أٓبّ اُوٚبء ا٠ُ اُو٤ْ أُؼ٤ٖ ثؤٓو ٕبكه ػٖ 

 هئ٤ٌ أُؾٌٔخ االثزلائ٤خ ٌُبٕ ٓوو اُْوًخ.

 

 

 ٌٕظاَ االٌاٌٟذُ ذؽ١١ٓ ٘ما ا

 ١ٔٛ٠2011ٛ  30ذثؼا ٌمهاناخ اٌعّؼ١ح اٌؼاِح اٌغ١ه اٌؼاق٠ح إٌّؼمكج تران٠ؿ  

 2014 أورٛته 29ذثؼا ٌمهاناخ اٌعّؼ١ح اٌؼاِح اٌغ١ه اٌؼاق٠ح إٌّؼمكج تران٠ؿ 

 

 

 اُغٔبػخ اُؾٚو٣خ ُٔواًِ        اُْوًخ اُؼبٓخ ُِٔواًٖ

 

 

 اٌُبرت     

 أٓبٍ اُطب٤ٛو                                               
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  ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

هذه النمطة تتعلك بمالءمة بسٌطة حٌث أن النظام األساسً للشركة والوثابك ف تبعا لتمرٌر اللجنة، 

نون التنظٌمً المتعلك ووجب تؽٌٌره بالما 78311التنظٌمٌة والتدبٌرٌة تحٌل على المٌثاق الجماعً السابك رلم 

 بناء على مراسلة وزارة الداخلٌة فً الموضوع. 003304بالجماعات رلم 

 وبالتالً فإذا لم ٌكن هنان أي تدخل، نمر إلى التصوٌت. 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الواحدة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

اإلافادكة على جعذًل وثحميم هىاػ الحدمالت اإلاحعلم باظحغالٌ بعن مدىات وكىف العياسات  

 والذساحات الىاسية والعادًة الحابعة لجماعة مشاهؾ مً وشف ؼشهة الحجهيز والحىمية إلاذًىة مشاهؾ )افلماس(

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة  بخصوص هذه النمطة، 

والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي تم اعداده فً اطار اجتماع مشترن بٌن لجنة المرافك العمومٌة والخدمات 

 والشإون المالٌة والبرمجة بهذا الشؤن. ولجنة المٌزانٌة

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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لمانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار استكمال تحضٌر الينمط المدرجية للممتضٌات ا طبما

الموجهة لكيل  03/14/2107 بتارٌخ 8372وتبعا للدعوة عدد ، 2107 فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
 المكلفية اللجنية  االجتماع المشيترن بيٌن من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال

االجتماع المذكور  عمدانبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة، واللجنة المكلفة  بالمرافك العمومٌة والخدمات
صيباحا بماعية االجتماعيات الكبيرى بالمصير البليدي  الحادٌية عشيرةعليى السياعة  2107 ماي 12 ٌوم الثالثاء

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجيةة شارع دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن
لتدارس النمط االتٌـة حسب  المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتوالسٌدة حفٌظة مجدار ناببة ربٌس اللجنة 

 ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:

 مار( يع الكوايني ادتديدة.املؾادقة على يالئمة النظام االصاصي لغزنة التحييش والتنمية ملدينة يزانػ )افل .81
تعديل وتتميم نناؼ التحمالت املتعلل باصتغالل بع  حمطات وقوف الضيارات والدراجات النارية والعادية التابعة  .80

 دتماعة يزانػ ين طزف عزنة التحييش والتنمية ملدينة يزانػ "افلمار".
عدد االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي ملدينة يزانػ  "حاضزة التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة  .33

 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100
وعزنة التنمية احمللية )حاضزة   املؾادقة على تعديل اتفاقية النحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية بني مجاعة يزانػ .32

 .3100و يويي 32بتاريذ  010/0/10/3100يكزر عدد االيوار( يوضوع 
 . ( BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التدبري بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .34
    (. BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التمويل بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .30

 

 السادة: تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
الهادي وٌسالت، احمد عبٌلة، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، ابراهٌم بوحنش، امال مٌصرة، عادل  عبد االله الؽلؾ، عبد

 المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً .

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

 احمد المتصدق، عبد الهادي بن عال، دمحم بنلعروسً .

 عـــة بصفة استشارٌة السادة :مـــن اطــــر الجمافً االجتماع  شــــارنكما  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة : فتح هللا الٌزٌدي 

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا
 عن لسم اعمال المجلس : رشٌد بوزٌتً 
 "  "  : سعد نجاي 
 

 :ٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" شارن السٌدانوعــــن شركة التجه -
 المدٌر العام لشركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش )افلمار( :  سعد الؽزاوي

 عن شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش )افلمار( : عبد الرحمان عباس
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   20 – 21النمط ذات االرلام: 
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بالنمط المدرجة  الجلسةد ربٌس فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌ
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2107فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 

 نػ )أفلمار( يع الكوايني ادتديدة.املؾادقة على يالءية النظام األصاصي لغزنة التحييش والتنمية ملدينة يزا. 81
 

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من النظام االساسً لشركة التجهٌز والتنمٌة 

لمدٌنة مراكش "افلمار" المرفك بهذا التمرٌر، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة 

 ضوع النمطة.لتمدٌم التوضٌحات بخصوص اسباب ودواعً طرح مو

وفً هذا االطار، أوضح السٌد ربٌس المصلحة أن النظام األساسً موضوع الدراسة هو بمثابة وثٌمة 

مبرمة بٌن جماعة مراكش وصندوق اإلٌداع والتدبٌر )أفلمار( لانونٌة لشركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش 

مضٌفا انه بعد مصادلة المجلس الجماعً ، هذا األخٌر الذي تنازل عن حصته لصالح الشركة العامة للمراكن

على النظام األساسً فً احدى الدورات السابمة، تم إرساله للمصالح المختصة بوزارة الداخلٌة لصد التؤشٌر 

علٌه، ؼٌر انه تم التوصل بإرسالٌة من الجهة المختصة تفٌد  بضرورة مالءمة النظام األساسً مع المانون 

علك بالجماعات بحكم أن إرسال النظام األساسً تزامن مع صدور المانون المت 003304التنظٌمً رلم 

 .2105 التنظٌمً المذكور الصادر فً ٌولٌوز

وتبعا للمراسلة المذكورة، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المصلحة، تم إخبار الشركة بضرورة مالءمة نظامها 

 األساسً مع الممتضى المانونً الجدٌد.

للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً الذي أوضح أن  وفً ذات السٌاق، أعطٌت الكلمة

المجلس مطالب بمالءمة النظام األساسً مع الممتضٌات المانونٌة الجدٌدة وهذه المالءمة تهم الدٌباجة بتؽٌٌر 

 المتعلك بالجماعات. 003304 مصطلح المٌثاق الجماعً بالمانون التنظٌمً رلم

وحٌث تبٌن للسادة االعضاء ان االمر ٌتعلك بمسطرة شكلٌة تهم  عمب ذلن، وبعد تمدٌم التوضٌحات،

مالءمة النظام مالبمة النظام االساسً للشركة مع المانون التنظٌمً للجماعات، فمد ابد اللجنة موافمتها على 

األساسً للشركة مع الموانٌن الجدٌدة وذلن بتؽٌٌر مصطلح "المٌثاق الجماعً" الموجود فً المادة األولى 

 .المتعلك بالجماعات" 003304عبارة "المانون التنظٌمً رلم ب
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. تعديل وتتميم نناؼ التحمالت املتعلل باصتغالل بع  حمطات وقوف الضيارات والدراجات النارية والعادية التابعة 80
 دتماعة يزانػ ين طزف عزنة التحييش والتنمية ملدينة يزانػ )أفلمار(

 

النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من كناش التحمالت المتعلك فً بداٌة منالشة هذه 

باستؽالل بعض محطات ولوؾ السٌارات والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش من طرؾ شركة 

التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "أفلمار" المرفك بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس 

 لمجلس الجماعً لتمدٌم اسباب ودواعً طرح موضوع النمطة.ا

وفً هذا االطار، اوضح السٌد النابب الرابع السٌالٌن العام والخاص لعرض النمطة والمرتبطٌن 

بالمرار الذي اتخذه المجلس الجماعً لمراكش سابما والماضً بإٌماؾ العمل بطرٌمة عمل السٌارات عن 

بتوصٌات المجلس الجهوي للحسابات من جهة وكذا تداعٌات الفراغ طرٌك استعمال "الصابو" عمال 

التشرٌعً وصدور أحكام ضد الجماعة فً هذا الصدد وصلت لٌمتها إلى ثالثة مالٌٌن درهم، مبٌنا أن هذا 

المرار كانت له تبعات سلبٌة على مداخٌل شركة "أفلمار" اذ ان عمل السٌارات باستعمال الصابو كان ٌذر 

ٌل مهمة مما ادى الى اختالل فً موازنتها المالٌة انعكس بالضرورة على تدبٌر المرفك من خالل علٌها مداخ

تخلً الشركة عن مجموعة من المحطات فً مماطعتً جلٌز ومراكش المدٌنة، مهٌبا بضرورة اٌجاد بدٌل 

ر للصعوبات لانونً وتدبٌري للزجر ٌعوض استعمال "الصابو" مع دعم ومساعدة الشركة لالستمرار بالنظ

التدبٌرٌة التً تعرفها من جهة ورؼبة فً تجاوز الطرٌمة المباشرة فً تدبٌر المرفك بواسطة االٌجار 

 بالسمسرة وما تعرفه هً االخرى من اختالالت ذات الولع المباشر على المرتفك. 

بإحداث  وللدفع بالشركة الى االستمرار، اوضح السٌد النابب الرابع انه ٌجب وضع مخطط استثماري

موالؾ تحت ارضٌة كمولؾ عرصة المعاش وتخصٌص موالؾ مؽلمة ممترحا ثالثة موالؾ االول بمنطمة 

باب جدٌد والثانً أمام المركز التجاري منارة مول والثالث لرب حدابك المنارة، مشٌرا الى ان المجلس 

ماعً الترخٌص للشركة اإلداري للشركة جاء بممترح تعدٌلً لكناش التحمالت ٌتٌح لربٌس المجلس الج

 باستؽالل الموالع المذكورة وموالع أخرى ٌمكن إضافتها.    

وفً السٌاق ذاته، تدخل السٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي أوضح فٌما ٌتعلك بكناش 

التحمالت انه تمت مراسلة المجلس اإلداري للشركة من أجل تمدٌم ممترحات تعدٌلٌة انسجاما مع لرار 

 لمجلس الجماعً بولؾ عمل السٌارات عن طرٌك الصابو وعمال بتوصٌات المجلس الجهوي للحسابات.ا

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل السادة االعضاء 

ٌر مجموعة من االستفسارات والمالحظات همت بالخصوص الطرٌمة ؼٌر الصحٌة التً اعتمدت فً تدب

الشركة مما ادى الى وجود اختالالت مالٌة وتسٌٌرٌة انعكست على صورة الشركة وأضرت بتجربتها فً 

مدٌنة مراكش خصوصا بعد اسلوب عمل السٌارات ب "الصابو" وتداعٌات ذلن لدى المرتفمٌن، مطالبٌن 

كن للشركة ان تستمر بتوضٌح الرإٌة من لدن الممثل المانونً للشركة و حجم االستثمار الذي من خالله ٌم

كشخص معنوي لابم الذات وتجود من انشطتها خدمة للمواطن، مثمنٌن كافة االجراءات التً ٌمكن بواسطتها 

 تحمٌك ذلن وتضمن وجودا والعٌا ولانونٌا للشركة.     

ولإلجابة عن بعض هذه االستفسارات، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس 

عً الذي أوضح أن توجه مكتب المجلس هو الحفاظ على الشركة واستمرارٌتها رؼم أنها تعانً مشاكل الجما

عدٌدة ومهددة بالحل مما ٌتطلب اٌجاد حلول لتعوٌض طرٌمة عمل السٌارات باستعمال الصابو وإٌجاد موالؾ 

 جدٌدة. 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

137 
 

ش "افلمار" الذي أوضح أنه فً المدٌر العام لشركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكبعدها، تدخل السٌد 

 2105نونبر  21تؤسس مجلس اداري جدٌد للشركة وتكون أول مجلس بتارٌخ  2105شهر أكتوبر من سنة 

وعرؾ دخول أعضاء جدد صوت علٌهم المجلس الجماعً والتزمت الشركة معهم بتمدٌم كافة التوضٌحات 

مع مجلس المساهمٌن أكد خالله السٌد ربٌس  عمد اجتماع 2106ٌناٌر  04حول وضعٌتها، مشٌرا أنه بتارٌخ 

المجلس الجماعً على ضرورة إٌجاد حلول بدٌلة لطرٌمة عمل السٌارات عن طرٌك "الصابو"، كما عمد 

لدمت فٌه الشركة ممترحات منها تؽٌٌر التسمٌة وإنجاز مشارٌع  2106فبراٌر  15اجتماع آخر بتارٌخ 

، مضٌفا أنه تم منالشة نماط أخرى كالدراسة COP22رات المناخٌة بمناسبة احتضان مدٌنة مراكش لممة التؽٌٌ

نونبر كما الترحت الشركة خفض ؼرامة  06المرتبطة بمولؾ عرصة المعاش وإمكانٌة إحداث مولؾ بساحة 

درهم، لكن المجلس الجماعً اتخذ لرارا بمنع عمل السٌارات باستخدام  31درهم إلى  41"الصابو" من 

ى إثره المجلس اإلداري للشركة ولدم ممترحات كانت صعبة التحمٌك ألنها تستلزم تدخل "الصابو" اجتمع عل

 2106أطراؾ أخرى كإدارة ترلٌم السٌارات ووزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن، مشٌرا أنه منذ شهر مارس 

االجتماعات استرجعت الجماعة الموالؾ التً كانت تابعة للشركة، بعدها عمد المجلس اإلداري مجموعة من 

عامل بسبب وضعٌتها  31تسرٌح الشركة ل نالش فٌها التراحات بعضها تمت بلورته على أرض الوالع ك

المالٌة الصعبة، إبماء تدبٌر مولؾ عرصة المعاش بٌد الشركة وكذا تنظٌم الجماعة لطلب عروض من أجل 

الت فً االنتظار أهمها حصول الشركة استؽالل الموالؾ التً كانت تابعة للشركة أما االلتراحات األخرى فماز

على تدبٌر بعض محطات الولوؾ المؽلمة لتدارن العجز الذي تعانً منه، مضٌفا فً نفس السٌاق أنه تبعا 

الجتماع فً اطار مجلس المساهمٌن مع السٌد ربٌس المجلس الجماعً، فمد تم النظر فً النمط العالمة منها 

لمانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات وكذا تعدٌل كناش التحمالت فً اطار مالبمة النظام االساسً للشركة مع ا

ملحك، موضحا مولؾ وتوجه المجلس االداري فً التفكٌر فً اٌجاد حلول بدٌلة الستمرارٌة تدبٌر المرفك 

 وتدبٌره بشكل جٌد.    

التصور حالٌا، وفً ظل ؼٌاب تصور شامل ورإٌة واضحة، عبر السٌد المدٌر عن افتماد الشركة لهذا 

ممترحا فمط امكانٌة تعدٌل كناش التحمالت فً اطار ملحك بإضافة فصل فرٌد ٌسمح للشركة باستؽالل 

محطات مؽلمة تحدد عن طرٌك لجنة تمنٌة ٌبمى عملها مستمرا فً الزمان، موضحا ان مسالة زجر المخالفات 

شكل معمك فً أفك تعدٌله بالكامل بعد ؼٌر واضحة حالٌا، على انه ٌمكن مستمبال دراسة كناش التحمالت ب

صٌاؼة تصور واضح، ممترحا فً األخٌر تنظٌم لماء تواصلً لعرض منجزات الشركة بمدٌنة مراكش وكذا ما 

 تعانٌه من إشكاالت منذ تؤسٌسها.  

كما أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي أكد على ضرورة 

تحمالت برمته مستمبال بشكل ٌراعً مالحظات المجلس الجهوي للحسابات وممتضٌات مخطط تعدٌل كناش ال

التنمل الحضري إضافة إلى ممترحات شركة "أفلمار"، مشٌرا إلى أن الشركة تعانً وضعٌة صعبة وهً فً 

 جدٌدة. حاجة إلى إٌجاد حلول آنٌة إلنماذها وأهمها إضافة فصل فرٌد ٌتٌح للشركة استؽالل موالؾ مؽلمة 

وتدخل فً الختام السٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً لٌإكد أنه تم إدراج هاته النمطة 

نظرا لطابعها االستعجالً المتمثل فً أن الشركة مهددة بالحل  2107بجدول أعمال دورة المجلس لشهر ماي 

رصة المعاش، لذلن وفً ظل موظؾ فمط إضافة إلى لرب انطالق األشؽال بمولؾ ع 00وتتوفر حالٌا على 

 هذه الوضعٌة تم االتفاق مع الشركة على تعدٌل كناش التحمالت كاآلتً:

إضافة فصل إلى كناش التحمالت منطوله كاآلتً: "تموم الشركة باستؽالل المحطات المؽلمة بناء على دراسة 

حدٌد ثمن إتاوة االستؽالل تموم بها الشركة تحدد بمرار لربٌس المجلس الجماعً بالتراح من الشركة" مع ت

 من رلم المعامالت التً تحممه المحطة المؽلمة. %5إما بالرجوع إلى مبلػ السمسرة أو اعتماد نسبة 
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  التراح حذؾ جمٌع الفمرات المتعلمة بعمل السٌارات بواسطة الصابو من كناش التحمالت انسجاما مع

 ؤن.المرار المتخذ من طرؾ ربٌس المجلس الجماعً فً هذا الش

وعلٌه، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد المنالشة المستفٌضة، ورؼبة من المجلس الجماعً فً 

استمرار شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "أفلمار"، وحٌث اتضح للسادة األعضاء أن التعدٌالت 

االستؽالل، فمد  الممترحة ستساهم فً تفادي حل الشركة المذكورة ، وبعد البث فً طرٌمة احتساب اتاوة

كناش التحمالت المتعلك باستؽالل بعض محطات ولوؾ السٌارات ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌل 

والدراجات النارٌة والعادٌة التابعة لجماعة مراكش من طرؾ شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش 

 " فً اطار ملحك خاص على الشكل التالً:أفلمار"

 لتحمالت منطوله كاآلتً: إضافة فصل إلى كناش ا 

"تموم شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" باستؽالل المحطات المؽلمة بناء على 

دراسة تموم بها الشركة تبعا لرأي لجنة تمنٌة تحدد بمرار لربٌس المجلس الجماعً مع تحدٌد 

 ة المؽلمة.من رلم المعامالت التً تحممه المحط %5ثمن إتاوة االستؽالل فً نسبة 

  حذؾ الفمرة الثالثة من الفصل الرابع من كناش التحمالت المعدل المتعلمة بواجبات وضع وفن

الصفد الحدٌدي "الصابو" انسجاما مع المرار المتخذ من طرؾ ربٌس المجلس الجماعً فً هذا 

 الشؤن.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة  والخدمات ناببة ربٌس اللجن  المكلفة بالمرافك العمومٌة

 الحسٌن نوار                          حفٌظة مجدار       

                           

 عدم جاهزٌتهابخصوص النمط االخرى المدرجة فً جدول اعمال االجتماع المشترن ، فمد تم تؤجٌل تدراسها الى موعد الحك ل: ملحوظة
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

من أسهم شركة "أفلمار"، إذن فهً شركة  %50كما تعلمون جمٌعا فالجماعة تتوفر على حصة  
فحسب،  المجلس الجماعً لمراكش ونرٌد الحفاظ علٌها ألننا سنحتاجها مستمبال ولٌس فً الفترة الحالٌة

والمستمبل مع هذه الشركة ٌتطلب معالجة لانونٌة إلدارة المرفك المتعلك بموالؾ السٌارات فً الشوارع 
الكبرى والمناطك المزدحمة خاصة، لذلن فنحن فً حاجة إلى لانون وهذا دور البرلمان للوصول إلى تدبٌر 

خالؾ دون الحاجة إلى عمل السٌارة، هذا المرفك على شاكلة الدول المتمدمة من خالل فرض دعابر على الم
إذن وفً انتظار صدور هذا المانون لررنا أن نحافظ على الشركة كً نوفر عناء إنشاء شركة جدٌدة لتدبٌر 

 هذا المرفك.

وبخصوص التعدٌل المتعلك بإضافة فصل ٌتٌح للشركة تدبٌر مراكن مؽلمة، فالمجلس لدٌه ممترحات  

دبر مراكن مؽلمة سٌتم إنشاإها بكل من باب جدٌد، المنارة والجهة الممابلة حولها باتفاق مع الشركة حٌث ست

من  %5للمركز التجاري منارة مول، ممابل تخلٌها عن مركن عرصة المعاش مع تحدٌد أتاوة االستؽالل فً 

رلم معامالت المركن المؽلك وحذؾ الصابو، لذلن فال بد من التنصٌص على استثناء مركن عرصة المعاش 

 كناش التحمالت، كلها تعدٌالت ستجعل هذه الوثٌمة مواكبة للتحوالت الراهنة. فً

من رلم المعامالت، ألترح علٌكم رفع هذه النسبة إلى  %5أما فٌما ٌتعلك بؤتاوة االستؽالل المحددة فً  

 نظرا لمٌمة المراكن بالمدٌنة. 7%

 باب النماش مفتوح للتداول حول النمطة. 

 ضو المجلس الجماعًع السٌد أحمد عبٌلة

 على األلل من رلم معامالت المركن المؽلك . %01ألترح رفع أتاوة االستؽالل إلى نسبة   

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد إبراهٌم بوحنش

ؽلك لدي تحفظ حول تحدٌد أتاوة االستؽالل فً نسبة معٌنة من رلم المعامالت الذي ٌحممه المركن الم  

ألن رلم المعامالت ستصرح به شركة "أفلمار" والسإال المطروح هل ٌملن المجلس الجماعً اآللٌات 

لمرالبة مدى صحة الرلم المصرح به؟ ال أعتمد ذلن، لذلن أطلب عند تحدٌد هذه النسبة أال ٌمل مبلػ األتاوة 

فً نفس االشكال الذي ولع فٌه عن واجب كراء المراكن فً السنة أو السنتٌن الماضٌتٌن، ألننا لد نمع 

المجلس السابك من عدم التزام الشركة بؤداء المستحمات الحمٌمٌة للجماعة، وبالنسبة لكناش التحمالت هنان 

فصل ٌنص على مجموعة من المراكن تم التخلً عنها طواعٌة من طرؾ الشركة وبالتالً ألترح حذؾ هذا 

ضاء المجلس اإلداري للشركة إلزام هذه األخٌرة بإنجاز الفصل، كما أطالب رباسة المجلس الجماعً وأع

الدراسة المنصوص علٌها فً الفصل األول من كناش التحمالت فً اآلجال المحدد لها تحت طابلة ؼرامة 

 تهدٌدٌة لكل أسبوع تؤخٌر بعد انصرام شهرٌن من المصادلة على كناش التحمالت.

 المجلس الجماعًالنابب الرابع لربٌس  السٌد أحمد المتصدق   

كما جاء فً تمرٌر اللجنة، فوضعٌة شركة أفلمار صعبة فهً مهددة بالحل فً أجل ألصاه شهران،  

ونحن الٌوم نبحث عن الحلول إلنماذها، الحل األول الذي وجدناه هو تشؽٌل ألل عدد ممكن من الموارد 

ركة استؽالل موالؾ مؽلمة اتفمنا البشرٌة لتستمر ولتتمكن من دفع أجورها، كذلن حل آخر هو التراح الش

موالع كبداٌة، وفً ظل هذه الوضعٌة الحرجة فنحن ال ننظر فً تفاصٌل استراتٌجٌة تدبٌر  3على ثالثة 
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المرفك ألننا منكبون على إٌجاد حلول الشكاالت أخرى متعلمة بالعدادات ومدى استعدادهم لتدبٌر مولؾ 

 ركة للدراسة وأمور أخرى سابك ألوانه.عرصة المعاش، أما الحدٌث عن عدم إنجاز الش

 عضو الجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

فٌما ٌخص شركة "أفلمار"، لم أستوعب بعد ماذا نرٌد منها وما هو مستمبلها؟ فمرة نرٌد إنماذها من  

المالحظ  اإلفالس ومرة نرٌد أن نحتفظ بها مإلتا وإذا خضنا هذا االتجاه ٌصعب على الشركة االستمرار ألن

هو ؼٌاب نظرة شمولٌة لهذا الموضوع، لكن مع ذلن ٌمكننا تدبٌر المراكن عن طرٌك الشركة آملٌن أن 

 تتحسن أوضاعها.

 عضو الجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

وتوضٌح أكثر حول هذا األمر  %50أوال "أفلمار" شركة المجلس الجماعً ألنه مساهم فٌها بنسبة  

من طرح عدد من التساإالت، ثانٌا أسجل أنه فً السابك كان هنا امتناع على إحداث  سٌعفً السادة األعضاء

هذه الشركة لكن من ٌملن بعد النظر حالٌا سٌتمنى لها أن تنجح وما دام أن المجلس اتخذ لرارا شجاعا بمنع 

جب النظر إلٌه فمط الصابو فً انتظار تمنٌن هذا األمر فال شن أن تدبٌر المطاع عن طرٌك شركة "أفلمار" ال ٌ

 من الجانب المالً بل سٌضفً جمالٌة على المدٌنة وهذا ما نسعى إلٌه.

 عضو الجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ال بد أن ٌتمتع المجلس بنوع من اللٌونة فً معالجة هذا الموضوع فشركة "أفلمار" شركة تابعة  

ت منها التخلً عن مولؾ عرصة المعاش وهو لرار للمجلس، وإذا أردنا لها أن تستمر فالبد من تمدٌم تنازال

حكٌم، هذه التنازالت التً لن تعود بالضرر على المجلس الجماعً، وأنا متفك على منح الشركة تدبٌر موالؾ 

مؽلمة ألن هذا األمر سٌمثل متنفسا لها وسٌساهم فً تجاوزها للوضعٌة الحالٌة، لكنً ألترح اإلبماء على 

مالت كؤتاوة وعدم الرفع منها، مع ضرورة التحلً بالنٌة الطٌبة فً تدبٌر المرفك من رلم المعا %5نسبة 

 لدحض كافة األلاوٌل التً نشرت بؤن هذا المجلس جاء لحل الشركة وإنهاء مسارها. 

 عضو الجلس الجماعً السٌد دمحم لكبار

فكٌر بمعٌة الشركة أستسمح تبمت لً نمطة أساسٌة لم أذكرها فً تدخلً السابك متعلمة بضرورة الت 

 فً طرٌمة للتحصٌل والمرالبة ألنها نمطة عادة ما تخلك إشكاال فً التدبٌر.

 عضو الجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود 

صراحة شركة "أفلمار" منذ بداٌتها فً عهد المجلس السابك لم تنشؤ وفك لواعد سلٌمة حٌث أسست  

، وأي عمل بنً بسرعة فمصٌره الفشل، فنتابج الشركة كلها وصودق علٌها بنوع من العجلة وعدم التؤنً

جاءت سلبٌة خاصة بعد منع العمل بالصابو ألننا لم نفكر فً بدٌل له، لكننا الٌوم ال نملن الخٌار ؾ"أفلمار" 

شركة ٌساهم فٌها المجلس الجماعً بالحصة األوفر وال بد من إنماذها، كذلن فكناش التحمالت ٌحمل ثؽرات 

منها تولٌت عمل الشركة الذي ال ٌصب فً صالحها فالذٌن ٌعملون خارج أولات عمل الشركة كثٌرة و

ٌحممون مداخٌل أكثر مما تحممه الشركة، لذلن ال بد من دراسة كناش التحمالت بعمك وبشكل شامل ومعرفة 

جرٌبة لها ألن األسباب الحمٌمٌة وراء تراجع مردودٌة الشركة والمشاكل التً تعانً منها مع إٌجاد حلول 

 الهدؾ من الشركة هو حسن تدبٌر مرفك ٌإرق مدٌنة مراكش. 
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 عضو الجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ولكن هذا ال ٌعنً أننا مطالبون بإنماذ هذه  %50فعال الجماعة مساهمة فً شركة "أفلمار" بنسبة  

المجلس الجماعً السابك كان  الشركة من اإلفالس ألن منع الصابو لٌس السبب فً إفالسها، ففً فترة

معموال بالصابو واضطر المجلس إلى ضخ األموال فً رأسمال الشركة إلنماذها من اإلفالس، وكنا ننتمد هذا 

األمر حٌث ال ٌمكننا إنماذ شركة مهددة بالحل ونحن ال نملن ضمانات بؤنها ستخرج من هذه الوضعٌة وهذا 

ر األمر مجازفة، لذلن ألترح البحث عن مستثمرٌن ومساهمٌن جدد هو االشكال المطروح، وبالتالً فؤنا أعتب

ألن هذه األخٌرة فً ظل  %50فً الشركة فلٌس من الضروري أن ٌملن المجلس الجماعً فً الشركة نسبة 

هذه الوضعٌة بمرور شهرٌن ستمد ٌدها من جدٌد للمجلس ألن التجربة أبانت منذ بداٌتها أنها فاشلة بل أنها 

ن أخرى كالرباط والدار البٌضاء لبل مراكش، وبالتالً فال بد من التؤنً فً التعامل مع هذا فشلت فً مد

 الموضوع ومنالشته فً شمولٌته مع استحضار بعد النظر واآلفاق المستمبلٌة.

   ربٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمابد

موضوع شركة "أفلمار" عاٌشناه منذ فترة شكرا لكم على هذا النماش الجاد والمثمر، بالفعل ف 

المجلس السابك وكان دابما ٌطرح إشكاالت، لكن هنان أٌضا اعتبار أن الشركة ملن للجماعة وهذه األخٌرة 

تحتاج إلى آلٌات للتدبٌر ألن الجماعة ؼٌر لادرة على تدبٌر كافة المرافك التابعة لها بمفردها وشركة التنمٌة 

ت فرضها التطور الذي عرفه التدبٌر الجماعً، وأمثال شركة "أفلمار" مازالت تشتؽل المحلٌة من أهم اآللٌا

فً الرباط والدار البٌضاء واالشكال مطروح فً مدٌنة مراكش ألننا اتخذنا لرار منع عمل السٌارات بالصابو 

فة لانونٌة وسنمنع رؼم كافة محاوالت الشركة بإلناعنا للعدول عن هذا المرار لكن أكدنا لهم أن الصابو مخال

استعماله إلى ؼاٌة صدور لانون ٌنظم تدبٌر المراكن بطرٌمة سلسة ومناسبة بعٌدا عن االعتداء على سٌارات 

المواطنٌن وهذا هو هدفنا نحن رإساء الجماعات فً مدن كثٌرة وهو صدور لانون فً البرلمان ٌنظم 

وهذا ما دفعنا للحفاظ على شركة "أفلمار" ففً  المطاع، وحالٌا فً تدبٌرنا للمرفك نحن فً حاجة إلى شركة

ممابل منحها مراكن الستؽاللها نطالب الشركة سواء المجلس اإلداري أو مجلس المساهمٌن بجلب استثمارات 

جدٌدة ونحن متمسكٌن بضرورة إعداد الشركة لبرنامج عمل فً الموضوع، فمثال فٌما ٌخص المركن المبنً 

بنا من الشركة أن تكون من المساهمٌن ألننا سنطلك طلب عروض لتدبٌر هذا على طبمات بعرصة المعاش طل

المركن، لذلن أنا أإكد لكم السادة األعضاء أننا واعون تمام الوعً باإلشكاالت التً ٌطرحها هذا الموضوع 

 ولٌست لدٌنا رؼبة فً حل الشركة فنحن ندبر المرحلة الراهنة مع مرالبة الشركة مرالبة مالٌة ألنها

ستستثمر فً المراكن التً ٌعتزم المجلس منحها لها، كما سنواكب الدراسة التً ستموم بها الشركة 

 والمنصوص علٌها فً كناش التحمالت. 

إذن وتبعا لكل ما سبك ألترح علٌكم تعدٌال فً كناش التحمالت برفع طفٌؾ ألتاوة االستؽالل من نسبة  

 لمولؾ المؽلك.من رلم المعامالت الذي ٌحممه ا %7إلى  5%

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد إبراهٌم بوحنش

هل عرفت موافمة لبلٌة من طرؾ المجلس اإلداري للشركة أم ال ؟ لكً ال نمع  %7فٌما ٌخص نسبة  

 فً إشكال رفض التولٌع على كناش التحمالت من المجلس المذكور.
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  س المجلس الجماعً لمراكشربٌ السٌد دمحم العربً بلمابد

المجلس اإلداري للشركة حر فً اختٌاره، فإذا أراد االستمرار معنا والدفع بالشركة لألمام فسٌصادق  

 على كناش التحمالت.

وعلٌه فإذا لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً، نمر إلى التصوٌت على كناش التحمالت فً اطار ملحك  

 اضافً ٌنص فً فصل فرٌد على انه:

تموم شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش "افلمار" باستؽالل المحطات المؽلمة بناء على دراسة   ال:او

تموم بها الشركة تبعا لرأي لجنة تمنٌة تحدد بطلب من الشركة و بمرار لربٌس المجلس الجماعً مع تحدٌد 

لمؽلمة، تستثنى محطة الولوؾ من رلم المعامالت التً تحممه المحطة ا %7ثمن إتاوة االستؽالل فً نسبة 

عرصة المعاش من المحطات المؽلمة الممترح استؽاللها من طرؾ شركة التجهٌز والتنمٌة لمدٌنة مراكش 

 "افلمار".

تحذؾ الفمرة الثالثة من الفصل الرابع من كناش التحمالت المعدل المتعلمة بواجبات وضع وفن الصفد  ثانٌا:

مرار المتخذ من طرؾ ربٌس المجلس الجماعً فً هذا الشؤن واالحكام الحدٌدي "الصابو" انسجاما مع ال

 المضابٌة.
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 2011ماي  11بتارٌخ  174/05/2017ممرر عدد      
 :لمـةالمتع 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالواحدة و العشرون  النمطـة      

 

 2017

172017

 113.1492 

 

 

 . 

 7%

 

 . 

  
 

47 
47 

وهـم الســـادة47
 

ة،  د توفلـدمحم العربً بلمابد، أحمد المتصدق، عبد السالم سً كوري، عواطؾ البردعً، إبراهٌم بوحنش، محم

 زراؾ، عبد الرزاق جبـور، عادل المتصـدق، أحمد عبٌلـة، حسن ببــاوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض، خدٌجة الفضً، دمحم

ة، ـدة ساللـاي، سعٌـم خـدار، مرٌـة مجـً، حفٌظـً االدرٌسـلعمرانة اـاري، أمٌنـوزرن، عبد الهادي فـد خـحمٌ

ثورٌة بوعبـاد، احماد أطرحً، م. البشٌر طوبـا، عبد الهادي بن عـال، عبد الؽنً درٌـوش، عبد الهـادي تلماضـً، 

بد الجلٌل بنسعود، خلٌفـة الشحٌمـً، عبد الهـادي وٌسـالت، عبد الفتـاح رزكـً، عبـد االلـه الؽلـؾ، أحمد محفوظ، ع

ة، ــد باللكرشـال، جمال الدٌن العكـرود، محمـار، حبٌبة اــد لكبـور، محمـعبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوج

محمـد بنلعروسً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بــال، محمـد اٌت الــزاوي، 

 ، عبـد الصمـد العكــاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً.  سفٌــان بنخالتـً، عبد المجٌـد بنانـً

  قـر  م   لـــي
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثانٌة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

اإلافادكة على جعذًل الىٍام الاظاس ي لؽشهة الحىمية املحلية )خالشة الاهىاس( مىلىع ملشس املجلغ  

 .2016ماي  30بحاسيخ  98/1/05/2016الجماعي إلاذًىة مشاهؾ عذد 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

ألساسً للشركة واالتفالٌة المتعلمة بها بالنسبة لشركة حاضرة األنوار، كنا لد صادلنا على النظام ا 

لكن أرجعت لنا من طرؾ مصالح وزارة الداخلٌة بمالحظات بسٌطة منها ما ٌخص النظام األساسً للشركة 

وأخرى تهم اتفالٌة النجاعة الطالٌة ولد كان باإلمكان اإلجابة عنها فً حٌنها لكن نظرا النشؽال الجماعة 

مل الجماعة تؤخرنا فً اإلجابة على هذا الموضوع، لكننا صوتنا على إحداث بؤمور أخرى كاإلعداد لبرنامج ع

هذه الشركة ونحن عازمون على الذهاب بعٌدا فً هذا الموضوع الهام والمهٌكل لمدٌنة مراكش وهو مشروع 

بع سٌستفٌد منه كافة ساكنة المدٌنة ولٌس المناطك السٌاحٌة فمط، وأإكد لكم أن مصالح وزارة الداخلٌة تتا

 معنا المشروع عن كثب.

لتالوة التمرٌر الخاص  ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتأما اآلن فالكلمة للسٌد  

 بالنمطة المعد فً اطار اجتماع مشترن بٌن لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ولجنة المرافك

 .العمومٌة والخدمات

 بالمرافك العمومٌة والخدماتجنة المكلفة ربٌس الل السٌد إبراهٌم بوحنش
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نٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول للممتضٌات المانو طبما

وتبعيا لخالصية هيذا االجتمياع  ،00/15/2107 والتً تم تدارسيها فيً الجلسية بتيارٌخ 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
بيالمرافك العمومٌية  اللجنية المكلفية  ٌناجتمياع مشيترن بي عميدوالماضٌة باستبناؾ اشؽال  االجتماع المشترن للجنتيٌن، ان

العاشيرة والربيع على السياعة  2107 ماي 06 الثالثاءبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة ٌوم واللجنة المكلفة  والخدمات
المكلفة ابراهٌم بوحنش ربٌس اللجنة بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد  الكبرىصباحا بماعة االجتماعات 

لتيدارس  المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌية والبرمجيةالحسٌن نوار ربٌس اللجنة والسٌد  بالمرافك العمومٌة والخدمات
 االتٌـة حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً: المتبمٌة النمط

اجمللط ادتماعي "حاضزة االيوار" يوضوع يكزر  التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة  .33
 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100عدد ملدينة يزانػ 

وعزنة   املؾادقة على تعديل اتفاقية النحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية بني مجاعة يزانػ .32
 .3100يوييو  32بتاريذ  010/0/10/3100يكزر عدد التنمية احمللية )حاضزة االيوار( يوضوع 

 

 ادة:ـالس تٌناع من أعضاء اللجنحضر االجتم -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.حفٌظة مجدار، 

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -
 احمد المتصدق، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال.

 

 : بصفة استشارٌة السادة مـــن اطــــر الجماعـــةفً االجتماع  شــــارنكما  -

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط :  رٌبٌةسمٌر لع
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
 

 

 بالنمط الجلسةفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس 
، وباتفاق 2107والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي المدرجة فً جدول اعمال اللجنة  المتبمٌة

 النمط الجاهزة على النحو االتً: مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة

"حاضزة االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي  التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة  .22
 .8102ياي  21بتاريذ  82/0/15/8102عدد ملدينة يزانػ 

 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، ولالطالع على حٌثٌاتها، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد النابب 

 الرابع لربٌس المجلس الجماعً لتمدٌم التوضٌحات فً هذا الباب.

ة االنوار، مشٌرا وفً هذا االطار، ذكر السٌد النابب بالمسار الذي لطعته شركة التنمٌة المحلٌة حاضر

الماضً  2106المتخذ فً دورة ماي  2106ماي  31بتارٌخ  98/0/15/2106الى ممرر المجلس الجماعً عدد 

بالموافمة على النظام االساسً لشركة التنمٌة المحلٌة حاضرة االنوار، مضٌفا ان احالة هذه الوثٌمة المرجعٌة 

اسفرت على تمدٌم مالحظات همت بعض المحاور المضمنة التنظٌمٌة على المصالح المختصة بوزارة الداخلٌة 

 فً االرسالٌة االتٌة:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   23 – 22النمط ذات االرلام: 
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وتبعا لذلن، تم تمكٌن السادة األعضاء من ممترح التعدٌالت الممرر ادخالها على النظام االساسً 

دة احٌاء االستجابة لمالحظات وزارة الداخلٌة من اجل اعاوالمرفك بالتمرٌر، حٌث اوضح السٌد النابب انه تمت 

ٌحتاج الى  كان هذا المشروع الهام ومن اهمها ان الشرٌن الثالث المتمثل فً شركة االستثمارات الطالٌة

التنازل عن  الى ترخٌص من وزارة المالٌة لدخول هذا النوع من الشراكات، مما ارتؤى بالشركة المذكورة

 % 39ممابل  نسبة  %60االخٌرة  لتصبح نسبة مساهمة هذه  لصالح الجماعة %01حصتها المتمثلة فً 

بالمؽرب والمإسس طبما لمالحظات  "رتٌكانا"باعتبارها فرع لشركة  Esco Invest Marrakechكمساهمة لشركة 

تركٌبة المجلس االداري مع حذؾ التزامات شركة ووزارة الداخلٌة، مما اسفر عن تؽٌٌر المساهمات 

 االستثمارات الطالٌة.

الرأي، وحٌث انه تبٌن للسادة االعضاء شكلٌة التعدٌالت الممترحة، ورؼبة  وبعد المنالشة وابداء 

منهم فً انجاح المشروع باعتباره تجربة نموذجٌة فً التصاد الطالة وامتدادا والعٌا لتوصٌات المإتمر 

لجنة فمد ابدت ال"، وتطبٌما لمالحظات وزارة الداخلٌة فً الموضوع،  22العالمً للتؽٌرات المناخٌة " كوب 

"حاضرة االنوار" موضوع ممرر المجلس  التنمٌة المحلٌةموافمتها على تعدٌل النظام االساسً  لشركة 

 .على النحو المرفك بالتمرٌر 2106ماي  31بتارٌخ  98/0/15/2106عدد الجماعً لمدٌنة مراكش 
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 ق  ملالحظ ت ةزا ا ااراخليلاملقرتح ت ااتمر ليل النظ ل  األس سي ارركل ااتنميل احملليل ح ضرا األنوا  طب

 

 

 

 

 

 

 

اٌّاقج نلُ 

1 

 

 

 

 

عبازٗ غسن٘ اىستٔها اّ فسّعَا يف املػسب 
غري ّاضح٘ ّاٌ مً املفسّض اٌ تهٌْ ٍرِ 

الػسن٘ قد أحدثت غسن٘ تابع٘ هلا 
 . باملػسب

 

 

 

 

 ِىً اٌّهوح  :1 اٌّاقج

  أُزؼِن  113.14اُوبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ ههْ ث٘بء ػ٠ِ

 1.15.85اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ اُٖبكه ثز٘ل٤نٙ ثبُغٔبػبد 

 (. ٤ُٞ٣2015ٞ  7) 1436ٖٓ هٓٚبٕ  20ٕبكه ك٢ 

  أُزؼِن ثْوًبد  17-95  اُوبٕٗٞ ههْٝث٘بء ػ٠ِ

-124اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ اُٖبكه  ثز٘ل٤نٙ   أَُبٛٔخ 

 30أُٞاكن  1417هث٤غ اُضب٢ٗ  14أُئهؿ ك٢  96-1

 .ًٔب رْ رـ٤٤وٙ ٝرز٤ٔٔٚ 1996ؿْذ 

  ػلك أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔواًِ ٓووه ٝث٘بء ػ٠ِ

أُزقن فالٍ 2016كجوا٣و18ثزبه٣ـ  44/2/02/2016

بؽلاس ث اُوب٢ٙ، 2016اُؼبك٣خ ُْٜو كجوا٣و لٝهح اُ

ٗبهح االٓوكن ّوًخ َٓبٛٔخ ُِز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ ُزلث٤و 

 ؛اُؼ٤ٓٞٔخ

  ًِػلك ٝث٘بء ػ٠ِ ٓووه أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔوا

اُؼبك٣خ ُْٜو  لٝهحاُأُزقن فالٍ  98/05/2016

  2016ٓب١

 َٔٝث٘بء ػ٠ِ ثبه٢ اُوٞا٤ٖٗ اُغبه١ ثٜب اُؼ، 

ِهوح ٍِاّ٘ح ِغهت١ح رئٌٍ ثٔٞعت ٛنا اُ٘ظبّ األٍب٢ٍ 

 ِ.ُزلث٤و ٓوكن اإلٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ ثغٔبػخ ٓواً ٌٍر١ّٕح اٌّؽ١ٍح

 ِىً اٌّهوح  :1 اٌّاقج

  أُزؼِن  113.14اُوبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ ههْ ث٘بء ػ٠ِ

 1.15.85اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ اُٖبكه ثز٘ل٤نٙ ثبُغٔبػبد 

 (. ٤ُٞ٣2015ٞ  7) 1436ٖٓ هٓٚبٕ  20ٕبكه ك٢ 

  أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ  17-95  اُوبٕٗٞ ههْٝث٘بء ػ٠ِ 

أُئهؿ  1-96-124اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ اُٖبكه  ثز٘ل٤نٙ  

ًٔب رْ  1996ؿْذ  30أُٞاكن  1417هث٤غ اُضب٢ٗ  14ك٢ 

 .رـ٤٤وٙ ٝرز٤ٔٔٚ

  ػلك أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔواًِ ٓووه ٝث٘بء ػ٠ِ

أُزقن فالٍ 2016كجوا٣و18ثزبه٣ـ  44/2/02/2016

بؽلاس ّوًخ ث اُوب٢ٙ، 2016اُؼبك٣خ ُْٜو كجوا٣و لٝهح اُ

 ؛ح اُؼ٤ٓٞٔخاالٗبهٓوكن َٓبٛٔخ ُِز٤ٔ٘خ أُؾ٤ِخ ُزلث٤و 

  ًِػلك ٝث٘بء ػ٠ِ ٓووه أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔوا

اُؼبك٣خ ُْٜو  لٝهحاُأُزقن فالٍ  98/05/2016

  2016ٓب١

 َٔٝث٘بء ػ٠ِ ثبه٢ اُوٞا٤ٖٗ اُغبه١ ثٜب اُؼ، 

 غسن٘ مطاٍن٘ مػسبٔ٘ للتينٔ٘ احمللٔ٘تؤضظ مبْجب ٍرا اليظاو األضاضٕ 
 Esco٘ مسانؼ ّغسن٘ لتدبري مسفل اإلىازٗ العنْمٔ٘ بػسان٘ بني مجاع

Invest Marrakech  بصفتَا غسن٘ مػسبٔ٘ ذات مطؤّلٔ٘ حمدّدٗ مبلؼ
 515دزٍه مائ٘ الف دزٍه مكسٍا االجتناعٕ  100.000.00زأمساهلا 

 .120039السباط ّزقه تكٔٔدٍا يف الطجل التجازٖ  4غازع االبطال غك٘ 
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اٌّاقج نلُ 

6 

عبازٗ غسن٘ اىستٔها اّ فسّعَا يف  -
ػسب غري ّاضح٘ ّاٌ مً املفسّض اٌ امل

تهٌْ ٍرِ الػسن٘ قد أحدثت غسن٘ تابع٘ 
 هلا باملػسب .

ضسّزٗ ازفام امللف مبا ٓفٔد اٌ غسن٘  -
االضتجنازات الطاقٔ٘ مت الرتخٔص هلا مً 
طسف ّشٓس االقتصاد ّاملالٔ٘ باملطاٍن٘ يف 

 زأمسال غسن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘

 : نأٌّاي اٌّهوح 6اٌّاقج -

)( نمدا،  درهم 1.000.000.00مبلغ المال فً رأس حدٌدتم ت
للسهم درهم )مائة درهم(100 سهم بمٌمة 10.000 إلى ممسم

 ا٠ُ ............ 1ٓوهٔخ ٖٓ  ، رْ رؾو٣وٛب ٤ًِبالواحد

 ٝرزٞىع َٗت أَُبٛٔخ ك٢ هأٍٔبٍ اُْوًخ ًٔب ٢ِ٣:

 ....ٓواًِ :ػلك االٍْٜ..........................ُغٔبػخ  51% -

 :ػلك االٍْٜ............................. ا١ٔهذ١ىا ُْوًخ 39% -

 ............ ػكق االٌُٙ :ٌّهوح االٌرصّاناخ اٌطال١ح 10% -

 : نأٌّاي اٌّهوح 6اٌّاقج -

ىكدا،  دزٍه 1.000.000.00 مبلؼ املال يف زأع مت حتدٓد
للطَه  دزٍه )مائ٘ دزٍه( 100 ضَه بكٔن٘ 10.000 إىل مكطه

 10.000إىل  1ْاحد، مت حتسٓسٍا نلٔا مسقن٘ مً ال

 ّتتْشع ىطب املطاٍن٘ يف زأمسال الػسن٘ ننا ٓلٕ:

 61%  ٘6100مسانؼ :عدد األضَهجلناع . 

 % 39  ٘لػسنEsco Invest Marrakech  عدد:
  3900األضَه

 

 

 

 

اٌّاقج نلُ 

13 

عبازٗ غسن٘ اىستٔها اّ فسّعَا يف املػسب 
ض اٌ تهٌْ ٍرِ غري ّاضح٘ ّاٌ مً املفسّ

الػسن٘ قد أحدثت غسن٘ تابع٘ هلا 
 باملػسب .

ضسّزٗ إزفام امللف مبا ٓفٔد اٌ غسن٘  -
االضتجنازات الطاقٔ٘ مت الرتخٔص هلا مً 
طسف ّشٓس االقتصاد ّاملالٔ٘ باملطاٍن٘ يف 

 زأمسال غسن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘

 

 ِعًٍ اإلقانج  :13 اٌّاقج

 فَٔخ اػٚبء:ٖٓ  ٣زٌٕٞ ٣ل٣و اُْوًخ ٓغٌِ اكاهح

 ػ٣ٖٞٚ ٖٓ عٔبػخ ٓواًِ  -

 ا١ٔهذ١ىا ػ٣ٖٞٚ ٖٓ ّوًخ -

 ػعٛ ِٓ ِهوح االٌرصّاناخ اٌطال١ح  -

٣زْ رؼ٤٤ْٜ٘ ٝاٗزلاثْٜ ٖٓ ٛوف أَُب٤ٖٔٛ اُطج٤ؼ٤٤ٖ أٝ 

 .أُؼ٤٣ٖٞ٘ ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ٛوف اُغٔغ اُؼبّ اُؼبك١

 

 ِعًٍ اإلقانج  :13 اٌّاقج

 :أػٚبءٖٓ فَٔخ  ٣زٌٕٞ ٣ل٣و اُْوًخ ٓغٌِ اكاهح

 مً مجاع٘ مسانؼ  ثالث٘ اعطاء -
 Esco Invest Marrakechعطًْٓ مً غسن٘  -

٣زْ رؼ٤٤ْٜ٘ ٝاٗزلاثْٜ ٖٓ ٛوف أَُب٤ٖٔٛ اُطج٤ؼ٤٤ٖ أٝ 

 .أُؼ٤٣ٖٞ٘ ٣ٝؼ٤ٕ٘ٞ ٖٓ ٛوف اُغٔغ اُؼبّ اُؼبك١
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37 

 

 

عبازٗ غسن٘ اىستٔها اّ فسّعَا يف  -
املػسب غري ّاضح٘ ّاٌ مً املفسّض اٌ 

ٌ ٍرِ الػسن٘ قد أحدثت غسن٘ تابع٘ تهْ
 هلا باملػسب .

ضسّزٗ إزفام امللف مبا ٓفٔد اٌ غسن٘  -
االضتجنازات الطاقٔ٘ مت الرتخٔص هلا مً 
طسف ّشٓس االقتصاد ّاملالٔ٘ باملطاٍن٘ يف 

 زأمسال غسن٘ التينٔ٘ احمللٔ٘

 

 

 :االُزيآبد أُزجبكُخ ث٤ٖ أَُب٤ٖٔٛ 37أُبكح 

 ثٔب ٢ِ٣ : اا١ٔهذ١ىّوًخ رِزيّ  -1

أُؾبكظخ ػ٠ِ اُزٞاىٗبد أُب٤ُخ ُِْوًخ ػجو رول٣ْ  -

ثلٕٝ ػٞٗ ك٢ ؽبُخ ٝهٞع ػغي  ُٜباػبٗبد ٓب٤ُخ 

 ٓب٢ُ ٜٗب٣خ ًَ ٍ٘خ ٓب٤ُخ.

ر٣َٞٔ ٝاٗغبى ع٤ٔغ االٍزضٔبهاد أُزؼِوخ ثز٘ل٤ل اُؼوٞك  -

 .ث٤ٖ اُْوًخ ٝاُغٔبػخ ٝث٤ٖ اُْوًخ ٝاالؿ٤به

اُؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ  ل٤نثز٘رؾَٔ اُلػبئو أُب٤ُخ أُزؼِوخ  -

 .اُْوًخ ٝاُغٔبػخ ٝ ث٤ٖ اُْوًخ االؿ٤به 

 .ٙٔبٕ فّٖٞ اُؾ٤ِٖخ أُب٤ُخ ُِْوًخ -

 رؾَٔ ع٤ٔغ االفطبء أُورٌجخ أُزؼِوخ ثز٤٤َو اُْوًخ   -

 اٌرىاِاخ ِهوح االٌرصّاناخ اٌطال١ح : -2

ظّاْ اٌّٛاوثح اٌرم١ٕح ٚاٌما١ٔٛٔح ٌٍّّهٚع ١ٌىْٛ  -

فٟ ِعاي  إٌعاػح اٌطال١ح ِطاتما ٌٍّؼا١٠ه اٌّغهت١ح 

اف كٚاٌمٛا١ٔٓ اٌعانٞ تٙا اٌؼًّ ٚظّاْ ذؽم١ك اال٘

اٌٍّطهج فٟ وٕاَ اٌرؽّالخ اٌّرؼٍك تإٌعاػح 

 .اٌطال١ح

اٌٍّاّ٘ح فٟ االٌرصّاناخ فٟ ؼكٚق ؼصرٙا ِٓ  -

 ناٌّاي اٌّهوح 

 اُزيآبد اُغٔبػخ : -3

يّ اُغٔبػخ ثبكاء اُزيآبرٜب أُب٤ُخ أَُطوح ك٢ زرِ -

خ أُزؼِوخ ثزلث٤و ٓوكن االٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ االرلبه٤

 .ٝاُ٘غبػخ اُطبه٤خ 

 

 

 

 

 :االُزيآبد أُزجبكُخ ث٤ٖ أَُب٤ٖٔٛ 37أُبكح 

 : مبا ٓلٕ Esco Invest Marrakechتلتصو غسن٘  -1

أُؾبكظخ ػ٠ِ اُزٞاىٗبد أُب٤ُخ ُِْوًخ ػجو رول٣ْ  -

ثلٕٝ ػٞٗ ك٢ ؽبُخ ٝهٞع ػغي  ُٜباػبٗبد ٓب٤ُخ 

 ٍ٘خ ٓب٤ُخ. ٓب٢ُ ٜٗب٣خ ًَ

ر٣َٞٔ ٝاٗغبى ع٤ٔغ االٍزضٔبهاد أُزؼِوخ ثز٘ل٤ل اُؼوٞك  -

 .ث٤ٖ اُْوًخ ٝاُغٔبػخ ٝث٤ٖ اُْوًخ ٝاالؿ٤به

اُؼوٞك أُجوٓخ ث٤ٖ  ثز٘ل٤نرؾَٔ اُلػبئو أُب٤ُخ أُزؼِوخ  -

 .اُْوًخ ٝاُغٔبػخ ٝ ث٤ٖ اُْوًخ االؿ٤به 

 .ٙٔبٕ فّٖٞ اُؾ٤ِٖخ أُب٤ُخ ُِْوًخ -

 ٔورٌجخ أُزؼِوخ ثز٤٤َو اُْوًخ  رؾَٔ ع٤ٔغ االفطبء اُ -

  

 اُزيآبد اُغٔبػخ : -2

اُزيآبرٜب أُب٤ُخ أَُطوح ك٢  ثؤكاءيّ اُغٔبػخ زرِ -

االرلبه٤خ أُزؼِوخ ثزلث٤و ٓوكن االٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاُ٘غبػخ 

 .اُطبه٤خ 
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اٌّاقج نلُ 

43 

 

 

املتعلك٘ بتعٔني أّل  42ّزدت يف املادٗ 
األعطاء اإلدازٗ علٙ اىُ ٓػَد جملظ 

 املعٔيٌْ أعالِ قبْهله هلرا امليصب ّاىُ ال
ْٓجد اٖ ماىع قاىْىٕ اّ تيظٔنٕ حٔال 
الكٔاو مبَاو أعطاء جملظ اإلدازٗ دٌّ 

 ذنس ٍؤالء األعطاء ّصفتَه

 : رؼ٤٤ٖ أٍٝ أػٚبء أُغٌِ 43 أُبكح

 ٣زٌٕٞ أٍٝ ٓغٌِ اإلكاهح ٖٓ:

 ا٤َُل 

  ا٤َُل 

  ا٤َُل 

 ا٤َُل 

 ا٤َُل 

ؼ٤ٕ٘ٞ أػالٙ هجُْٜٞ ُٜنا أُٖ٘ت ٝ أٗٚ ال ٣ْٜل األػٚبء أُ

ٝعٞك أل١ ٓبٗغ هب٢ٗٞٗ أٝ ر٘ظ٢ٔ٤ ؽ٤بٍ اُو٤بّ ثٜٔبّ أػٚبء 

 ٓغٌِ اإلكاهح.

 

 : ذؼ١١ٓ أٚي أػعاء اٌّعًٍ 43 اٌّاقج

 ٣زٌٕٞ أٍٝ ٓغٌِ اإلكاهح ٖٓ:

 ٕزئٔظ مجاع٘ مسانؼ الطٔد بلكائد حمند العسب 
  الطٔدFrasisco Tarongi Arteu  ٘مدٓس غسنEsco 

Invest Marrakech 

  ْٓىظ بيطلٔناٌ ىائب زئٔظ مجاع٘ مسانؼالطٔد 
 امحد املتصدم ىائب زئٔظ مجاع٘ مسانؼ الطٔد 

 الطٔد Enric Solano Mirete  ٘مطاٍه يف غسنEsco 

Invest Marrakech  

٣ْٜل األػٚبء أُؼ٤ٕ٘ٞ أػالٙ هجُْٜٞ ُٜنا أُٖ٘ت ٝ أٗٚ ال 

ُو٤بّ ثٜٔبّ أػٚبء ا ٝعٞك أل١ ٓبٗغ هب٢ٗٞٗ أٝ ر٘ظ٢ٔ٤ ؽ٤بٍ

 ٓغٌِ اإلكاهح.

 عدد املْقعني يف اليظاو األضاضٕ ال 
ٓتياضب مع ما ٍْ ميصْص علُٔ يف 

املتعلل بػسنات  17-95الكاىٌْ زقه 
ميُ علٙ  1املطاٍن٘ الرٖ ٓيص يف املادٗ 

 اال ٓكل عدد املطاٍنني عً مخط٘

 أُئٍَٕٞ 

 قائد دمحم العربًالجماعة الحضرٌة لمدٌنة مراكش ٌمثلها السٌد بل 
  شركة االستثمارات الطالٌة ٌمثلها 

  ٌمثلها  انٌرتٌكاشركة 

  السٌد 
 السٌد 

 

 أُئٍَٕٞ 

  اجلناع٘ احلطسٓ٘ ملدٓي٘ مسانؼ ميجلَا الطٔد بلكائد حمند
 .العسبٕ

  ٘غسنEsco Invest Marrakech  ميجلَا الطٔد
Frasisco Tarongi Arteu 

  مسانؼْٓىظ بيطلٔناٌ ىائب زئٔظ مجاعالطٔد ٘ 
 امحد املتصدم ىائب زئٔظ مجاع٘ مسانؼ الطٔد 

 الطٔد Enric Solano Mirete  ٘مطاٍه يف غسنEsco 

Invest Marrakech  
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

كمساهمة لشركة  %01إذن حسب تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بتعدٌالت بسٌطة أولها أن نسبة  

نظرا ألن  %60لطالٌة فً شركة حاضرة األنوار ستنتمل للجماعة لتصبح مساهمة هذه األخٌرة االستثمارات ا

شركة االستثمارات الطالٌة وهً مإسسة تابعة للدولة وجدت صعوبات مسطرٌة فً جلب حصتها لشركة 

اٌة، حاضرة األنوار، لكن مع ذلن فهً مإسسة مرحب بها فً أي ولت ألنها واكبت معنا الموضوع منذ البد

 أما ثانً تعدٌل فهو إضافة عبارة "بتدبٌر" إلى المادة األولى من النظام األساسً للشركة.

 باب المنالشة مفتوح للتداول حول النمطة. 

إذا لم ٌكن هنان أي تدخل فً الموضوع، نمر إلى التصوٌت وفك المالحظات الواردة من مصالح  

2991052016إر وزارة الداخلٌة بممتضى

وتشمل  
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 2011ماي  11بتارٌخ  175/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثانٌة و العشرون  النمطـة      

النظام االساسً لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" موضوع ممرر  بالمصادلة على تعدٌل
.3100 ماي 21 بتارٌخ 82/0/10/3100 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش عدد

 

 2017

172017

 113.1492 

 2991052016

 

 
 

 . 

 

 

 

 

 . 

  
 

45 
45 

دةوهـم الســـا45
 

محمـد العربً بلمابد، أحمد المتصدق، عبد السالم سً كوري، عواطؾ البردعً، إبراهٌم بوحنش، محمـد توفلة، 
خدٌجة الفضـً، عبد الرزاق جبــور، عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، حفٌظة مجدار،  

عباد، احماد أطرحً، م. البشٌر طوبا، خلٌفة الشحٌمً، أمٌنة العمرانً االدرٌسً، مرٌم خاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بو
عبد الهـادي بن عــال، عبـد الؽنـً درٌــوش، عبد الهادي تلماضـً، عبد الهـادي وٌســالت، عبد الفتـاح رزكــً، 

لة، أحمد محفوظ، عبد االله الؽلؾ، عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، دمحم لكبار، حبٌبة الكرشال، محمـد با
جمال الدٌن العكرود، م. الحسن المنادي، محمـد بنلعروسً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجـوب، 
محمـد بن بال، محمـد اٌت الزاوي، سفٌان بنخالتـً، عبد المجٌد بنانــً، عبد الهادي فــاري، عبد الصمـد العكـاري، 

 م. احفٌظ لضاوي العباسً. 

  قـر  م   لـــي

النظام االساسً لشركة التنمٌة المحلٌة "حاضرة االنوار" موضوع ممرر المجلس 

3100 ماي 21 بتارٌخ 82/0/10/3100 جماعً لمدٌنة مراكش عددال

2991052016
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   ألٚي اٌثاب ا

 اٌّكج –اٌّمه –اٌغهض -١ّـحاٌرٍ -اٌّىً 

 ِىً اٌّهوح  :1 اٌّاقج

  1.15.85اُظ٤ٜو اُْو٣ق ههْ اُٖبكه ثز٘ل٤نٙ أُزؼِن ثبُغٔبػبد  113.14اُوبٕٗٞ اُز٘ظ٢ٔ٤ ههْ ث٘بء ػ٠ِ 

 (. ٤ُٞ٣2015ٞ  7) 1436ٖٓ هٓٚبٕ  20ٕبكه ك٢ 

  1-96-124اُْو٣ق ههْ  ظ٤ٜواُٖبكه ثز٘ل٤نٙ اُ أُزؼِن ثْوًبد أَُبٛٔخ 17-95  اُوبٕٗٞ ههْٝث٘بء ػ٠ِ 

 .ًٔب رْ رـ٤٤وٙ ٝرز٤ٔٔٚ 1996ؿْذ  30أُٞاكن  1417هث٤غ اُضب٢ٗ  14أُئهؿ ك٢ 

  أُزقن فالٍ  2016كجوا٣و  18ثزبه٣ـ  44/2/02/2016ػلك أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔواًِ ٓووه ٝث٘بء ػ٠ِ

 ؛االٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخٓوكن ٤ِخ ُزلث٤و بؽلاس ّوًخ َٓبٛٔخ ُِز٤ٔ٘خ أُؾاُوب٢ٙ ث 2016اُؼبك٣خ ُْٜو كجوا٣و لٝهح اُ

 ًِ2016ٓب١  30ثزبه٣ـ  98/1/05/2016ػلك  ٝث٘بء ػ٠ِ ٓووه أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔوا 

 ؛2016اُؼبك٣خ ُْٜو ٓب١  لٝهحاُأُزقن فالٍ 

 ًِلٝهحاُأُزقن فالٍ  2017ٓب١  17ثزبه٣ـ  175/05/2017ػلك  ٝرجؼب ُٔووه أُغٌِ اُغٔبػ٢ ُٔوا 

 ؛2017اُؼبك٣خ ُْٜو ٓب١ 

 َٔٝث٘بء ػ٠ِ ثبه٢ اُوٞا٤ٖٗ اُغبه١ ثٜب اُؼ، 

لتدبري مسفل اإلىازٗ العنْمٔ٘ بػسان٘ بني مجاع٘ مسانؼ  غسن٘ مطاٍن٘ مػسبٔ٘ للتينٔ٘ احمللٔ٘تؤضظ مبْجب ٍرا اليظاو األضاضٕ 
ٍه مائ٘ الف دز 100.000.00بصفتَا غسن٘ مػسبٔ٘ ذات مطؤّلٔ٘ حمدّدٗ مبلؼ زأمساهلا  Esco Invest Marrakechّغسن٘ 

 .120039السباط ّزقه تكٔٔدٍا يف الطجل التجازٖ  4غازع االبطال غك٘  515دزٍه مكسٍا االجتناعٕ 

 : غهض اٌّهوح3 اٌّاقج

ثغٔبػخ ٓواًِ اإلٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ ٝاٍزـالٍ ٓوكن  بتدبري اُو٤بّ ثٌبكخ اُؼ٤ِٔبد أُزؼِوخ ك٣٢زٔضَ ؿوٗ اُْوًخ 

 ٝال ٤ٍٔب:

 ٔغبٍ اإلٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ؛أُزؼِوخ ثـبٍ اُٜ٘لٍخ ٝ ه٤بكح األّ -

اُز٢ هل رورجٜ أُْ٘آد اٗغبى ٝث٘بء ٝ ّواء ٝ ا٣غبه ٝاٍزـالٍ ٝ ر٤٤َو ٝ ٤ٕبٗخ ٝ ٓواهجخ ٝ ؽواٍخ ًبكخ  -

 اإلٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ؛ثْجٌخ 

 اإلٗبهح اُؼ٤ٓٞٔخ؛٣زؼِن ثٔوكن ًَ ْٓوٝع رلث٤و  -

ػ٤خ ًَٝ اُؼ٤ِٔبد اُزغبه٣خ ٝأُ٘وُٞخ ٝأُب٤ُخ ٝاُؼوبه٣خ ٌبكخ اُلهاٍبد ٝاألْٗطخ اُٖ٘باُو٤بّ ثٝثٖلخ ػبٓخ،  -

اُز٢ هل رورجٜ ثٖلخ ٓجبّوح أٝ ثٖلخ ؿ٤و ٓجبّوح ثبُٔٞٙٞع أػالٙ أٝ اُز٢ ٖٓ ّؤٜٗب ر٤َ٤و اٗغبىٙ، ٝ ر٤ٍٞؼٚ 

٣ٌٜٔ٘ب اٗغبى ًَ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ رز٘بٍت ٓغ ٝثٌَْ ػبّ، . ثبٍزض٘بء رلث٤و أُِي اُقبٓ ُِغٔبػخ أٝ رط٣ٞوٙ

 .اُْوًخ ٝ رَبْٛ ك٢ اٗغبىٙؿوٗ 

 .٣ٌٖٔ ُِْوًخ رول٣ْ فلٓبرٜب ُِغٔبػبد أُغبٝهح اُواؿجخ ك٢ مُي ٛجوب ُِوٞا٤ٖٗ اُغبه١ ثٜب اُؼًَٔٔب 

 اٌصأٟ اٌثاب

 األٌُٙ - اٌؽصص –نأي اٌّاي 

 : نأٌّاي اٌّهوح6 اٌّاقج

للطَه  دزٍه )مائ٘ دزٍه( 100 بكٔن٘ضَه  10.000 إىل ىكدا، مكطه دزٍه 1.000.000.00 مبلؼ املال يف زأع مت حتدٓد
 10.000إىل  1الْاحد، مت حتسٓسٍا نلٔا مسقن٘ مً 

 ّتتْشع ىطب املطاٍن٘ يف زأمسال الػسن٘ ننا ٓلٕ:
 61%  ٘6100مسانؼ :عدد األضَهجلناع . 
 % 39  ٘لػسنEsco Invest Marrakech 3900:عدد األضَه . 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107رة العادٌة لشهر ماي النمطة الثالثة والعشرون من جدول اعمال الدو

اإلافادكة على جعذًل اثفاكية الىجاعة الىاكية لحذبير مشفم الاهاسة العمىمية بين حماعة مشاهؾ   

 2016ًىهيى  23بحاسيخ  101/1/06/2016وؼشهة الحىمية املحلية )خالشة الاهىاس( مىلىع ملشس عذد 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  ربً بلمابدالسٌد دمحم الع

فً بداٌة هذه النمطة، أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة  

فً اطار اجتماع مشترن بٌن لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ولجنة  نص التمرٌر المعد بشؤنها

 .العمومٌة والخدمات المرافك

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة  براهٌم بوحنشالسٌد إ
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العميل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية فيً  طبما

وتبعا لخالصة هذا  ،00/15/2107 والتً تم تدارسها فً الجلسة بتارٌخ 2107 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
 اللجنيية المكلفيية  اجتميياع مشييترن بييٌن عمييدنتييٌن، اناالجتميياع والماضييٌة باسييتبناؾ اشييؽال  االجتميياع المشييترن للج

على  2107 ماي 06 الثالثاءبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة ٌوم واللجنة المكلفة  بالمرافك العمومٌة والخدمات
ابراهٌم بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسة السٌد  الكبرىصباحا بماعة االجتماعات العاشرة والربع الساعة 

المكلفية بالمٌزانٌية الحسٌن نوار ربٌس اللجنة والسٌد  المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتبوحنش ربٌس اللجنة 
 االتٌـة حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً: المتبمٌة لتدارس النمط والشإون المالٌة والبرمجة

حاضزة االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي " التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة  .33
 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100عدد ملدينة يزانػ 

وعزنة   املؾادقة على تعديل اتفاقية النحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية بني مجاعة يزانػ  .32
 .3100يوييو  23بتاريذ  010/0/10/3100يكزر عدد التنمية احمللية )حاضزة االيوار( يوضوع 

 

 ادة:ـالس تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -

 عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.حفٌظة مجدار، 

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -
 احمد المتصدق، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال.

 

 : ة استشارٌة السادةبصف مـــن اطــــر الجماعـــةفً االجتماع  شــــارنكما  -

 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط :  سمٌر لعرٌبٌة
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
 

 

 بالنمط الجلسةفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ربٌس 
، وباتفاق 2107مدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي ال المتبمٌة

 مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   23 – 22النمط ذات االرلام: 
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

رعدٌل شكلً بسٌط تطبٌما إلفٌما ٌخص هذه النمطة، فاألمر ٌتعلك بت 

2991052016

113.14

. 

 وعلٌه، فإذا لم ٌكن هنان أي تدخل نمر إلى التصوٌت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

175 
 

 

 2011ماي  11بتارٌخ  176/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثالثة و العشرون  النمطـة      

بالمصادلة على تعدٌل اتفالٌة النجاعة الطالٌة لتدبٌر مرفك االنارة العمومٌة بٌن جماعة مراكش  وشركة 
3100 ٌونٌو 32 بتارٌخ 010/0/10/3100 التنمٌة المحلٌة )حاضرة االنوار( موضوع ممرر عدد

 

 2017

172017

 113.1492 

 2991052016

 

 

 

 . 

  

 299105

2016 

 . 

  
 

47 
47 

وهـم الســـادة47
 

ً، إبراهٌم بوحنـش، السالم سً كوري، عواطؾ البردع ددق، عبدمحم العربً بلمابد، ٌونس بن سلٌمـان، أحمد المتص

ور، عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، ضـً، محمـد زراؾ، عبد الرزاق جبمحمـد توفلــة، خدٌجة الف ٌوسؾ اٌت رٌـاض،

ـم خـاي، سعٌـدة ساللـة، ثورٌـة بوعبـاد، دار، مرٌـة مجـاري، حفٌظـحسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي ف

الهـادي تلماضـً، خلٌفة الشحٌمـً،  ال، عبد الؽنً درٌـوش، عبدحً، م. البشٌـر طوبا، عبد الهادي بن عاحماد أطر

توفٌك بلوجـور،  ً،عبد المجٌد اٌت الماضؾ، أحمد محفوظ، ه الؽلً، عبد االلهـادي وٌسـالت، عبد الفتاح رزكد العب

ة، م. الحسن المنادي، دمحم بنلعروسً، الحسٌن نوار، د لكبار، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالـمحم

ً، ـً، عبد المجٌد بنانـد اٌت الزاوي، سفٌان بنخالتـال، محمـد بن بـوب، محمـن، السعٌد اٌت المحجـخلٌل بولحس

 عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً.
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الرابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

  ( BUS CITY MOTAJADIDA)اإلافادكة على اثفاكية الحذبير بين حماعة مشاهؾ وؼشهة الحىمية املحلية  

 

 بٌس المجلس الجماعً ر السٌد دمحم العربً بلمابد

أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي أعدته  

 اللجنة حول النمطة فً إطار اجتماع مشترن مع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات.

 

 برمجةربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة وال السٌد الحسٌن نوار
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ا العمل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري به طبما

وبعد تؤجٌل االجتماع الذي كيان  ،12/15/2107 والتً تم تدارسها فً الجلسة بتارٌخ 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
 00/15/2107 بتييارٌخ 01071وتبعييا للييدعوة عييدد  ألسييباب تنظٌمٌيية، ونظييرا لطييابع االسييتعجال، 00/15/2107ممييررا بتييارٌخ 

 اللجنة المكلفية  االجتماع المشترن بٌن الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال
 الجمعيةٌيوم االجتماع المذكور  عمدانبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة، واللجنة المكلفة  بالمرافك العمومٌة والخدمات

بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسية  الصؽرىصباحا بماعة االجتماعات  حادٌة عشرةالعلى الساعة  2107 ماي 02
والسيٌدة حفٌظية مجيدار ناببية ربيٌس  المكلفية بالمٌزانٌية والشيإون المالٌية والبرمجيةالسٌد الحسٌن نيوار ربيٌس اللجنية 

 ها فً جدول اعمال الدورة كاالتً:لتدارس النمط االتٌـة حسب ارلام المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماتاللجنة 

عدد "حاضزة االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي ملدينة يزانػ  التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة  .33
 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100

وعزنة التنمية احمللية )حاضزة   ني مجاعة يزانػاملؾادقة على تعديل اتفاقية النحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية ب.32
 .3100يوييو  32بتاريذ  010/0/10/3100يكزر عدد االيوار( يوضوع 

 . ( BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التدبري بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .34
    (. BUS CITY MOTAJADIDAاحمللية )املؾادقة على اتفاقية التمويل بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية  .30

 

 السادة: تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
عبد السالم سً كوري، موالي الحسن المنادي، امال مٌصرة، خدٌجة الفضً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الفتاح 

 رزكً، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، عادل المتصدق، عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.

 فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: شارن -
 احمد المتصدق، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال.

 

 : بصفة استشارٌة السادة مـــن اطــــر الجماعـــةفً االجتماع  شــــارنكما  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ة والتخطٌطربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌ :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 ربٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت :  خدٌجة عبٌدي

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عباس شتوان

 عن المسم التمنً : عبد الحك الرابحً
 المحلٌة عن مصلحة شركات التنمٌة :  ابتسام بندنون

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
 

 :شركة التنمٌة المحلٌة " حافلة ... الحاضرة المتجددة" شاركت السٌدة عــــنو -
 

 BUS CITY MOTAJADIDAالمدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة  :  رفٌمة حبرى
 

 بالنمط الجلسة ةربٌس ةلسٌدا تفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر
، وباتفاق 2107المدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  المتبمٌة

 مع السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   25 – 24النمط ذات االرلام: 
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 BUS CITYاحمللية )املؾادقة على اتفاقية التدبري بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية  .82

MOTAJADIDA) 
 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة التدبٌر موضوع 

الدراسة، والطالع السادة االعضاء على سٌالها العام، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس 

 BUS CITY)وشركة التنمٌة المحلٌة دبٌر بٌن جماعة مراكش الجماعً الذي أوضح أن الموضوع ٌهم اتفالٌة ت

MOTAJADIDA)  والمتمثل سٌالها العام فً العمل على  تفادي المراءات المتعددة للمانون األساسً للشركة

مازال جدٌدا  BHNSباعتبارها تحدد اختصاصات فً إطار التنمل الحضري بمدٌنة مراكش، مشٌرا أن موضوع 

 وإكراهات.وبه عدة تداخالت 

 BUS CITY MOTAJADIDAلشركة التنمٌة المحلٌة وفً ذات السٌاق، تدخلت السٌدة المدٌرة العامة 

التً ذكرت بالمسار الذي لطعته الشركة منذ مصادلة المجلس على تؤسٌسها وانطالق عملها ابان فترة مإتمر 

دفه تدعٌم النظام األساسً للشركة ، مشٌرة الى ان مشروع االتفالٌة المعروض هCOP22التؽٌٌرات المناخٌة 

وتوضٌح العاللة بٌنها وبٌن الجماعة على انه ٌمكنه تعدٌله بإضافة آلٌات ومهام أخرى للشركة لتوسٌع نطاق 

 عملها.

عمب ذلن، وبعد ان تم فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وبعد تثمٌن االتفالٌة فً بعدها العام باعتبارها 

ٌضبط الٌات العمل واالشتؽال بٌن الطرفٌن فً تدبٌر المرفك حسب التوضٌحات مرجعا تنظٌمٌا تعالدٌا 

الممدمة، وبعد تالوة منطوق االتفالٌة نصا بنص، لدم السادة االعضاء تعدٌالت شكلٌة واخرى تهم الموضوع 

 معللة ذلن بمالحظات على الشكل االتً:
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رقم 

 املادة

 مالةظات وأسباب التعديل قحرةة م  رر  اللننةالتعديالت امل يف مشروع االتفاقية النص األصلي

 
 

0 

 

إلى تحدٌد الشروط  وكذا دفتر التحمالت المتعلك بهاتهدؾ هذه االتفالٌة 
العامة لتدبٌر واستؽالل مرفك النمل الحضري التابع لجماعة مراكش من 
طرؾ شركة التنمٌة المحلٌة للنمل المسماة حافالت الحاضرة المتجددة، 

 التزامات األطراؾ المتعالدة فً هذا الشؤن.وكذا حموق و

 
 حذؾ عبارة: "وكذا دفتر التحمالت المتعلك بها" 

 
الموضوع ٌتعلك باتفالٌة ولٌس بدفتر 

 تحمالت.

 

 

 

2 

 

( سنة لابلة 25تتحدد مدة سرٌان هذه االتفالٌة فً خمسة وعشرٌن سنة )

 للتجدٌد ضمنٌا.

 

ته فً الفسخ أو التعدٌل" إضافة عبارة: "ما لم ٌبد أحد الطرفٌن رؼب
 لتصبح الماد الثانٌة على الشكل التالً:

( سنة لابلة 25تتحدد مدة سرٌان هذه االتفالٌة فً خمسة وعشرٌن سنة )

 .للتجدٌد ضمنٌا ما لم ٌبد أحد الطرفٌن رؼبته فً الفسخ أو التعدٌل
 

 

 

 

 

 

 

4 

للموانٌن تلتزم شركة التنمٌة المحلٌة فً حدود األهداؾ المسطرة وطبما 
 واألنظمة الجاري بها العمل بالمٌام بالمهام التالٌة:

 افالت عالٌة االستؽالل والتدبٌر الجٌد لمرفك النمل الحضري بواسطة ح
 جودة الخدمة عن طرٌك.

  تطوٌر وضمان االستؽالل والتدبٌر الجٌد لمرفك النمل الحضري بواسطة
 حافالت عالٌة جودة الخدمة.

 مثل للتجهٌزات المستعملة فً مرفك النمل تطوٌر وضمان التدبٌر األ
 الحضري.

 .تطوٌر التنمل الحضري بالمدٌنة وتجوٌد الوسابل المعبؤة لهذا الؽرض 
  الرفع من التدابٌر الرامٌة إلى التملٌل من المخاطر التمنٌة لنظام النمل

 الحضري.
 .ضمان حفظ واستدامة البنٌة التحتٌة وحسن تدبٌر أسطول الحافالت 
 ضمان وضع نظام جٌد للنمل الحضري متاح للجمٌع وبجودة  ىالعمل عل

 عالٌة.
 صٌانة الوسابل المستعملة فً تسٌٌر المرفك وضمان  ضمان السهر على

 استمرارٌته بجودة عالٌة لفابدة المرتفمٌن.
  ضمان التدبٌر الجٌد واالختٌار األمثل للموارد البشرٌة المإهلة لتسٌٌر

 المطاع.
 طول المستعمل فً تدبٌر المرفك.تجدٌد األس العمل على 
 .توفٌر الوسابل الضرورٌة للتدبٌر الجٌد للخدمات 
 .الرفع من لدرات الموارد البشرٌة العاملة بالمطاع وتؤهٌلها بصفة مستمرة 
  السعً إلى الحصول على شهادات الكفاءة واالعتراؾ فً تدبٌر المرفك وفما

 للمعاٌٌر الدولٌة.

 السهر على" من بعض فمرات المادة.حذؾ عبارتً: "العمل على" و"
تلتزم شركة التنمٌة المحلٌة فً حدود األهداؾ المسطرة وطبما للموانٌن 

 واألنظمة الجاري بها العمل بالمٌام بالمهام التالٌة:
  االستؽالل والتدبٌر الجٌد لمرفك النمل الحضري بواسطة حافالت

 .عالٌة جودة الخدمة
 الجٌد لمرفك النمل الحضري بواسطة  تطوٌر وضمان االستؽالل والتدبٌر

 حافالت عالٌة جودة الخدمة.
  تطوٌر وضمان التدبٌر األمثل للتجهٌزات المستعملة فً مرفك النمل

 الحضري.
 .تطوٌر التنمل الحضري بالمدٌنة وتجوٌد الوسابل المعبؤة لهذا الؽرض 
 لنمل الرفع من التدابٌر الرامٌة إلى التملٌل من المخاطر التمنٌة لنظام ا

 الحضري.
 .ضمان حفظ واستدامة البنٌة التحتٌة وحسن تدبٌر أسطول الحافالت 
 .ضمان وضع نظام جٌد للنمل الحضري متاح للجمٌع وبجودة عالٌة 
 صٌانة الوسابل المستعملة فً تسٌٌر المرفك وضمان استمرارٌته  ضمان

 بجودة عالٌة لفابدة المرتفمٌن.
 ل للموارد البشرٌة المإهلة لتسٌٌر ضمان التدبٌر الجٌد واالختٌار األمث

 المطاع.
 .تجدٌد األسطول المستعمل فً تدبٌر المرفك 
 .توفٌر الوسابل الضرورٌة للتدبٌر الجٌد للخدمات 
 .الرفع من لدرات الموارد البشرٌة العاملة بالمطاع وتؤهٌلها بصفة مستمرة 

وفما  كالسعً إلى الحصول على شهادات الكفاءة واالعتراؾ فً تدبٌر المرف
 للمعاٌٌر الدولٌة.

 
 
 
 
 
 
 
تم حذؾ العبارتٌن لتفادي التكرار  -

 والركاكة فً التعبٌر. 
 
الترح أحد السادة األعضاء إمكانٌة تجمٌع  -

 هذه الفمرات.
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5 

 

تلتزم جماعة مراكش باتخاذ كل التدابٌر التً من شؤنها تسهٌل مهمة شركة 
 التنمٌة المحلٌة وتلتزم بالخصوص بما ٌلً:

  تعببة تموٌالت التسٌٌر واالستثمار والتجهٌز واستؽالل  وتطوٌر
شركة النمل الحضري بواسطة الحافالت تماشٌا مع المهام الموكولة 

 لشركة التنمٌة المحلٌة.
  األمالن العامة  جمٌعالوضع رهن إشارة شركة التنمٌة المحلٌة

 لممارسة مهامها. والخاصة
 بداٌة اشتؽال شركة التنمٌة المحلٌة توفٌر الوسابل المالٌة الضرورٌة ل

 وإنجاز البنٌة التحتٌة الضرورٌة لحسن تدبٌر المرفك.
  توفٌر كل المعطٌات الضرورٌة المتعلمة ببرامج التنمٌة الحالٌة

والمستمبلٌة التً لها ولع مباشر أو ؼٌر مباشر على لطاع النمل 
 الحضري بالجماعة.

 المرفك من طرؾ الشركة تؽطٌة النمص المحتمل فً إدارة واستؽالل 

  ًنمل إلى الشركة مهام التنفٌذ والرصد من لبل إدارة المشروع بما ف
ذلن محاور التبادل، التنمل اللٌن والبرنامج ذات األولوٌة والمتعلك 

  بتحسٌن النمل الحضري.
 

 

حذؾ عبارتً: "جمٌع" و "والخاصة" من الفمرة الثانٌة لتصبح  -

 كاآلتً:

  ... 
 
 

 شارة شركة التنمٌة المحلٌة األمالن العامة لممارسة الوضع رهن إ
 مهامها.

 ... 
 

 ... 
 

 

 ... 
  

 تعدٌل الفمرة األخٌرة لتصبح على الشكل التالً: -
  مواكبة مهام التنفٌذ والرصد لمشارٌع التنمل بما فً ذلن محاور

 والبرامج المتعلمة بتحسٌن النمل الحضري. المرنالتبادل، التنمل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

عدٌل الفمرة األخٌرة لمالءمتها مع ما تم ت -
جاء فً النسخة الفرنسٌة من االتفالٌة ولجعل 

 هذا الممتضى ٌتمتع بنوع من المرونة.
 

 
 

الباب 
 الخامس

 
 

 المادة
6 

 حمَيةاًباب اخلامس: أأظي املوارد املس تؼمةل وس ياسة اًتؼريفة ًرشنة اًتمنية ال

 ةاملادة اًسادسة: موارد رشنة اًتمنية احملَي
 تتكون الموارد الذاتٌة المحلٌة عبر المداخٌل التالٌة:

 .منتوج المداخٌل المحصل لدى مرتفمً لطاع النمل الحضري 
 .منتوج إٌجار حضٌرة أسطول الشركة 
 الحموق الحاصلة من االٌجار والواجبات المإداة من طرؾ المستؽلٌن 
 والع المختلمة منتوج كراء التجهٌزات )المحالت، عابدات تؤجٌر المبانً، والم

 للشركة ...(
  الواجبات الناتجة عن االشهار عبر شبكة الخطوط وذا البنٌات التحتٌة المستعملة

 فً مرفك النمل الحضري.
  الحموق المختلفة الستعماالت الملن العام الموضوع رهن إشارة شركة التنمٌة

 المحلٌة من طرؾ الجماعة.

  عدة للجماعة.وخدمات المساالمتعلمة بالدراسات  %5تؤدٌة 

  منتوج جمٌع الخدمات التً لها عاللة بمهام التنمٌة المحلٌة أو عن طرٌك استعمال
 جمٌع الممتلكات أو التجهٌزات المتطلبة من لبل شركة التنمٌة المحلٌة

 .منح الجماعة 
 .منح وزارة الداخلٌة والمساهمٌن 

 الهبات، الوصاٌا والتبرعات المختلفة 

مستعملة" من عنوان الباب الخامس لٌصبح حذؾ عبارتً "أصل" و "ال -
 اًتؼريفة ًرشنة اًتمنية احملَية وهظاماًباب اخلامس: املوارد        كاآلتً:

 
إضافة عبارة "المتعلمة بؽرض الشركة" إلى الفمرة الرابعة لتصبح  -

 التالً:

  منتوج كراء التجهٌزات )المحالت، عابدات تؤجٌر المبانً، والموالع
  .المتعلمة بؽرض الشركةكة...( المختلمة للشر

 

حذؾ عبارة "وخدمات المساعدة للجماعة" من الفمرة السابعة  -
 وتعوٌضها بعبارة "واالشراؾ على األشؽال" لتصبح الفمرة كاآلتً:

  واالشراؾ على األشؽالالمتعلمة بالدراسات  %5تؤدٌة. 

 

 

 حذفت العبارتٌن لمالءمة الصٌاؼة -

 

 
 

ت السٌدة المدٌرة بخصوص هذه الفمرة تدخل
العامة للشركة لتوضح أن الشركة تفكر فً 
استؽالل هذه المبانً كؤكشان أو مطاعم أو 

 مراكن إلٌجاد موارد لتموٌل المشروع
 

الترح أحد السادة األعضاء إمكانٌة خفض  -

 .%3إلى  %5نسبة 
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7 

 املادة اًسابؼة: ثؼريفات الأداء

النمل الحضري وكذا الخدمات  من أجل تحدٌد تعرٌفات األداء بحافالت
األخرى، تلتزم شركة التنمٌة المحلٌة من جهة بالمحافظة على التوازن 
المالً المترتب عن تفعٌل هذه االتفالٌة، ومن جهة أخرى ضرورة األخذ 

 بعٌن االعتبار الموة الشرابٌة للمرتفمٌن.
اج وٌجب أن تؤخذ السٌاسة التعرٌفٌة بعٌن االعتبار كذلن أرباح اإلنت

 وااللتصاد الناتج عن الرفع من تدبٌر وأداء مرفك النمل الحضري.
تفوض الجماعة صالحٌة تحدٌد التعرٌفات لشركة التنمٌة المحلٌة طبك 

   الشروط المشار إلٌها آنفا.

 
 
 
 
 

 حذؾ الفمرة الثالثة وتعوٌضها بما ٌلً:
تمترح الشركة التعرٌفات الخاصة بتمدٌم الخدمة مع مراعاة الجانب 

  االجتماعً على أساس عرضها على المجلس الجماعً للبث فٌها.

 

 

 

 

إبماء تحدٌد التعرٌفات من اختصاص المجلس 
 العتبارات اجتماعٌة

 

9 

 املادة اًتاسؼة: اس تغالل مرفق اًيلي احلرضي

ٌمكن لشركة التنمٌة المحلٌة استؽالل خطوط مرفك النمل الحضري عالً 
لذاتٌة، وٌمكن تحت مرالبتها ومسإولٌتها جودة الخدمات بواسطة وسابلها ا

لبعض الفاعلٌن فً تفوٌض جزء من خدمات االستؽالل المشار إلٌها أعاله 
  المجال.

 إضافة عبارة "آخرٌن" إلى آخر المادة لتصبح كاآلتً:
ٌمكن لشركة التنمٌة المحلٌة استؽالل خطوط مرفك النمل الحضري عالً 

تٌة، وٌمكن تحت مرالبتها جودة الخدمات بواسطة وسابلها الذا
ومسإولٌتها تفوٌض جزء من خدمات االستؽالل المشار إلٌها أعاله 

 لفاعلٌن آخرٌن فً المجال.

 

 تم إضافة العبارة لمالءمة الصٌاؼة

 

 

 

02 

 املادة اًثاهية غرش: اٌَهية اًتلٌية الاستضارية

كونة تموم جماعة مراكش بإحداث لجنة تمنٌة استشارٌة للتتبع والتمٌٌم م
من ممثلٌن عن الجماعة أو الجماعات المستفٌدة من خدمات شبكات مرفك 
النمل الحضري، وممثلٌن عن شركة التنمٌة المحلٌة، إضافة إلى ممثل عن 

 وزارة الداخلٌة وممثلٌن عن المرتفمٌن.
تمترح هذه اللجنة التدابٌر التً من شؤنها الرفع من خدمات المرفك 

 وتحسٌن جودته.
س المجلس الجماعً اللجوء إلٌها بمصد إبداء رأٌها فً كل وٌمكن لربٌ

 مسؤلة تتعلك بتدبٌر وتسٌٌر مرفك النمل الحضري عالً جودة الخدمات.

 لتصبح على الشكل التالً: 02تعدٌل منطوق المادة 

تحدث لجنة تمنٌة استشارٌة للتتبع والتمٌٌم  مكونة من ممثلٌن عن 
مات شبكات مرفك النمل الحضري، الجماعة والجماعات المستفٌدة من خد

وممثلٌن عن شركة التنمٌة المحلٌة، إضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلٌة 
 وممثلٌن عن المرتفمٌن.

تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري برباسة ربٌس المجلس الجماعً أو من 
 ٌنوب عنه وٌعهد إلٌها ما ٌلً:

رفك وتحسٌن التراح التدابٌر التً من شؤنها الرفع من خدمات الم -
 جودته.

إبداء الرأي فً كل مسؤلة تتعلك بتدبٌر وتسٌٌر مرفك النمل الحضري  -
 عالً جودة الخدمات.

معالجة اإلشكاالت المرتبطة بالتدبٌر المباشر للمرفك المرتبط  -
   بالمرتفمٌن.

 
 
 
 
 
 

ضرورة عمد اجتماعات دورٌة للجنة التمنٌة 
ً االستشارٌة برباسة ربٌس المجلس الجماع

وذلن فً اطار تجوٌد  أو من ٌنوب عنه
 الخدمات الممدمة.

 

 

03 

 املادة اًثاًثة غرش: ثلارير اًتتبع واًتليمي
  تلتزم شركة التنمٌة المحلٌة بإبالغ األطراؾ المعنٌة بهذه االتفالٌة، فً نهاٌة

كل سنة بتمارٌر حول تتبع تمٌٌم تدبٌر مرفك النمل الحضري وخاصة 
نٌة المحممة، ونسبة رضى المرتفمٌن، ومدى المساهمة مإشرات النتابج التم

فً التنمٌة المستدامة للمدٌنة، والمردودٌة االلتصادٌة والمالٌة والتدبٌرٌة 
والمحافظة على األسطول والبنٌات الموضوعة لخدمة المرفك، وكذا 
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 السالمة، وتمدٌم ملخص البنٌات المالٌة...
 مسبمة إلشعار األطراؾ موضوع  وتلتزم الشركة كذلن بإعداد تمارٌر بصفة

 هذه االتفالٌة بكل المعطٌات التً من شؤنها أن تشكل مخاطر فً أداء مهامها.
 

  المتعلك بالجماعات،  003304من المانون التنظٌمً رلم  030طبما للمادة

ٌتعٌن على شركة التنمٌة المحلٌة توجٌه كل محاضر اجتماعات أجهزة التدبٌر 
آسفً ووالً -وكذا مصالح مجلس جهة مراكش، إلى مصالح جماعة مراكش

ٌوما الموالٌة لالجتماعات  05وذلن فً ؼضون آسفً -جهة مراكش

 المذكورة.

  

 
 
 
 

 حذؾ جزء من الفمرة الثالثة المبٌن ٌمنته لتصبح الفمرة اآلتً:
  المتعلك بالجماعات،  003304من المانون التنظٌمً رلم  030طبما للمادة

التنمٌة المحلٌة توجٌه كل محاضر اجتماعات أجهزة ٌتعٌن على شركة 
ٌوما الموالٌة  05التدبٌر إلى مصالح جماعة مراكش، وذلن فً ؼضون 

 لالجتماعات المذكورة.
 

 
 
 
 
 

تم حذؾ الجزء المتعلك بإرسال المحاضر لكل 
من مجلس الجهة والوالٌة ألن االتفالٌة تهم 

 بدرجة أولى جماعة مراكش.

 

06 

 اًسادسة غرش: اترخي رساين مفؼول الثفاكيةاملادة 

تعتبر هذه االتفالٌة سارٌة المفعول ابتداء من تارٌخ موافمة المجلس 
 ٌإشر علٌه من طرؾ السلطات اإلدارٌة للمرالبة.الجماعً علٌها، بممرر 

حذؾ عبارة "ٌإشر علٌه من طرؾ السلطات اإلدارٌة للمرالبة" لتصبح 
 المادة على الشكل التالً:

تعتبر هذه االتفالٌة سارٌة المفعول ابتداء من تارٌخ موافمة المجلس 
 الجماعً علٌها، وفك ممرر للمجلس.
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وفً خضم تدارس مشروع االتفالٌة، وخالل فتح باب المنالشة وابداء الرأي، أتٌحت الفرصة للسادة 

دخالت المطالبة بتمدٌم األعضاء لمدارسة مرفك النمل الحضري بصفة عامة بمدٌنة مراكش حٌث همت الت

التوضٌحات الكافٌة لرفع كل لبس او تخوؾ تفادٌا لإلشكاالت التً عرفها تدبٌر محطات ولوؾ السٌارات 

 المدبر من طرؾ شركة التنمٌة المحلٌة "افلمار" وٌتعلك االمر بالهواجس االتٌة:    

 .مدى لدرة الجماعة على تتبع تنفٌذ الشركة اللتزاماتها 
 تفالٌة على وسابل النمل الحضرٌة األخرى.مدى تؤثٌر اال 
 .مآل شركة ألزا المستؽل الحالً للمرفك بممتضى عمد امتٌاز 
  .مدى وجود دراسات علمٌة لحجم التطور والتوسع المستمر للمدٌنة 
 . االستفسار حول تركٌبة المجلس اإلداري لشركة التنمٌة المحلٌة 

ابب الثانً لربٌس المجلس الذي بٌن أن المجلس ولتمدٌم التوضٌحات، أعطٌت الكلمة للسٌد الن

آسفً، موضحا أن موضوع  -اإلداري للشركة ٌتكون من المجلس الجماعً لمراكش ومجلس جهة مراكش 

االتفالٌة هو تدبٌر النمل الحضري بمدٌنة مراكش وهذه األخٌرة تؤتً مكملة للنظام األساسً للشركة حٌث 

ة بٌنها وبٌن الجماعة، مشٌرا أنه أن مصطلح "الجودة العالٌة" ؼٌر تتضمن تفصٌال لمهامها وتحدد العالل

محدد من الناحٌة المانونٌة، مضٌفا أن شركة التنمٌة المحلٌة حالٌا ستدبر الحافالت الكهربابٌة باعتبارها 

 2109تجربة أولى من نوعها بمدٌنة مراكش إلى ؼاٌة انتهاء العمد الذي ٌربط الجماعة مع شركة ألزا سنة 

بعدها ستنتمل إلى تدبٌر لطاع النمل الحضري ككل مع تطوٌره بشكل ٌراعً بالً أنماط النمل الحضري 

شركات التنمٌة المحلٌة تتمٌز بطرٌمة خاصة فً االشتؽال تعتمد الٌات المطاع الخاص بالمدٌنة، مضٌفا أن 

 ذات المرونة الكافٌة ووفك تركٌبات خاصة لالجهزة المسٌرة والمنفذة.

 BUS CITYسٌاق ذاته، أخذت الكلمة من جدٌد السٌدة المدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة وفً ال

MOTAJADIDA  التً أكدت أن تدبٌر الشركة للمطاع سٌراعً كافة المعاٌٌر الدولٌة للجودة وهذا ٌبدأ بدراسة

رتفك، علما أن الشركة تعتبر التصادٌة ومٌدانٌة بعدها ٌؤتً البحث عن الموارد الكافٌة لتمدٌم خدمة عالٌة للم

مالكا للممر والمسارات التً وضعتها الجماعة رهن إشارتها، مشٌرة أنه فً حالة عدم التزام الشركة بمعاٌٌر 

الجودة فسٌكون لزاما علٌها دفع ؼرامات فً هذا الشؤن، مضٌفة فً ما ٌخص التعرٌفة أن الدراسة 

لشرابٌة للمواطن المراكشً فً تحدٌد التعرٌفة التً تدخل ضمن االلتصادٌة التً تن المٌام بها راعت المدرة ا

 منظومة االستثمار العام للشركة.

كما تدخل السٌد المدٌر العام للمصالح الذي أشار أن موضوع النمطة ٌهم كل ما له عاللة بالتعالد مع 

راكش، أما بالً بخصوص تدبٌر النمل الحضري بمدٌنة م BUS CITY MOTAJADIDAشركة التنمٌة المحلٌة  

األمور المرتبطة باالكتظاظ وفن االختنالات المرورٌة وتوسٌع شبكة الطرق بالمدٌنة فتدخل فً إطار تنظٌم 

 السٌر والجوالن.
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وللمزٌد من االٌضاح، أعطٌت الكلمة من جدٌد للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الذي اشار الى أن 

السنة التً ستنتهً  2109ٌر حافالت عالٌة الجودة إلى ؼاٌة سنة الشركة الزالت فً بداٌاتها من خالل تدب

فٌها مدة عمد االمتٌاز مع شركة ألزا، موضحا انه إذا اتضح حٌنها أن الجماعة ؼٌر لادرة على توفٌر حصتها 

من الشراكة سٌتم اللجوء إلى طرق أخرى للتدبٌر كمنح االمتٌاز أو اتفاق بٌن الشركة وشرٌن آخر من 

مإكدا أن هدؾ المجلس الجماعً ٌبمى إنجاح لطاع النمل الحضري داخل المدٌنة دون استحضار الخواص، 

 منطك الربح ألن هذا المطاع خدمة تمدم للمواطن.

ومن جانبه، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي أكد أن المجلس 

ري بالكامل لشركة التنمٌة المحلٌة، مشٌرا أن الشركة الجماعً اتخذ لرارا بتفوٌض تدبٌر مرفك النمل الحض

أعدت االتفالٌة موضوع الدراسة لتوضٌح أوجه العاللة بٌنها وبٌن الجماعة كما ضمنتها مجموعة من 

 االلتزامات لكً تتشارن معها الجماعة فً تدبٌر المرفك.

ٌجٌة الذي أوضح أن تدبٌر وارتباطا بالموضوع، تدخل السٌد ربٌس لسم التخطٌط والدراسات االسترات

المرافك العمومٌة عرؾ لفزة نوعٌة باعتماد طرٌمة التدبٌر المفوض بعدها تم اللجوء اٌضا اسلوب شركات 

التنمٌة المحلٌة لتدبٌر المرافك العمومٌة الجماعٌة و الذي أضحى توجها وطنٌا فً التدبٌر العمومً، معتبرا 

ل أهمها أنه لمطاع النمل الحضري تؤثٌر ٌتجاوز ما هو محلً، كذلن اعتماد شركة التنمٌة المحلٌة ٌرجع لعوام

هنان عامل االستثمار وتطوٌر المطاع تبعا لمخطط التنمل الحضري الذي وضعته الدولة بشراكة مع البنن 

 الدولً. 

، وبعد نماش مستفٌض، وحٌث اتضح وعلٌه، وبعد تمدٌم التوضٌحات، ومدارسة مشروع االتفالٌة

النمل الحضري بداٌة عن طرٌك تدبٌر حافالت عالٌة الجودة من طرؾ  مرفكأهمٌة تطوٌر  ضاءللسادة االع

وصوال إلى تدبٌر مرفك النمل الحضري ككل من طرؾ  MOTAJADIDA BUS CITYشركة التنمٌة المحلٌة 

 وبؽٌة تؤسٌس مراجع تنظٌمٌة ولانونٌة تضبط عاللة جماعة مراكش وشركة ،2109سنة الشركة المذكورة 

التنمٌة المحلٌة المدبرة للمرفك، وحٌث ان مشروع االتفالٌة المعروضة للدراسة بمثابة وثٌمة تفصٌلٌة آللٌات 

اتفالٌة التدبٌر  على مشروعوافمت اللجنة  تدبٌر المرفك بٌن الجماعة والشركة وموضحة اللتزامات الطرفٌن،

وفك التعدٌالت المضمنة فً الجدول ( DABUS CITY MOTAJADI)بٌن جماعة مراكش وشركة التنمٌة المحلٌة 

 أعاله كما هً مرفمة صٌؽتها النهابٌة بالتمرٌر، رافعة لرباسة المجلس التوصٌة التالٌة:

  ًضرورة معاٌنة كافة مكونات المشروع مٌدانٌا من حافالت ومسارات مع تنظٌم ٌوم دراس

 حول هذه التجربة باعتبارها حدٌثة العهد بمدٌنة مراكش.
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  ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

بخصوص هذه النمطة، فبعد دراستها من طرؾ اللجنة المختصة، اتضح لمكتب المجلس ضرورة التؤنً  

 . Bus City Motajadidaلضبط أمور فً االتفالٌة تتعلك بالتجهٌزات التً ستوضع رهن إشارة شركة التنمٌة المحلٌة 

 لٌكم تؤجٌل البث فً هذه النمطة إلى دورة الحمة.لذلن، ألترح ع
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 : (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الخامسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

  ( JADIDABUS CITY MOTAاإلافادكة على اثفاكية الحمىيل بين حماعة مشاهؾ وؼشهة الحىمية املحلية ) 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بداٌة اعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر الذي أعدته   

 مع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات. اللجنة حول النمطة فً إطار اجتماع مشترن

 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة نوارالسٌد الحسٌن 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفيً اطيار اسيتكمال تحضيٌر الينمط المدرجية فيً جيدول  ماطب

وبعد تؤجٌل االجتماع الذي كيان  ،12/15/2107 والتً تم تدارسها فً الجلسة بتارٌخ 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي
 00/15/2107 بتييارٌخ 01071وتبعييا للييدعوة عييدد  بع االسييتعجال،ألسييباب تنظٌمٌيية، ونظييرا لطييا 00/15/2107ممييررا بتييارٌخ 

 اللجنية المكلفية  االجتماع المشترن بٌن الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال
 الجمعيةٌيوم لمذكور االجتماع ا عمدانبالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجة، واللجنة المكلفة  بالمرافك العمومٌة والخدمات

بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برباسية  الصؽرىصباحا بماعة االجتماعات  الحادٌة عشرةعلى الساعة  2107 ماي 02
والسيٌدة حفٌظية مجيدار ناببية ربيٌس  المكلفية بالمٌزانٌية والشيإون المالٌية والبرمجيةالسٌد الحسٌن نيوار ربيٌس اللجنية 

 لتدارس النمط االتٌـة حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً: مٌة والخدماتالمكلفة بالمرافك العمواللجنة 

عدد "حاضزة االيوار" يوضوع يكزر اجمللط ادتماعي ملدينة يزانػ  التنمية احملليةاملؾادقة على تعديل النظام االصاصي لغزنة . 33
 .3100ياي  21بتاريذ  82/0/10/3100
وعزنة التنمية احمللية )حاضزة االيوار(   نحاعة الطاقية لتدبري يزفل االيارة العمويية بني مجاعة يزانػاملؾادقة على تعديل اتفاقية ال .32

 .3100يوييو  32بتاريذ  010/0/10/3100يكزر عدد يوضوع 
 . ( BUS CITY MOTAJADIDAاملؾادقة على اتفاقية التدبري بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) .34
    (. BUS CITY MOTAJADIDAفاقية التمويل بني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية )املؾادقة على ات .30

 

 السادة: تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
عبد السالم سً كوري، موالي الحسن المنادي، امال مٌصرة، خدٌجة الفضً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الفتاح رزكً، 

 لمتصدق، عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة.موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، عادل ا

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -
 احمد المتصدق، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال.

 

 : بصفة استشارٌة السادة مـــن اطــــر الجماعـــةفً االجتماع  شــــارنكما  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم الدراسات االستراتٌجٌة والتخطٌط :  مٌر لعرٌبٌةس

 ربٌس المسم التمنً : م. الطٌب اسنٌنح
 ربٌسة مصلحة العاللة مع الوكاالت : خدٌجة عبٌدي

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  احمد ارفا
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عباس شتوان

 نًعن المسم التم : عبد الحك الرابحً
 عن مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة : ابتسام بندنون

 عن لسم اعمال المجلس :  سعد نجاي
 

 :شركة التنمٌة المحلٌة " حافلة ... الحاضرة المتجددة" شاركت السٌدة عــــنو -
 

 BUS CITY MOTAJADIDAالمدٌرة العامة لشركة التنمٌة المحلٌة  :  رفٌمة حبرى
 

 المتبمٌة بالنمط الجلسة ةربٌس ةالسٌد تلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكرفً بداٌة االجتماع، وبعد ك
، وباتفاق مع السادة االعضاء 2107المدرجة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   25 – 24النمط ذات االرلام: 
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 BUS CITYبني مجاعة يزانػ وعزنة التنمية احمللية ) التمويلية املؾادقة على اتفاق .85

MOTAJADIDA) 
 

فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من اتفالٌة التموٌل موضوع 

الدراسة كما هً مرفمة بالتمرٌر، اعطٌت الكلمة للسٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً لتمدٌم 

 احات حول دواعً طرح هذه االتفالٌة.االٌض

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على منطوق االتفالٌة،  تركزت مالحظات السادة 

 االعضاء بالخصوص على أسباب عدم إضافة محور المحامٌد إلى اتفالٌة التموٌل.

راسات االستراتٌجٌة الذي وجوابا على هذا االستفسار، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم التخطٌط والد

أوضح أن وزارة الداخلٌة عند تموٌلها لمثل هذه المشارٌع تلجؤ إلى اتفالٌة تموٌل، واالتفالٌة موضوع 

الدراسة تهم كمرحلة أولى محور شارع الحسن الثانً اعتبارا لجاهزٌة تموٌله، مشٌرا أنه عندما ٌتم تعببة 

 ن موضوع اتفالٌة تموٌل جدٌدة.الموارد الكافٌة إلنجاز محور المحامٌد سٌكو

وتؤسٌسا على ذلن، وباعتبار اتفالٌة التموٌل موضوع النمطة إلى جانب اتفالٌة التدبٌر من الوثابك 

األساسٌة لتدبٌر مرفك من حجم النمل الحضري بمدٌنة مراكش، وحٌث اتضح للسادة األعضاء أن اتفالٌة 

ربابٌة بالمدٌنة من حافالت ومحاور الربط واألطراؾ التموٌل تضمنت كافة مكونات مشروع الحافالت الكه

 BUS CITYالداعمة له، وافمت اللجنة على اتفالٌة التموٌل بٌن جماعة مراكش وشركة التنمٌة المحلٌة )

MOTAJADIDA.كما هً مرفمة بالتمرٌر ) 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة  ناببة ربٌس اللجن  المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات

 الحسٌن نوار                      حفٌظة مجدار               

                                                               

المشترن، فمد تم تؤجٌل تدراسهما الى بخصوص النمطتٌن االخرٌٌن المتبمٌة والمدرجة فً جدول اعمال االجتماع : ملحوظة

 على الساعة العاشرة صباحا. 2107ماي  06الى ٌوم الثالثاء 
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  ربٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمابد

فٌما ٌتعلك بهذه النمطة، فمد سبك لنا فً إطار اجتماع مع كل من السٌد الوالً والسٌد ربٌس مجلس جهة  

نجزنا اتفالٌة التموٌل موضوع النمطة وتم التولٌع علٌها من كافة األطراؾ المعنٌة وهً مراكش آسفً أن أ

 معروضة أمامكم اآلن للمصادلة علٌها.

 إذن وإذا لم ٌكن هنان أي تدخل نمر مباشرة إلى التصوٌت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

204 
 

 

 2011ماي  11رٌخ بتا 178/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالخامسة و العشرون  النمطـة      

. ( BUS CITY MOTAJADIDA) بالمصادلة على اتفالٌة التموٌل بٌن جماعة مراكش وشركة التنمٌة المحلٌة
 

 2017

172017

 113.1492 

 

 

 . 

  

 . 
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46 

وهـم الســـادة46
 

محمـد العربً بلمابد، ٌونس بن سلٌمان، أحمد المتصدق، عبد السالم سً كوري، عواطـؾ البردعـً، 

ٌجة الفضـً، محمـد زراؾ، عبد الـرزاق جبـور، محمـد توفلة، خد ٌوسؾ اٌت رٌاض،إبراهٌم بوحنـش، 

عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، 

سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، م. البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً، 

وٌسالت، عبد الفتاح رزكً، عبد االله الؽلؾ، أحمد محفوظ، توفٌك بلوجور، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي 

عبد المجٌد اٌت الماضً، محمـد لكبار، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، 

اوي، دمحم بنلعروسً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، محمـد اٌت الز

 سفٌان بنخالتً، عبد المجٌد بنانً، عبد الصمد العكاري،  م. احفٌظ لضاوي العباسً.

  قـر  م   لـــي

 (BUS CITY MOTAJADIDA ) 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

205 
 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

206 
 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

207 
 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

208 
 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

209 
 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

210 
 

 

 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة السادسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

 دة بشمجة بعن اعحمادات ميزاهية الحجهيز لجماعة مشاهؾ.اإلافادكة على اعا 

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بداٌة هذه النمطة أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص  فً 

 التمرٌر الخاص بها.

 

 ون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة بالشإ السٌد الحسٌن نوار
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ضٌر النمط المدرجة فيً جيدول اعميال تحاستكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهيية لكييل ميين السييادة أعضيياء اللجنيية  13/15/2107 بتييارٌخ 9518وتبعييا للييدعوة عييدد ، 2107 مييايالييدورة العادٌيية لشييهر 

، عمييدت اللجنيية المييذكورة والمجلييس للحضييور والمشيياركة فييً أشييؽال  اللجنيية المكلفيية بالمٌزانٌيية والشييإون المالٌيية البرمجيية

صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصير البليدي شيارع  الثانٌة عشرعلى الساعة  2107 ماي 01 االربعاء ا ٌوماجتماعا جدٌد

 :  حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة

 .8102زؽود للمكاطعات بزصم الضنة املالية حتديد وتوسيع املدؾؿ االمجالي للتضيري امل. 03

 .8102املؾادقة على اعادة بزجمة بع  اعتمادات ييشايية التحييش بزصم الضنة املالية .30
لبع  املكاطعات طبكا ملكتضيات  2017املؾادقة على حتويل اعتمادات بع  فكزات حضاب النفكات ين املبالغ املزؽودة بزصم صنة .32
 ايون التنظيمي املتعلل بادتماعات.ين الك 852املادة 

حبي تارنة  ويشع يلهية والتدلي عن الكطع  28املؾادقة على ختطيط حدود الطزم العاية إلحداث جشء ين طزيل التييئة رقم . 8
 ()نمطة واردة سابما من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش           االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة

املؾادقة على ختطيط حدود الطزم العاية إلحداث جشء ين طزيل التييئة الزابطة بني طزيل وارساسات وطزيل فاظ ويشع يلهية والتدلي . 01

 من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( )نمطة واردة     عن الكطع االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة عاية.

 ن أعضاء اللجنة السادة:حضر االجتماع م -

عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م. الحسن المنادي، دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد المجٌد اٌت 
 الماضً، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
ة الفضً، عبد الهادي بن عال، حلٌمة بادمحم، دمحم خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، توفٌك بلوجور، خدٌج

 بوؼربال، سعٌدة ساللة، م. احفٌظ لضاوي العباسً، أحمد محفوظ، رشٌد التمادلً.
 

 وشارن مـــن اطـــر الجماعــــــة بصفة استشارٌة السادة: -

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 جٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌرربٌس لسم الدراسات االستراتٌ :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  رشٌد لٌمونً
 عن لسم أعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً
 "              "      :  عادل الزرود

 "              "      :  سعد نجاي
ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر 

، وباتفاق مع السادة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 
 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    01 – 9 – 28 – 26 – 02: االرلامذات  النمط
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 .8102بع  اعتمادات ييشايية التحييش بزصم الضنة املالية املؾادقة على اعادة بزجمة  .30
بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروعً اعادة برمجة بعض اعتمادات مٌزانٌة  

المرفمٌن بالتمرٌر، والطالع السادة االعضاء على حٌثٌاتهما، اعطى السٌد  2107التجهٌز برسم السنة المالٌة 

 كلمة للسٌد ربٌس لسم الدراسات والتخطٌط لتمدٌم التوضٌحات فً الموضوع.ربٌس اللجنة ال

وفً هذا االطار، اوضح السٌد ربٌس المسم بخصوص اعادة برمجة اعتماد فً مٌزانٌة التجهٌز لدره 

درهم لألسواق المؽطاة وٌتعلك االمر بمد سوق المحامٌد بالكهرباء وذلن ببناء محول بجانب  531113111011

درهم وهً برمجة تداركٌة لدفعات لشركة التنمٌة المحلٌة  0131113111011المذكور اضافة الى برمجة السوق 

 "باص سٌتً متجددة".

فمد ابدت اللجنة موافمتها على وبعد االستماع للتوضٌحات بخصوص طبٌعة البرمجتٌن، ونظرا ألهمٌتهما،  

على النحو المرفك بالتمرٌر على اساس   1072اعادة برمجة بعض اعتمادات التجهٌز برسم السنة المالٌة 

اعتماد مبدأ االولوٌة فً تجهٌز االسواق بالٌنٌات التحتٌة  )الماء الصالح للشرب، الكهرباء و الصرؾ 

 .الصحً( دون اختٌار اسواق بعٌنها
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

للجنة، األمر ٌهم برمجة اعتمادٌن بمٌزانٌة التجهٌز أولهما سٌتجه لبناء فكما الحظتم من خالل تمرٌر ا 

هذا االعتماد األخٌر  Bus City Motajadidaأسواق مؽطاة والثانً سٌضخ فً مٌزانٌة شركة التنمٌة المحلٌة 

شروع مالٌٌن درهم تم تحوٌله للشركة لتشرع فً االشتؽال سواء فٌما ٌتعلك بالدراسة الخاصة بالم 01لدره 

أو تهٌا ممرات الحافالت العالٌة الجودة، وعاللة بهذا الموضوع فمد كان لنا لماء ثان مع الشركة بمكتب 

السٌد الوالً واتضح عدم لدرتها على اإلٌفاء بجمٌع التزاماتها فً األجل المحدد والسبب هو تؤخر استٌراد 

ماي لتزوٌدنا بهذه  05إضافً بداٌة من التجهٌزات الخاصة بالحافالت مما اضطرنا إلى منحها شهر واحد 

التجهٌزات ولد حرر محضر بهذا الشؤن مولع من كافة األطراؾ المعنٌة بالموضوع وكل أملنا أن تعطى 

 انطاللة هذا المشروع الواعد والهام لمدٌنة مراكش فً ألرب ولت ممكن.

 واآلن باب النماش مفتوح حول هذه النمطة. 

 

 و المجلس الجماعًعض السٌد عبد الؽنً درٌوش

خالل اجتماع اللجنة تمدمنا بتوصٌة مفادها ضرورة توفرنا على بطابك تمنٌة لكافة األسواق الجماعٌة 

بالمدٌنة والمبالػ التً تحتاجها تهٌبة كل سوق على حدة للتمكن من منالشة وضعٌة األسواق بشكل شامل 

 .وإذا دعت الضرورة تنظٌم ٌوم دراسً حول هذا الموضوع وشكرا

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بالفعل سنشتؽل معكم على اإلشكالٌات التً تعانٌها األسواق الجماعٌة فً كل مماطعة على حدة، إذن 

 فهً توصٌة فً محلها وسنعمل على تطبٌمها فً المرٌب العاجل.

 .إذن وإن لم ٌكن هنان أي تدخل إضافً نمر للتصوٌت على هذه النمطة 
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 2011ماي  11بتارٌخ  179/1/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالسادسة والعشرون  النمطـة      

 بالمصادلة على اعادة برمجة بعض اعتمادات مٌزانٌة التجهٌز لجماعة مراكش.
 

 

 2017

172017

 113.1492 

  

 . 

  

 . 

  

 

45 

45 

وهـم الســـادة45
 

محمـد العربً بلمابـد، ٌونس بن سلٌمـان، أحمد المتصـدق، عبد السالم سً كـوري، عواطؾ البردعـً، 

خدٌجة الفضً، محمـد زراؾ، عبد الـرزاق جبـور، محمـد توفلــة،  ٌوسؾ اٌت رٌاض،إبراهٌم بوحنش، 

عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، 

سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، م. البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً، 

فتاح رزكً، عبد االله الؽلؾ، عبد الجلٌل بنسعود، أحمد محفوظ، محمـد لكبار، عبد الهادي وٌسالت، عبد ال

عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، 

ن بنخالتً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسـن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، محمـد اٌت الزاوي، سفٌا

 عبد المجٌد بنانً، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً.
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 2011ماي  11بتارٌخ  179/2/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالسادسة والعشرون  النمطـة      

 بالمصادلة على اعادة برمجة بعض اعتمادات مٌزانٌة التجهٌز لجماعة مراكش.

 

 2017

172017

 113.1492 

  

 . 

  

  

 . 

  
 

45 
45 

وهـم الســـادة45
 

محمـد العربً بلمابـد، ٌونس بن سلٌمـان، أحمد المتصـدق، عبد السالم سً كـوري، عواطؾ البردعـً، 

محمـد توفلــة، خدٌجة الفضً، محمـد زراؾ، عبد الـرزاق جبـور،  ٌوسؾ اٌت رٌاض،إبراهٌم بوحنش، 

عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، عادل المتصدق، أحمد 

سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، م. البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً، 

د لكبار، عبد الهادي وٌسالت، عبد الفتاح رزكً، عبد االله الؽلؾ، عبد الجلٌل بنسعود، أحمد محفوظ، محمـ

عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، 

الحسٌن نوار، خلٌل بولحسـن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، محمـد اٌت الزاوي، سفٌان بنخالتً، 

 العباسً.عبد المجٌد بنانً، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي 
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

ثبعا إلالحميات  2017ة مشاهؾ بشظم العىة اإلاالية دعم مؽاسيع حمعيات املجحمع اإلاذوي الىاؼىة بمذًى 

 هىاػ الحدمالت الخاؿ بالذعم والؽشاهة مع الجمعيات وهيئات املجحمع اإلاذوي.

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

بخصوص هذه النمطة، فلألسؾ لم ٌتم إنهاء دراستها على مستوى اللجنة المختصة لظروؾ خاصة ال  

لرجوع إلٌها وال أرٌدها أن تتكرر، أنا فمط أطلب منكم السادة األعضاء دون استثناء أن تتموا هللا فً هذا أرٌد ا

المجلس وفً المواطنٌن الذٌن وضعوا ثمتهم فٌكم، فؤنا أعرؾ أن بعض النمط المعروضة ٌمكن أن ٌمع فٌها خالؾ 

ء جزاكم هللا خٌرا إلى تجاوز كافة هذه الخالفات لكن ٌجب أن ٌبمى فً حدود الممبول، لذلن أدعوكم السادة األعضا

ألن هنان أطراؾ تتربص بمثل هذه األمور لتشوٌه صورة المجلس، وبالتالً فمن الضروري أن نبمى متماسكٌن 

 ألن تدبٌر الشؤن المحلً مسإولٌة أمام هللا عز وجل أوال ثم أمام التارٌخ وأمام المواطنٌن.

 نابب كاتب المجلس الجماعً السٌد م. احفٌظ لضاوي العباسً 

 أؼتنم هذه الفرصة السٌد الربٌس أللدم اعتذاري عما صدر منً خالل اجتماع اللجنة.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد السعٌد اٌت المحجوب   

 أنا بدوري السٌد الربٌس وأمام كافة السادة األعضاء أعتذر للسٌد لضاوي العباسً.

 

 هذه النمطة إلى دورة الحمة لعدم جاهزٌتها.  شكرا لكم، إذن سٌإجل البث فً  
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 :  (07/15/2107بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2107النمطة الثامنة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي 

ىدة بشظم ظىة    2017اإلافادكة على ثدىيل اعحمادات بعن فلشات خعاب الىفلات مً اإلابالغ اإلاـش

 مً اللاهىن الحىٍيمي اإلاحعلم بالجماعات. 254وعات وبلا إلالحميات اإلاادة لبعن اإلالا

 

 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

 أعطً الكلمة للسٌد ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص التمرٌر المتعلك بالنمطة. 

 

 لشإون المالٌة والبرمجةربٌس اللجنة المكلفة با السٌد الحسٌن نوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (17/05/2017سيخ ملجلغ حماعة مشاهؾ )الجلعة الثاهية بحا 2017مدمش الذوسة العادًة لؽهش ماي 

223 
 

 

 
 

تحضٌر النمط المدرجة فً جدول اعمال  استكمالللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهيية لكييل ميين السييادة أعضيياء اللجنيية  13/15/2107 بتييارٌخ 9518وتبعييا للييدعوة عييدد ، 2107 مييايالييدورة العادٌيية لشييهر 

، عميدت اللجنية الميذكورة والمجلس للحضيور والمشياركة فيً أشيؽال  اللجنية المكلفية بالمٌزانٌية والشيإون المالٌية البرمجية

صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع  الثانٌة عشرعلى الساعة  2107 ماي 01 االربعاء دٌدا ٌوماجتماعا ج

 :  حسب ارلامها فً جدول اعمال الدورة كاالتً دمحم الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة

 .8102املزؽود للمكاطعات بزصم الضنة املالية حتديد وتوسيع املدؾؿ االمجالي للتضيري . 03

 .8102املؾادقة على اعادة بزجمة بع  اعتمادات ييشايية التحييش بزصم الضنة املالية .30
لبع  املكاطعات طبكا  2017املؾادقة على حتويل اعتمادات بع  فكزات حضاب النفكات ين املبالغ املزؽودة بزصم صنة .32

 الكايون التنظيمي املتعلل بادتماعات.ين  852ملكتضيات املادة 

حبي تارنة  ويشع يلهية والتدلي عن الكطع  28املؾادقة على ختطيط حدود الطزم العاية إلحداث جشء ين طزيل التييئة رقم . 8
 مراكش( )نمطة واردة سابما من السٌد الوالً عامل عمالة              االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة

املؾادقة على ختطيط حدود الطزم العاية إلحداث جشء ين طزيل التييئة الزابطة بني طزيل وارساسات وطزيل فاظ ويشع يلهية . 01

 من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش( )نمطة واردة     والتدلي عن الكطع االرضية الالسية لذلو ملا تضتلشيه العملية ين ينفعة عاية.

 تماع من أعضاء اللجنة السادة:حضر االج -

عبد الهادي وٌسالت، أحمد عبٌلة، م. الحسن المنادي، دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد المجٌد اٌت 
 الماضً، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -
، خدٌجة الفضً، عبد الهادي بن عال، حلٌمة بادمحم، دمحم بوؼربال، خلٌفة الشحٌمً، حفٌظة مجدار، توفٌك بلوجور

 سعٌدة ساللة، م. احفٌظ لضاوي العباسً، أحمد محفوظ، رشٌد التمادلً.
 

 وشارن مـــن اطـــر الجماعــــــة بصفة استشارٌة السادة: -

 ربٌس لسم أعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 ستراتٌجٌة والتخطٌط ومرالبة التدبٌرربٌس لسم الدراسات اال :  سمٌر لعرٌبٌة

 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  رشٌد لٌمونً
 عن لسم أعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً
 "              "      :  عادل الزرود

 "              "      :  سعد نجاي
ر، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة الشكر والترحٌب بالسادة الحضوفً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة 

، وباتفاق مع السادة 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فًالمدرجة فً 
 االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    01 – 9 – 28 – 26 – 02: االرلامذات  النمط
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لبع  املكاطعات  2017تمادات بع  فكزات حضاب النفكات ين املبالغ املزؽودة بزصم صنة املؾادقة على حتويل اع.32
 ين الكايون التنظيمي املتعلل بادتماعات. 852طبكا ملكتضيات املادة 

 

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من تحوٌالت بعض فمرات حساب النفمات من 

لمجلسً مماطعتً مراكش المدٌنة والمنارة، وبعد االطالع على فحوى  2107المبالػ المرصودة برسم سنة 

من المانون التنظٌمً للجماعات الترابٌة، ونظرا لكون مجلسً المماطعتٌن سبما لهما وان تداوال  254المادة 

فمد ابدت اللجنة موافمتها  على تحوٌل اعتمادات بعض فمرات حساب النفمات فً الموضوع خالل دوراتهما، 

من  254طبما لممتضٌات المادة  والمنارةلمماطعتً مراكش المدٌنة  2107المبالػ المرصودة برسم سنة  من

 .   المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات المرفمٌن بالتمرٌر
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

تحوٌل اعتمادات بعض فمرات حساب النفمات من النمطة تتعلك بشكرا السٌد ربٌس اللجنة، إذن فهذه  

للمماطعات والتً كانت موضوع لماء مع السٌد الخازن اإلللٌمً تم فٌه حل مجموعة من  المبالػ المرصودة

اإلشكاالت المرتبطة بصرؾ المماطعات العتماداتها، فالٌوم أصبح بإمكان المماطعات تحوٌل اعتمادات إلنجاز عدد 

 شؽال الخاصة بها، وكما رأٌتم من خالل التمرٌر فاللجنة أبدت موافمتها على تحوٌل االعتمادات.من األ

وبالتالً فإن لم ٌكن هنان أي تدخل فً هذا الشؤن أطلب منكم المصادلة على تحوٌل اعتمادات بعض   

لمماطعتً مراكش المدٌنة  الواردة فً تمرٌر اللجنة 2017فمرات حساب النفمات من المبالػ المرصودة برسم سنة 

 من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 254طبما لممتضٌات المادة  والمنارة
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 2011ماي  11بتارٌخ  181/1/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107ٌة لشهر ماي العاد دورةال من جدول أعمالالثامنة والعشرون  النمطـة      

 2017بالمصادلة على تحوٌل اعتمادات بعض فمرات حساب النفمات من المبالػ المرصودة برسم سنة 

 من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 254لبعض المماطعات طبما لممتضٌات المادة 
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سً كـوري، عواطـؾ البردعـً،  دمحم العربً بلمابـد، ٌونس بن سلٌمــان، أحمد المتصـدق، عبد السالم

محمـد توفلــة، خدٌجة الفضـً، محمـد زراؾ، عبد الرزاق جبـور،  ٌوسؾ اٌت رٌاض،إبراهٌم بوحنش، 

عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، 

ادي بن عال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، م. البشٌر طوبا، عبد اله

خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الفتاح رزكً، عبد الجلٌل بنسعود، أحمد محفوظ، محمـد لكبار، 

عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، 

ً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، محمـد اٌت الزاوي، دمحم بنلعروس

 سفٌان بنخالتً، عبد المجٌد بنانً، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً.

 م   لـــي قـر  

20162.319.022.30
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 2011ماي  11بتارٌخ  181/2/05/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر ماي  دورةال من جدول أعمالالثامنة والعشرون  النمطـة      

 2017بعض فمرات حساب النفمات من المبالػ المرصودة برسم سنة بالمصادلة على تحوٌل اعتمادات 

 من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 254لبعض المماطعات طبما لممتضٌات المادة 

 

 2017

172017

 113.1492 

  

 2017

2017180.000.00 

 . 

  

 . 
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، ٌونس بن سلٌمــان، أحمد المتصـدق، عبد السالم سً كـوري، عواطـؾ البردعـً، دمحم العربً بلمابـد

محمـد توفلــة، خدٌجة الفضـً، محمـد زراؾ، عبد الرزاق جبـور،  ٌوسؾ اٌت رٌاض،إبراهٌم بوحنش، 

عادل المتصدق، أحمد عبٌلة، حسن بباوي، حمٌد خوزرن، عبد الهادي فاري، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، 

ساللة، ثورٌة بوعباد، م. البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال، عبد الؽنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً،  سعٌدة

خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت، عبد الفتاح رزكً، عبد الجلٌل بنسعود، أحمد محفوظ، محمـد لكبار، 

ود، دمحم بالة، م. الحسن المنادي، عبد المجٌد اٌت الماضً، توفٌك بلوجور، حبٌبة الكرشال، جمال الدٌن العكر

دمحم بنلعروسً، الحسٌن نوار، خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجوب، محمـد بن بال، محمـد اٌت الزاوي، 

 سفٌان بنخالتً، عبد المجٌد بنانً، عبد الصمد العكاري، م. احفٌظ لضاوي العباسً.
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  المجلس الجماعً ربٌس دمحم العربً بلمابد  السٌد

 وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خالل هذه الجلسة والدورة ككل.

 أما اآلن اعطً الكلمة للسٌد نابب كاتب المجلس لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل 

 صاحب الجاللة الملن دمحم السادس نصره هللا واٌده.
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 ربٌس المجلس الجماعً  السٌد دمحم العربً بلمابد

، وبالمناسبة اتمدم بشكري الجزٌل للسٌد ممثل 2107وبه نكون لد انهٌنا اشؽال دورتنا العادٌة هاته ماي 

اعضاء المجلس الجماعً على مواكبتهم وتدخالتهم النٌرة والمفٌدة، كما  السٌد الوالً عامل عمالة مراكش والسادة

 اتمدم بشكري للسادة اطر وموظفً االدارة الجماعٌة.

 ورفعت الجلسة على الساعة الثانٌة وخمسة وثالثون دلٌمة عشٌة. 


