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  2019فبراير الدورة العادية لشهر                       مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                       

 2019فرباير حمضر الدورة العادية لشهر 

 20/02/2019بتاريخ  اجللسة الثانية

لشهر     العادية  للدورة  الزمنية  للجدولة  دورته  2019فبراير  طبقا  لمراكش  الجماعــي  المجلس  واصل   ،

ثانية عقدها يوم األربعاء   بقاعة    2019فبراير    20المذكورة بجلسة  على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا 

رئيس   بلقائد  العربي  محمد  السيد  رئاسة  تحت 

المجلس الجماعي لمدينة 

 :     حضـر من  اطـر جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة - 

 المدير العام للمصالح   :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيـس قسم اعمال المجلس  :       محمد المحير          

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية، التخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل

 رئيس القسم التقني  :   ي الطيب اسنينح 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية :   عبد الحق مدا 

 وكيل مداخيل جماعة مراكش :   الخمار لمغاري 

 رئيس قسم العمل االجتماعي :   عبد العزيز االمري 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :    محمد أرفا 

 عن قسم اعمال المجلس  :    خليل مولح 

 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 

 

 شارك من المصالح الخارجية السادة:   -
 

 رئيس مديرية بالوكالة الحضرية لمراكش :   سعيد بلكادة 

 عن الوكالة الحضرية لمراكش :   خالد الرامي

 عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش  :  مصطفى المخربش 

 المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش عن الوكالة  :  صديق الفروحي 

 
 

 عضوا  86 :  العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

 عضوا  85  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا  63 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش السالم سي كوريعبد  2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3

 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4

 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5
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 جملس مجاعة مراكشالنائب السادسة لرئيس  خدجية فضي 6

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 7

 النائبة الثامنة لرئيس جملس مجاعة مراكش   امال ميصرة  8

 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 9

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 10

 كاتب اجمللس اجلماعي الفتاويخالد  11

 نائب كاتب اجمللس اجلماعي موالي احفيظ قضاوي العباسي 12

 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 13

 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14

 "          "          " توفيق بلوجور 15

 ""          "           عبد اهلادي ويسالت 16

 "          "          " عادل املتصدق 17

 "          "          " عبد اهلادي فاري 18

 "          "          " حممد الزراف 19
 "          "          " عبد االله الغلف 20

 "          "          " امينة العمراني االدريسي 21

 "          "  "         عبد الواحد الشافقي 22

 "          "          " امحد حمفوظ 23

 "          "          " عبد الرمحان وافا 24

 "          "          " سفيان بنخاليت 25

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 26

 "          "          " خليل بوحلسن 27

 "          "    "       حممد ايت بويدو 28

 "          "          " محيد خورزك 29

 "          "          " حممد بن بال 30

 "          "          " أمحد عبيلة 31

 "          "          " حسن بباوي 32

 "          "          " إشراق البويسفي 33

 "          "          " مريم خاي 34

 "          "          " حممد لكبار 35

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 36

 "          "          " حبيبة الكرشال 37

 "          "          " حممد احلر 38

 "          "          " رشيد التمادلي 39
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 "          "          " حممد االدريسي 40

 "          "          " حممد بنلعروسي 41
 "          "          " حممد باقة 42
 "          "          " املصطفى الوجداني 43

 "          "          " عبد الصمد العكاري 44
 "          "          " ابراهيم بوحنش 45
 ""          "           عبد الرحيم الفريامي 46

 "          "          " موالي عبد احلفيظ املغراوي 47

 "          "          " احلسني نوار 48
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 49

 "          "          " سعيدة ساللة 50

 "          "          " حسن اهلواري 51

 "          ""           عبد الصمد اهلنيدي 52

 "          "          " ثورية بوعباد 53
 "          "          " موالي البشري طوبا 54
 "          "          " عبد الغين دريوش 55

 "          "          " خليفة الشحيمي 56
 "          "          " عبد اهلادي بن عال 57

 "          "          " تلماضيعبد اهلادي  58
 "          "          " امساعيل امغاري 59
 "          "          " حممد ايت الزاوي 60
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 61
 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 62
 "          "          " فاطمة ملكهون 63

 

 

 أعضاء  04    :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء  -
  

 عضو اجمللس اجلماعي عبد العزيز البنني 1

 "          "          " حفيظة جمدار 2
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 3
 "          "          " جويدة العويدي 4
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 عضـوا    18 :       الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 عضو اجمللس اجلماعي عدنان بن عبد اهلل 2
 "          "          " عبد اهلل االمكاري 3

 "          "          " حياة املشفوع 4
 "         "          "  عبد الصمد العمراني 5

 "          "          " عبد الفتاح رزكي 6

 "          "          " زكية املريين 7

 "          "          " عبد العزيز مروان 8
 "          "          " عبد اجمليد بناني 9
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 10

 "          "          " الشهوانيمحيد  11
 "          "          " عفيفة الزجناري 12

 "          "          " جنيب رفوش 13
 "          "          " يوسف بن الزاهر 14

 "          "          " حممد نكيل 15
 "          "          " حليمة باحممد 16

 "          "          " بوغربالحممد  17
 "          "          " امحاد اطرحي 18

 

 عضو واحد  01 -

 

يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن مزاولة مهامه كعضو مجلس جماعة مراكش إلى   مالحظة:

 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  64حين البث في طلب عزله طبقا لمقتضيات المادة 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

فبراير   لشهر  العادية  الدورة  أشغال  المجلس    2019نستأنف  عضو  الوجداني  المصطفى  للسيد  والكلمة 

 الجماعي في إطار إحاطة المجلس علما. 

 عضو المجلس الجماعي السيد مصطفى الوجداني 

رئاسة  اريد ان أحيط المجلس علما بالنتائج المتدهورة لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم و أطلب من  

حتى   نتركها  المحاسبة فسوف  اما  مستثمرين  و  مؤسسات  النادي من  هذا  غيرة على  له  من  كل  استدعاء  المجلس 

 تتحقق النتائج التي تليق بهذه المدينة. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 و هي كاالتي: درجة في جدول اعمال جلستنا هاته بعد هذه االحاطة، ننتقل للتداول في النقط الم
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 املتداول يف شانها والنقط جمللس مجاعة مراكش 2019اجلدولة الزمنية للجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فرباير 
 

 

ساعة بداية  تاريخ اجللسة ترتيب اجللسة
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 النقــــــط موضــــــوع التـــداول ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 

الجلسة 
 الثانية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 يوم االربعاء

20/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
الحادية  الساعة 

  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 
بقانونها االساسي  «BUS CITY MOUTAJADIDA»الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية 

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة                  ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة.
 

 

12 
  وضــع نظــام داخلــي موحــد خاص بــدور اجلمعيـــات.

 

16 
  البث يف طريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي.

17 
  مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد 

18 
  البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي.

19 
  املسلمني.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل االموات 

20 
 . املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة )نقطة                                                                                    

 

21 
  الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.

   الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش. 22

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 مراكش اسفي والية جهة 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 قسم اعمال المجلس             
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الجلسة 
 الثانية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوم االربعاء

20/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الحادية  الساعة 

  عشرة صباحا
بقاعة 

االجتماعات  
الرسمية لمجلس  
جماعة مراكش  
بشارع محمد  

 السادس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب  
مقتضيات  
النظام  
 الداخلي 

23 
بشكل موحد لواجهة  (l’enduit)الدراسة واملصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية استعمال الصباغة واملالط 

 ( )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش                                  البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش.

 

 .   الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش 24

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   مضافة)نقطة                                                                                                   

 

 املتواجدة باملدينة العتيقة.الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة أسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت(  25
 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(   مضافة)نقطة                                                                                      

 

26 
باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة 

 العزوزية.
 

27 
كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل

 .)الشطر االول( يوسف بن علي
 

28 
كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل

 .)الشطر الثاني( يوسف بن علي
 

  الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. 29

30 
 احملطة بربط تتعلق ملراكش والكهرباء املاء لتوزيع املستقلة والوكالة مراكش مجاعة جملس بني اتفاقية على املصادقة

 .مراكش ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية

 

31 
مع برجمة الفائض  2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 احلقيقي برسم نفس السنة.
 

  اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. 32

 
 

 باعتباره اخر يوم في دورة المجلس.   21/02/2019، سيتم مواصلة االشغال في اليوم الموالي 2019/ 20/02في حالة عدم انهاء المجلس الجماعي لمداوالته في النقط خالل الجلسة بتاريخ  :  ملحوظة 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

ترتيب  بعد   بالقاعة، سنعيد  للرئيس  االول  النائب  السيد  التحاق  انتظار  وفي  وموافقتكم  اذنكم 

 تداولنا للنقط وسنبدأ بالنقطة العشرون من جدول االعمال. 

 

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة العشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 اتفاقية شراكة الخاصة بتدبير عمليات اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.املصادقة على 

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                             

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

المستدامة    والتنمية  المدينة  وسياسة  بالتعمير  المكلفة  اللجنة  رئيس  محفوظ  احمد  للسيد  الكلمة 

 والسير والجوالن لتالوة التقرير المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن  أحمد محفوظ السيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 20:  النقطة رقم

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية  املكلفة للجنةا 

  املستدامة والسري واجلوالن
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  20 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

 عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري 
 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة                                            
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتاريخ  1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

، انعقـد اجتمـا  بالتعمير وسياسة المدينة والتنميـة المسـتدامة والسـير والجـوالنللجنة المكلفة  اللحضور والمشاركة في أشغال  
على السـاعة الحاديـة عشـر صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر البلـدي   2019  يناير  31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 لتدارس النقط االتيـة:شار  محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة  
 ينة العتيقة ملراكش.املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملد -
 باملنطقة احملمية مبراكش. الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر -

مرت مربع و ذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية  
 .2019جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 دقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.الدراسة و املصا -
 بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش. (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -
 املتحدة الكامريونية، برنامج االمماملصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد 
 .2018مبراكش نونرب  احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"

 وع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش.الدراسة واملصادقة على مشر -
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 

 السادة:   اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 
 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي   :   خديجة الفضي 
 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي من في االجتما  شارك -
مجدار،   حفيظة  ويسالت،  الهادي  عبد  عال،  بن  الهادي  عبد  بنخالتي،  سفيان  رياض،  ايت  الرحيم    باقـة،  محمديوسف  عبد  نوار،  الحسين 

 الفيرامي، خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري. 

 : السادة بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :    محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 لس مقاطعة النخيل عن مج :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي

 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :     محمد الحرشي 
 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :    محمد بوكمة 

ا الكلمة  المطروحة  في مستهل االجتما ، وبعد  بالنقط  اللجنة  السيد رئيس  الدعوة، ذكر  تلبية  لهم  بالسادة الحضور شاكرا  لترحيبية 
 للدراسة، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   20النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  20النقطة رقم  
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافةنقطة )                                                                                              
 

اقتناء في   بتدبير عمليات  الخاصة  الشراكة  اتفاقية  السادة األعضاء من  تمكين  تم  ان  النقطة، وبعد  مناقشة هذه  بداية 

لرئيس   السادسة  النائبة  للسيدة  الكلمة  اعطيت  بالتقرير،  مرفقة  هي  كما  الكلب  داء  ولقاح  مادتي مصل  وتوزيع  وتخزين  ونقل 

مكتب الصحي الجماعي والتي اوضحت السياق الخاص لعقد االتفاق، اذ سبق  المجلس الجماعي المفوض اليها االشراف على ال

وتخزين   ونقل  اقتناء  بعمليات  المرتبطة  الصعوبات  لتدارس  المختصة  المصالح  بين  مراكش  والية  مستوى  على  اجتماع  عقد 

بسب باستور  معهد  عرفها  التي  المشكلة  على  الوقوف  تم  حيث  الكلب،  داء  ولقاح  مصل  مادتي  تزويد  وتوزيع  عن  امتناعه  ب 

جماعة مراكش باألمصال واللقاحات بحجة غياب االعتمادات المخصصة لذلك، فيما كان الواجب هو مد الجماعة بدفعة أولية من  

هذه المواد في انتظار وصول االعتمادات المخصصة لذلك تفاديا لخلق مشكل الخصاص الذي عانى منه المكتب الصحي على هذا  

 المستوى. 

مثمنة اتفاقية الشراكة كمكسب اولي يلزم كل الجماعات بعمالة مراكش بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال خصوصا وان  

اغلب حاالت التعرض لهجوم الكالب الضالة تأتي من العالم القروي، منوهة بمساهمة مجلس العمالة في هذه االتفاقية لتغطية  

عات القروية بالتزاماتها في هذا اإلطار بحكم انها تتوفر على االعتمادات الكافية  العجز الذي يمكن ان يحصل من عدم قيام الجما

 وال تتوفر على االختصاص. 

عليه  الواردة  الحاالت  معالجة  في  الكبيرة  الجماعي  الصحي  المكتب  جهود  عن  النائبة  السيدة  عبرت  ثانية،  جهة  من 

 ومتابعتها رغم الخصاص على مستوى الموارد البشرية. 

تام تدخلها، طالبت السيدة نائبة الرئيس باعتماد وتفعيل مبدأ الالتمركز في هذا الصدد وتقريب هذه الخدمة من وفي خ

 المواطن عبر وزارة الصحة عوض معهد باستور في توزيع اللقاحات واالمصال. 

ل  لالشتغال  أرضية  تحدد  االتفاقية  ان  على  مؤكدا  للمصالح  العام  المدير  السيد  تدخل  جهته،  على  من  المادي  الضغط  تقليص 

 الجماعة بحكم المساهمة المنتظرة لباقي الجماعات المجاورة في تحمل مسؤولياتها على هذا المستوى.  

 مضيفا ان االستحقاق األكبر لهذا الموضوع تتجسد في نقطتين :  

ي في عين المكان وذلك في افق  أوال: وجوب المطالبة بفتح مراكز على مستوى تراب كل جماعة ليتم التدخل االسعافي والعالج 

 تحقيق المركزية كاملة لهذا التدخل .

اللقاحات واالمصال والذي يلزمه تدخل تشريعي، وهذا من أدوار السادة   لتعديل تخصص معهد باستور بتوزيع  الدعوة   : ثانيا 

 األعضاء الذين يجمعون بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، للدفع في هذا االتجاه. 

هذه   وبرغم  تقديم  موضوع  في  متقدمة  محطة  تبقى  الدراسة  موضوع  االتفاقية  ان  المدير  السيد  اعتبر  فقد  اإلشكاالت،  كل 

 الخدمة بالنظر لتوزيع األدوار وتكاثف الجهود الذي ستحققه.

والمقترحا المالحظات  اللجنة  أعضاء  السادة  سجل  االتفاقية،  مقتضيات  على  واالطالع  للتوضيحات،  االستماع  ت  بعد 

 االتية: 

o   البشرية اإلمكانيات  على  ولتوفرها  التخصص  صاحبة  باعتبارها  الصحة  لوزارة  بالكامل  االختصاص  تفويض  في  التفكير 

 واللوجستية في هذا اإلطار. 

o   اليها قبل لعضات الكالب  المتعرضين  للجوء  باللقاحات واالمصال  وجوب دعم مصالح وزارة الصحة لمستعجالت المستشفيات 

 حة الجماعي في افق تفويض االختصاص. مكتب حفظ الص

o  .ضرورة إعطاء األهمية لمسألة تعقيم الكالب الضالة المتواجدة باألسواق والمخازن 
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وبعد المناقشة وابداء الرأي، والوقوف على اإلشكاالت التي يطرحها توزيع االمصال واللقاحات، وبعد استشراف اإليجابيات   

االتفاقية،   من  اللجنةالمتوقعة  وتوزيع    عبرت  وتخزين  ونقل  اقتناء  عمليات  بتدبير  الخاصة  اتفاقية شراكة  موافقتها على  عن 

 : مادتي مصل ولقاح داء الكلب مع رفع التوصيات التاليـــة

 استكمال االتفاقية بتحديد المساهمات المالية للجماعات التابعة للعمالة.  .1

للتكلف بتوزيع   .2 االمصال واللقاحات على مستوى المستوصفات تقريبا  تفويض هذا االختصاص لمندوبية وزارة الصحة 

 لهذه الخدمة من المعنيين بها. 

  تفعيل عملية تعقيم الكالب الضالة المتواجدة باألسواق والمخازن. .3

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
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 اململكة املغربية 
 وزارة الداخلية 
والية جهة 

 أسفي -مراكش
 عمالة مراكش 

 ****** 

 

 اتفاقية الشراكة والتعاون
 

 بني
 

 
 جملس عمالة مراكش

 
 و

 
 اجلمـــــــــــاعات التابعة لعمالة مراكش

 
 حـــــــــــــول:

تدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين " 
 الكلب"وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء 
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 :الديباجة القانونية

 سعيدة. ترسيخا لالهتمامات املولوية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره هللا وأيده لرعاايه األوفياء بربوع اململكة املغربية ال •

سياسة   • وتفعيل  الصحي  ابلقطاع  النهوض  إىل  الرامية  السديدة  امللكية  التوجيهات  مع  وتوفري  ومتاشيا  املواطن  على صحة  القرب ابحلفاظ 
 اخلدمات الصحية الضرورية لضمان حياة سليمة. 

املتعلق    09-34( مبثابة القانون التنظيمي رقم  2011يوليوز    2)   1432رجب    29بتاريخ  1-11-83وبناء على الظهري الشريف رقم •
 ابلنظام الصحي وتوفري الرعاية. 

رقم   • الشريف  الظهري  على  رقم  2015يوليوز    7(  1436رمضان    20الصادر يف    1.15.84وبناء  التنظيمي  القانون  بتنفيذ   )14-
 منه.  86و 79املتعلق ابلعماالت واألقاليم والسيما املادتني 112

التنظيمي رقم  2015يوليوز    7)   1436رمضان    20الصادر يف    1-15-85وبناء على الظهري الشريف رقم   • القانون  بتنفيذ   )14-
 ات. املتعلق ابجلماع 113

املتعلق    69-00( بتنفيذ القانون رقم  2013نونرب    11)  1424رمضان    16الصادر يف    1-03-195وبناء على الظهري الشريف رقم   •
 ابملراقبة املالية للدولة للمقاوالت العمومية ومؤسسات أخرى. 

رقم   • املرسوم  على  يف    2-12-349وبناء  األوىل    16الصادر  بتحديد  2013مارس    20)  1434مجادى  إبرام  (  وأشكال  شروط 
 صفقات الدولة وكذا بعض املقتضيات املتعلقة بتدبريها ومراقبتها. 

( بسن نظام احملاسبة العمومية للعماالت واألقاليم  2017نونرب    23)   1439ربيع األول  4الصادر يف    2-17-450وبناء على املرسوم   •
 وجمموعاهتا. 

املرسوم رقم   • للجماعات  2017نونرب    23)1439ربيع األول    4الصادر يف    2-17-451وبناء على  العمومية  ( بسن نظام احملاسبة 
 ومؤسسات التعاون ما بني اجلماعات.

)الداخلية   • الوزارات  بني  املشرتكة  الدورية  على  عدد  -الفالحة–وبناء  مهام    2003نونرب    14بتاريخ    5837الصحة(  حتدد  واليت 
 )السعر(.  واختصاصات اللجنة اإلقليمية حملاربة داء الكلب

الداخلية عدد  عل  وبناء  • التزود مباديت مصل ولقاح داء الكلب    2017نونرب  7بتاريخ    18307ى رسالة السيد وزير  حول حتسني مسار 
 وختزينهما وتوزيعهما. 

حية والنظافة  واعتبارا لكون اجلماعات الرتابية مرافق عمومية، تندرج ضمن اختصاصاهتا مسألة احلفاظ على الصحة العمومية والوقاية الص •
 والبيئة. 

 وبناء على مداولة جملس عمالة مراكش خالل دورته املنعقدة بتاريخ ....... واليت صادق مبوجبها على هذه االتفاقية.  •

 وبناء على املداوالت للجماعات التابعة لعمالة مراكش خبصوص موضوع هذه االتفاقية.  •
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 مت االتفاق على ما يلي: 
 

 أطراف االتفاقية. املادة األوىل:   ▪
 

 جملس عمالة مراكش ممثال يف شخص رئيسته،  ✓

 اجلماعات التابعة لعمالة مراكش ممثلة من طرف رؤسائها،  ✓

 املادة الثانية: موضـــــــــــوع االتفاقية.  ▪

مان حفظ  هتدف هذه االتفاقية إىل وضع إطار للشراكة والتعاون بني األطراف املتعاقدة بغية التنسيق فيما بينها يف جمال ض
 .   الصحة العمومية ابلنفوذ الرتايب للجماعات الرتابية التابعة لعمالة مراكش

                                                                                                                                                                   
 : هـــــــــــــدف االتفاقية. املادة الثالثة ▪

هتدف هذه االتفاقية اىل تقدمي اخلدمات الصحية لساكنة عمالة مراكش وذلك بوضع اآلليات الكفيلة لتدبري عمليات اقتناء  
 ونقل وختزين وتوزيع ماديت مصل ولقاح داء الكلب )السعر(. 

 املادة الرابعة: التزامات األطراف املتعاقدة.  ▪
 

 التزامات مجاعة مراكش. :  البند األول ➢

حتديد الكميات املمكن اقتناؤها سنواي من ماديت املصل واللقاح بناء على احلاالت املعروضة على املكتب اجلماعي حلفظ الصحة   ✓
 مبراكش. 

 تتوىل اقتناء ماديت املصل واللقاح من معهد ابستور ابلدار البيضاء املورد احلصري للمادتني وختزينهما وتوزيعهما.  ✓

 عملية احرتام سلسلة التربيد ابتداء من نقل مصل ولقاح داء الكلب من معهد ابستور حنو أماكن التخزين املعدة لذلك ابالعتماد على  أتمني ✓
 مايلي:

عملية النقل جيب أن تتم حتما داخل شاحنات جمهزة حباوايت للتربيد أو صناديق خاصة ومعتمدة لضمان نقل هاتني املادتني وفق  
 .(°8cاىل°2cدرجات مئوية )   8اىل   2ها حبيث تكون درجة احلرارة ما بنيشروط متحكم في

 العمل على ختزين هاتني املادتني داخل غرف للتربيد أو داخل ثالجات خمتصة ومعدة لذلك.  ✓

 العمل على أتهيل وصيانة جتهيزات التربيد والتخزين بشكل منتظم )على األقل مرة يف السنة(.  ✓

 كهرابئية لتفادي أي انقطاع حمتمل لسلسلة التربيد.ضرورة وضع مولدات   ✓

 العمل على تشخيص احلاالت املرضية وتتبعها وتقدمي اخلدمات الضرورية للمصابني هبذا الداء.  ✓

بذلك   ✓ شهادة  وتسليم  املتبقي  املخزون  إىل حجم  ابإلضافة  االستفادة  وكذا  االقتناء  بعملية  خاصة  إحصائيات  تقدمي  على  العمل 
 التتبع. للجنة 

 

 التزامات اجلماعات الرتابية التابعة للعمالة. البند الثاين:   ➢
املكتب   ✓ من طرف  احملددة  الكميات  على  بناء  العملية  هلذه  على حدة ختصص  ترابية  مبيزانية كل مجاعة  سنوية  مالية  مبالغ  رصد 

 هذه الكميات من طرف معهد ابستور.  اجلماعي حلفظ الصحة وبتنسيق مع مصاحل عمالة مراكش والبياانت احملددة لثمن اقتناء 
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 مبلغ املسامهة اجلماعة الرتابية 
  عمالة مراكش 
  مجاعة مراكش 
  مشور القصبة 
  تسلطانت 
  سعادة 
  حربيل 

  السويهلة 
  االوداية 

  سيد الزوين 
  أيت إميور 
  أكفاي 

  واحة سيدي ابراهيم 
  اوالد حسون  

  الويدان 
  املناهبة 

  ادليم اوالد 

 
حتويل املبالغ املرصودة إىل ميزانية جملس مجاعة مراكش ابحلساب رقم: ................. املفتوح ابخلزينة اإلقليمية داخل أجل   ✓

 ابريل من كل سنة املالية.  30أقصاه  

 املادة اخلامسة: جلنة االشراف والتتبع.  ▪
يعهد إليها بتتبع وتقييم وإعداد تقارير حول سري خمتلف مراحل  حتدث جلنة خاصة حتت رائسة السيد الوايل أو من ينوب عنه  

 هذه العملية وتتكون من: 
 *ممثل عن جملس عمالة مراكش. 

 *ممثلني عن اجلماعات الرتابية املعنية 
 *ممثل عن املكتب اجلماعي حلفظ الصحة جبماعة مراكش 
 وتعقد هذه اللجنة اجتماعاهتا كلما دعت الضرورة لذلك. 

 سة: حل النزاعـــات احملتملة حول االتفاقية. املادة الساد ▪

كل نزاع أو خالف انتج عن أتويل أو تنفيذ بنود هذه االتفاقية حيال على السيد وايل اجلهة لدراسته وإجياد احللول املالئمة له يف  
 إطار الرتاضي ووفق املقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل. 

 ـاقية. سراين مفعول االتفـــ  :املادة السابعة ▪
للتجديد   قابلة  سنوات  ثالث  ملدة  املتعاقدة  األطراف  لدن  من  عليها  التوقيع  بعد  مباشرة  املفعول  سارية  االتفاقية  هذه  تعترب 

 التلقائي، ما مل يرغب أحد األطراف يف فسخها. 
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 التوقيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 

 رئيس مجاعة مراكش   رئيسة جملس عمالة مراكش 
 ابشا مشور القصبة   رئيس مجاعة مشور القصبة 
 رئيس مجاعة سعادة  رئيس مجاعة تسلطانت 
 رئيس مجاعة حربيل   رئيس مجاعة السويهلة 
 دليم رئيس مجاعة أوالد   رئيس مجاعة املناهبة 

 رئيس مجاعة الويدان   رئيس مجاعة واحة سيدي ابراهيم 
 رئيس مجاعة أوالد حسون  رئيس مجاعة األوداية  
 رئيس مجاعة أكفاي   رئيس مجاعة أيت إميور
   رئيس مجاعة سيد الزوين 

 أسفي-وايل جهة مراكش
 وعامل عمالة مراكش 
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   الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

عمالة   لساكنة  الصحية  الخدمات  تقديم  الى  تهدف  باتفاقية  يتعلق  فاألمر  اللجنة،  تقرير  نص  تالوة  بعد 

مراكش وذلك بوضع اآلليات الكفيلة لتدبير عمليات اقتناء ونقل وتخزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب 

 )السعر(. 

 درهم الى جانب الجماعات المجاورة.  1.400.000,00وتبقى مساهمة مجلس جماعة مراكش هي 

 باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 إذا لم تكن هناك أية مالحظة حول هذه النقطة، فإني أعرضها على التصويت. 
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 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الواحدة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

الدراسة واملصادقة على مخطط الحماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل وحماية نخلة التمر باملنطقة املحمية  

 بمراكش.

 

   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

والسير   المستدامة  والتنمية  المدينة  بالتعمير وسياسة  المكلفة  اللجنة  رئيس  أحمد محفوظ  للسيد  الكلمة 

 والجوالن لتالوة نص التقرير الخاص بهذه النقطة. 

 

 والجوالن رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير  أحمد محفوظ السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 21:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  21 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

 واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.الدراسة  -
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة العادية    طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور    24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019لشهر فبراير  

أشغال   في  المكلفة  والمشاركة  والجوالنبالتعماللجنة  والسير  المستدامة  والتنمية  المدينة  وسياسة  للجنة  ير  اجتما   انعقد   ،
على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شار  محمد   2019 يناير 31المذكورة يوم الخميس 

 الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة: 

 ينة العتيقة ملراكش.املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملد -
 .الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش -
مرت مربع وذلك لبناء مسجد تبعا 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية   -

 .2019مللتمس جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 
 خاص باملدينة القدمية ملراكش. الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي -
 بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش. (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -
 الكامريونية، برنامج االمماملصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد  املتحدة
 .2018مبراكش نونرب  واحلكومات احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"

 وع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش.الدراسة واملصادقة على مشر -
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 

 السادة:   اللجنةالجتما  من أعضاء حضر ا -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 
 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي   :   خديجة الفضي 
 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي من في االجتما  شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم الفيرامي،    باقـة،  محمد يوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،  

 .خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري
 السادة:  بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :    محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 لس مقاطعة النخيل عن مج :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :     محمد الحرشي 
 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :    محمد بوكمة 

وبعد   االجتما ،  مستهل  المطروحة في  بالنقط  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة 
 للدراسة، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 

 

 جماعة مراكش مجلس 

 

 

 

   21النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  21النقطة رقم  
 املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية  -

 )نقطة مقترحة من طرف السيد يوسف ايت رياض عضو المجلس الجماعي(                   

 
الكلمة للسيد   إدراجها، أعطى السيد رئيس اللجنة  النقطة، ولبيان اسباب ودواعي  في مستهل مناقشة هذه 

رياض   ايت  لتقديم يوسف  االقتراح  مبادرة  صاحب  بصفته  النخيل  مقاطعة  مجلس  رئيس  الجماعي  المجلس  عضو 

 التوضيحات االولية الممهدة للنقاش. 

تراثا   بداية، االهمية التي تحضى بها واحة النخيل بمراكش باعتبارها  السيد العضو،  وفي هذا اإلطار، أكد 

بيئي السامية الحريصة    من خالل  تاريخي وحضاري،  جمالي ،  طبيعيا ذا بعد  حماية وتنمية    علىالتوجيهات الملكية 

، بمقاربة التقائية بين  اإليكولوجي وبرنامجا لمحاربة إتالفها   هذا الموروثسياسة وطنية لحماية  الواحات عبر اعتماد

 السياسات العمومية وطنيا وترابيا في معالجة هذه القضايا البيئية.  

التمر أص  نخلة  أن حماية  الى  لمدينة  مشيرا  تاريخية  رمزية  الشجرة من  هذه  تمثله  لما  ملحة  أولوية  بحت 

رغم   الحمراء  بالمدينة  النخيل  لمناطق  الطبيعي  اإلرث  حماية  أجل  من  سابقة  لمجالس  بمبادرات  مذكرا  مراكش، 

 صعوبة إحداث محمية بالمنطقة لتحقيق هذا الغرض. 

لتفعيل   اعتماده  يمكن  وتنظيمي  قانوني  كإطار  المستدامة  والتنمية  الحماية  مخطط  إعداد  بضرورة  مطالبا 

رقم   القانون  مقتضيات  صنف    01.06وتنزيل  من  التمر  نخلة  وبحماية  النخيل  لمناطق  المستدامة  بالتنمية  المتعلق 

PHOENIX DACTYLIFERA  واستعجال استباقية  اجراءات  اتخاذ  وكذا  جهة  نخلة من  اقتال   في  التجاوزات  من  للحد  ية 

التمر بسبب الفراغ المرجعي التنظيمي المحدد لمسطرة المعاينة وكذا شروط ازالة وتحويل هذه الشجرة مع اعادة 

 النظر في الرسم الخاص بقطع نخيل التمر واقتالعه.  

الد  على  أكد  الذي  الخضراء  المناطق  رئيس مصلحة  للسيد  الكلمة  أعطيت  ذلك،  تلعبه  عقب  الذي  الهام  ور 

من   تعاني  النخيل  شجرة  أن  مسجال  والبيئية،  السياحية  التاريخية،  الناحية  من  مراكش  مدينة  داخل  النخيل  منطقة 

التفكير في إعداد مخطط لحماية   الضروري  تناقصها بشكل ملحوظ وللسيطرة عليها كان من  إلى  مخاطر عدة أدت 

نة للمدينة الحمراء، مبرزا أن هذا المخطط يرتكز في بلورته على القانون  منطقة النخيل ونخلة التمر التي تمثل أيقو

صنف    01.06رقم   من  التمر  نخلة  وبحماية  النخيل  لمناطق  المستدامة  بالتنمية  ،  PHOENIX  DACTYLIFERAالمتعلق 

خلص إلى اعتماد    تحضيرا ألشغال اللجنة في دراستها لهذه النقطة  2019يناير    28مشيرا إلى انعقاد اجتما  تقني يوم  

 محورين أساسيين: 

 من خالل ما يلي:  التنمية المستدامة لمنطقة النخيل بجماعة مراكش: (1

 ك "منطقة نخيل محمية"  مراكشمدينة واحة النخيل ببحث من أجل اإلعالن عن إجراء  -

 وضع مخطط الحماية والتنمية المستدامة لهذه المنطقة  -

 مراكش: باعتماد إجراءات استباقية تتمثل في: ( حماية نخلة التمر بجماعة 2

العمل على استصدار قرار تنظيمي جماعي يحدد بموجبه شروط الترخيص بإزالة أو تحويل نخلة التمر وكيفيات    -

 شروط تحديد الرسم على قطع نخيل التمر واقتالعه   معاينة المخالفات وتوقيع العقوبات الجزائية وكذا

المتعلق بتحديد نسب وأسعار الرسوم   2008ماي    19بتاريخ    06القرار الجبائي المستمر عدد  من    54تعديل المادة    -

 . 01.06لتتالءم مع مقتضيات القانون رقم  والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش

 

وفي السياق ذاته، تدخل السيد المدير العام للمصالح، الذي ثمن إدراج هذه النقطة في جدول أعمال دورة  

المجلس الجماعي خاصة وأنها تتالءم مع المشاريع المبرمجة في برنامج عمل الجماعة الذي يرفع شعار "مراكش  

المستدامة   التنمية  النخيمدينة مستدامة" معتبرا إعداد مخطط  التمر خطوة هامة، مقترحا  لمناطق  نخلة  ل وبحماية 

إجراءات  بتفعيل  ومطالبا  الزراعي،  للبحث  الوطني  والمعهد  عياض  القاضي  كجامعة  آخرين  شركاء  مع  التعاون 

وتضمين   المحلي  الجبائي  القرار  تعديل  قبيل  من  المذكور  الحماية  مخطط  إصدار  انتظار  في  واستباقية  مستعجلة 

 لة التمر مع زجر المخالفين لمقتضياته. رخصة البناء لبند يحمي نخ
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ويبقى   معقدة،  تتطلب مساطر  إحداث "محمية" حيث  إلى صعوبة  التعمير  قسم  رئيس  السيد  أشار  بدوره 

اقتناء قطعة أرضية إلنشاء ما يراه مناسبا فوقها، مشيرا إلى إمكانية حماية نخلة التمر كشجرة بشكل للمجلس الجماعي حل  

رخصة البناء أو مطالبة المعني باألمر التنسيق مع المصلحة المختصة  بشكل صريح في    على ذلكفردي من خالل التنصيص  

 في هذا الشأن.

السادة   أجمع  حيث  الرأي،  وإبداء  المناقشة  باب  فتح  بالموضو ،  الخاصة  األولية  التوضيحات  تقديم  بعد 

التم ونخلة  النخيل  منطقة  يحمي  قانوني  إطار  استصدار  ضرورة  على  إجراءات األعضاء  باتخاذ  المطالبة  مع  ر، 

 استعجالية للحد من االقتال  العشوائي للنخيل بمدينة مراكش. 

كما تدخل من جديد السيد رئيس مجلس مقاطعة النخيل مبينا أن من أوجه حماية نخلة التمر من اقتالعها  

بمنط إحداثها  المزمع  بالمشاريع  الخاصة  التعمير  ملفات  وال مسؤول ضبط  يراعي  بشكل عشوائي  بشكل  النخيل  قة 

حماية النخلة داخل المنطقة، تفعيل مسطرة المراقبة، وضرورة تعديل مقتضيات القرار الجبائي المحلي، مضيفا أن  

مجال حماية واحة النخيل يقتضي إحداث مختبر ومشتل سيكون بمثابة "محمية" ومجاال للبحث العلمي بشراكة مع  

 جامعة القاضي عياض. 

بها  تحظى  التي  البالغة  األهمية  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  مستفيض،  نقاش  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 

باعتبارها   التمر  بيئي تراثا  نخلة  بعد  ذا  النخيل  تاريخي وحضاري ،  جمالي ،  طبيعيا  حماية وتنمية واحة  ان  ، وحيث 

وشكليا  شروط  يحدد  تنظيمي  نص  غياب  ظل  وفي  سامية،  مولوية  بعناية  الموضو   تحضى  هذا  وتنزيل  أجرأة  ت 

فقد أبدت اللجنة موافقتها على بدء القيام باإلجراءات المسطرية، بشكل تشاركي يضمن  انطالقا من القانون المنظم،  

إلعداد   المختصة،  األجهزة  تدخالت  التمر التقائية  نخلة  وحماية  النخيل  لمناطق  المستدامة  والتنمية  الحماية  مخطط 

المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية    01.06القانون رقم  وفق مقتضيات    اكشبالمنطقة المحمية بمر 

على أساس اتخاذ تدابير احترازية ضبطية بشكل استعجالي ستشكل    PHOENIX  DACTYLIFERAنخلة التمر من صنف  

 مستقبال احدى برامج المخطط وذلك لحماية نخلة التمر على الشكل التالي: 

o  :وضع قرار تنظيمي جماعي بمثابة ضابط بناء جماعي يحدد بموجبه 

 أوال: شروط الترخيص باقتال  أو تحويل نخلة التمر؛  

 المخالفات والعقوبات الجزائية ؛ ثانيا: شروط معاينة  

 ثالثا: التنصيص على تضمين رخص البناء بنودا تضمن حماية لنخلة التمر  

o  تعديل القرار الجبابي المحلي لتالءم المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية نخلة التمر 
 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة      
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش بلقائدالسيد محمد العربي  

 بعد تالوة نص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح. 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف أيت رياض

إن مؤسسة محمد السادس للبيئة التي تعنى بموضو  النخيل في حاجة إلى شركاء ألنه ال يمكن أن نتركها  

القانون ليعطينا الحق في المشاركة في هذا المجهود خصوصا وأن    اوحده تعاني للمحافظة على شجرة النخيل. وإن 

برنامج عمل الجماعة يتضمن مشروعا لسقي هذه الواحة. كما أن الجماعة تتوفر على مشتل يمكن ان يساهم في هذه  

 يل.  على شجرة النخ ة العملية ويجعلنا شركاء حقيقيين في موضو  المحافظ

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

االقتصار فيه على مقاطعة واحدة بل ال بد من توسيعه ليشمل باقي المقاطعات   ب ان هذا الموضو  مهم جدا وال يج     

وأن تكون للجماعة استراتيجية متكاملة للمحافظة على هذا االرث التاريخي والبيئي الذي يعطي للمدينة خصوصيتها  

 كمدينة للنخيل. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

النخيل حماية  موضو   إطار  برنامج  في  وكذا  المدينة  مناطق  كل  في  النخيل  لغرس  برنامج  اعتماد  اقترح   ،

 للحماية من اآلفات والعدوى التي يمكن أن تصيب أشجار النخيل في كل المناطق. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

للمجلس   بد  ال  ولذلك  كبيرة  أهمية  يكتسي  الموضو   هذا  يعتمد  إن  وان  معمقة  دراسة  يجري  أن  الجماعي 

هذا   في  والخبراء  المختصين  ومع  للبيئة  السادس  محمد  مؤسسة  مع  بالتنسيق  وذلك  النخيل  أشجار  لحماية  مخططا 

 المجال وخصوصا جامعة القاضي عياض. 

واآلن وإن لم يتبق أي تدخل إضافي، فان قرار المجلس هو  

01.06

PHOENIXDACTYLIFERA
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 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الثانية والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 واملصادقة على ضابط بناء جماعي خاص باملدينة القديمة ملراكش الدراسة 

 : (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الثالثة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

بإلزامية استعمال الصباغة و املالط   يتعلق  بشكل موحد    (l’enduit)الدراسة واملصادقة على قرار تنظيمي جماعي 

   )نقطة مقترحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                   .لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القديمة ملراكش

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الرابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 .  الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق الهندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش 

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة                                                                             

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الخامسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

بتهيئة   يتعلق  جماعي  بناء  ضابط  على  واملصادقة  املتواجدة    أسطحالدراسة  التحمالت(  )كناش  واملطاعم  املقاهي 

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(             باملدينة العتيقة. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

احم للسيد  الكلمة  الموضو ،  لوحدة  برمتها  النقط  في  سنتداول  اذنكم  تقارير  بعد  نص  لتالوة  محفوظ  د 

 .اللجنة

  رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن السيد احمد محفوظ 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 23: النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  23 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

بشكل موحد لواجهة  (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -
 البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش.

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مقترحة)نقطة 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتاريخ  1434، وتبعا للدعوة عدد 2019العادية لشهر فبراير  

، انعقـد اجتمـا  بالتعمير وسياسة المدينة والتنميـة المسـتدامة والسـير والجـوالناللجنة المكلفة  للحضور والمشاركة في أشغال  
ر البلـدي على السـاعة الحاديـة عشـر صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـ  2019  يناير  31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 شار  محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:
 ينة العتيقة ملراكش.املصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملد -
 طط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش.الدراسة واملصادقة على خم -

مرت مربع و ذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية  
 .2019جملس مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 .الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش -
بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة  (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -

 باملدينة القدمية ملراكش.
 املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب.  -
 املتحدة الكامريونية، برنامج االمماملصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد 
 .2018مبراكش نونرب  احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"

 واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش.الدراسة  -
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -
 ملراكش. الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة -

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي   :   خديجة الفضي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتما  شارك -
الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،   الهادي بن عال، عبد  ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد  الفيرامي،    باقـة،  محمديوسف  الرحيم  الحسين نوار، عبد 

 خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري.

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 مجلس مقاطعة النخيل عن  :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي

 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :    محمد الحرشي 
 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري

 عن المديرية الجهوية للبيئة  :   محمد بوكمة 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   23النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  23النقطة رقم 
بشكل موحد لواجهة  (l’enduit)استعمال الصباغة واملالط  الدراسة واملصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مقترحة)نقطة     .                                                        البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش
 

لتقديم  القانونية بالوكالة الحضرية لمراكش  للسيد رئيس قسم الشؤون  في بداية مناقشة هذه النقطة، أعطيت الكلمة 

الصباغة   استعمال  بالزام  يتعلق  جماعي  تنظيمي  قرار  إعداد  طلب  ودواعي  الضرورية  موحد التوضيحات  بشكل  والمالط 

لواجهة البنايات المتواجدة بالمدينة القديمة، حيث ذكر السادة االعضاء بالسياق العام في تهيئ هذا القرار والمرتبط اساسا  

بالعناية المولوية السامية التي ما فتئ جاللة الملك محمد السادس يوليها لصيانة وتثمين الموروث الثقافي للمدن العتيقة  

ومدينة مراكش بصفة خاصة لتحسين بنيتها المعمارية والحضارية وتقوية جاذبيتها السياحية وتأهيل القطا   بصفة عامة  

 الحضري للمدن العتيقة إلنجاز المدارات السياحية. 

محضر   بفحوى  الحضور  السادة  ابلغ  الذي  لمراكش  الحضرية  للوكالة  ثان  لممثل  الكلمة  أعطيت  السياق،  ذات  وفي 

لجنة مخت  وذلك  اجتما   الوالية ضمت خبراء ومهندسين وأساتذة جامعيين وحرفيين  صة مختلطة وموسعة على مستوى 

بتاريخ   المنعقد  لمراكش  العتيقة  بالمدينة  المباني  واجهات  ومالط  لون  المستويات    13/12/2018الختيار  على  أسفر  حيث 

 التالية: 
 المنازل التي تم تجديدها او اعادة بناءها حديثا:  .1

 الخاص بواجهة هذه المنازل على ما يلي:  (l’enduit)يعتمد في تركيبة المالط 

 من رمل حربيل. 50% ▪

 من جير منطقة والد ادليم 50% ▪

 صباغة )احمر + اصفر( حسب مقدار محدد من طرف مختبر ▪

 المباني التقليدية والرياضات:   –المباني التاريخية  –التجهيزات العمومية   .2

 الخاص بواجهة هذه المباني بالمدينة العتيقة لمراكش على ما يلي:  (l’enduit)يعتمد في تركيبة المالط 

 من رمل حربيل. 25% ▪

 من رمل النواجي   25% ▪

 من جير منطقة والد ادليم 50% ▪

 خارج المدينة العتيقة يتم اعتماد اللون األحمر األجوري. .3
 

الترميم  وعليه   عملية  تتم  ان  شريطة  المذكورة  النماذج  اعتماد  تقرر  انه  الحضرية  الوكالة  ممثل  السيد  يضيف 

المرافق   الحفاظ على أصول كل  هو  الغاية من هذا االجراء  البناية على ان  التي توجد عليها  الحالة  بتطابق مع  والتهيئة 

 والبنايات من فقدان هويتها التاريخية التقليدية. 

وبعد نقاش مستفيض، وبعد تثمين المبادرة في الحفاظ على الطابع الهندسي المعماري التقليدي بالمدينة العتيقة تنزيال 

الموقعة امام انظار جاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأيده    2022  –  2018التفاقية برنامج تثمين المدينة العتيقة بمراكش  

فقد ابدت اللجنة موافقتها على وضع قرار تنظيمي  ضع قرار تنظيمي جماعي مضبوط،  ، ورغبة منهم في و2018ماي    14في  

 جماعي يتعلق بتحديد لون متجانس للصباغة والمالط بواجهات البنايات المتواجدة بالمدينة القديمة على أساس ما يلي:

 . كميات مكونات المالطعدم اثقال كاهل المعنيين بتطبيق القرار من خالل تخفيف المعايير التقنية من حيث  ▪

 . اعتماد لون متجانس " األحمر األجوري" كمرجع في صباغة وتلييس واجهات المباني بالمدينة العتيقة ▪

 إمكانية إعادة النظر في التركيبات المقترحة و استشارة ذوي االختصاص في الموضو  لطابعه التقني.   ▪
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

31 
 

 

 

 

 ..................بتاريخ  ......قرار تنظيمي مجاعي عدد 

 بواجهة املباني املتواجدة  (l’enduit)يقضي بتحديد لون متجانس للصباغة واملالط  
  باملدينة العتيقة مبراكش

 

 مراكش ةان جملس مجاع
 

الموقعة امام انظار جاللة الملك محمد السادس نصره   2022  –  2018في إطار تنزيل اتفاقية برنامج تثمين المدينة العتيقة بمراكش   ▪
يده في  

 
 . 2018ماي    14هللا وا

رقم   ▪ الشريف  الظهير  على  في    1.15.85بناء  رمضان    20الصادر  رقم 2015يوليوز    07)موافق    1436من  التنظيمي  القانـون  بتنفيذ   )
 المتعلق بالجماعات.   113.14

رقم   ▪ الشريف  الظهير  الحجة    15صادر في    1.92.31بناء على  رقم  1992يونيو    17)  1412من ذي  القانون  بتنفيذ  المتعلق   012.90( 
 بالتعمير. 

غسطس    25)  1437من ذي القعدة    21بتاريخ    1.16.124بناء على الظهير الشريف رقم   ▪
 
المتعلق   66.12( بتنفيذ القانون رقم  2016ا

 بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. 

عل ▪ المرسوم  بناء  في    2.13.424رقم  ى  لشكل   بالموافقة (2013ماي    24)   1434من رجب    13صادر  المحدد  العام  البناء  على ضابط 
الرخصوشروط   المتعلقة  تسليم  التشريعية  النصوص  المقررة بموجب  السكنية  والوثائق  العقارية والمجموعات  بالتعمير والتجزائت 

 . ها وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيق

هيل وتثمين المدينة العتيقة لمراكش.  ▪
 
 وفي إطار تنزيل التوصيات الصادرة عن اللجنة المحلية المكلفة بتتبع برامج تا

بتاريخ  ▪ المنعقد  لمراكش  العتيقة  بالمدينة  المباني  واجهات  ومالط  لون  الختيار  موسعة  مختصة  لجنة  اجتماع  لمحضر  وتبعا 
 . 24/12/2018عامل عمالة مراكش الصادرة بتاريخ    موضوع ارسالية السيد الوالي   13/12/2018

جوري .  ▪
 
 وفي اطار الحفاظ على الطابع الهندسي المعماري التقليدي بالمدينة العتيقة سواء من خالل عملية التلييس او اللون االحمر اال

 )جلسة بتاريخ ...   2019وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر فبراير   ▪
 

 يقـــــرر ما يلـــي

يهدف هذا القرار اىل ضبط احرتام النمط املعماري عرب الزامية حتديد لون متجانس للصباغة واملالط 

(l’enduit)  العتيقة مبراكش باعتماد درجات اللون األمحر اآلجوري.  باملدينةبواجهات املباني 

 

 

 
 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 المجلس قسم اعمال 
 

 

 

 
 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس 
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يلزم تلييس وصباغة واجهات مباني املدينة العتيقة مبراكش وفق مقاييس تقنية مضبوطة حسب الكيفيات 

 االتية:

 التقليدية و الرياضات :، املباني التارخيية ، املباني  بالنسبة للتجهيزات العمومية. 1

اخلاص بواجهات هذه املباني، على مالط تقليدي مصنوع من املواد  (l’enduit)يعتمد يف تركيبة املالط 

 الطبيعية احمللية )الرمل + اجلري( حسب تركيبة حيددها مكتب الدراسات واملهندس املشرفني على املشروع. 

 واجهات املبنية باألجور أو الطني أو احلجارة.ومينع منعا كليا استخدام اإلمسنت يف مالط ال

 وميكن اعتماد الرتكيبة االتية:

 من رمل )يستحسن استخدام رمل حربيل ورمل النواجني مبقدار متساوي(. 70% ▪

 من جري منطقة والد ادليم. 30% ▪

 
 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

33 
 

 

 اليت مت جتديدها أو إعادة بناءها حديثا:بالنسبة للمنازل . 2
 

اخلاص بواجهات هذه املباني، على مالط تقليدي مصنوع من املواد  (l’enduit)يعتمد يف تركيبة املالط 

الطبيعية احمللية )الرمل + اجلري( حسب تركيبة حيددها مكتب الدراسات واملهندس املشرفني على 

 املشروع.

 الطني أو احلجارة. ومينع منعا كليا استخدام اإلمسنت يف مالط الواجهات املبنية باألجور أو

 وميكن اعتماد الرتكيبة االتية:

 من الرمل )يستحسن استخدام رمل حربيل(. 70% ▪

 من جري منطقة والد ادليم. 30% ▪

 .1صباغة )امحر + اصفر( حسب مقدار حمدد من طرف خمترب اعتمادا على العينة رقم  ▪

 

 :1درجة اللون رقم 
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 :2درجة اللون رقم 
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كل من خالف مقتضيات هذا القرار، تطبق يف شأنه القوانني واالنظمة املعمول بها يف هذا الباب من  

 طرف اجلهات املختصة.

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التأشري عليه من طرف السيد والي جهة مراكش اسفي عامل 

 مالة مراكش.ع
 

يعهد بتنفيذ هذا القرار التنظيمي اىل السلطات االدارية احمللية واملصاحل االدارية والتقنية اجلماعية 

 كل يف دائرة اختصاصه.

 ........................ حرر مبراكش بتاريخ

 

 عمالة مراكشوالي جهة مراكش اسفي عامل      رئيس جملس مجاعة مراكش
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 24:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  24 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -
 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة  
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

، انعقـد اجتمـا  ير وسياسة المدينة والتنمية المسـتدامة والسـير والجـوالنبالتعماللجنة المكلفة  للحضور والمشاركة في أشغال  
على الساعة الحاديـة عشـر صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر البلـدي   2019  يناير  31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 شار  محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

 العتيقة ملراكش.ادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملدينة املص -
 مبراكش.الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية  -

مرت مربع و ذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس جملس 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية  
 .2019مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.الدراسة و املصادقة على ضابط بناء  -
 بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش. (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -
 ين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الكلب. املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختز -
 الكامريونية، برنامج االمم املتحدةاملصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات واحلكومات احمللية املتحدة االفريقية املوقعة مبناسبة انعقاد للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن 
 .2018مبراكش نونرب  احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"

 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،بنلعروسيمحمد  

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة:  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  :   خديجة الفضي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتما  شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم    باقـة،  محمديوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،  

 الفيرامي، خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري. 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :     عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس 

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 س مقاطعة النخيل عن مجل :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :     محمد الحرشي 
 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :   سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :   محمد بوكمة 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   24النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  24النقطة رقم 
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مضافة)نقطة                                                                         
 

في بداية مناقشة هذه النقطة، أعطيت الكلمة لممثل الوكالة الحضرية لمراكش الذي أوضح السياق العام إلعداد ميثاق 

دس  الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش انطالقا من العناية المولوية السامية التي يوليها جاللة الملك محمد السا 

لصيانة وتثمين الموروث التاريخي للمدينة العتيقة والذي يساهم في تشكيل تراث حضاري وعمراني و ثقافي ذي اشعا   

 متميز سواء من حيث الجمالية الهندسية و المعمارية االصيلة او من حيث المدلول الثقافي والحضاري. 
 

ا والعناصر  التصورات  يعرض  المعماري  الميثاق  ان مشرو   العتيق مشكال مضيفا  النسيج  بها  يتميز  التي  الساسية 

الميدان قصد اخذه بعين االعتبار اثناء   المتدخلين والفاعلين في هذا  دليال مرجعيا وتوجيهيا سيوضع رهن اشارة جميع 

 انجاز التصاميم المعمارية للبنايات بالمدينة القديمة. 
 

ة العتيقة، يضيف ممثل الوكالة الحضرية لمراكش، تتمثل  على ان الغاية من مشرو  ميثاق الهندسة المعمارية للمدين 

 في ما يلي: 

 الحفاظ على التراث المعماري االصيل وصيانته.  ▪

 التحكم في تطور المشهد الحضري بالمدينة العتيقة.  ▪

 احترام الخصوصيات المعمارية المحلية.  ▪

 اعادة االعتبار للمكونات المعمارية الهندسية التقليدية.  ▪
 

بعد االستما  للتوضيحات في موضو  النقطة، وبعد فتح باب المناقشة وابداء الرأي، وحيث تبين للسادة االعضاء  

الحاضرين مبدئيا اهمية الوثيقة باعتبارها دليال مرجعيا في مجال الهندسة المعمارية التقليدية وتنزيال للتوجهات الملكية  

للمدينة التاريخي  الموروث  تثمين  في  لصعوبة   السامية  اللجنة  مستوى  على  الميثاق  هذا  عرض  عدم  وبحكم  العتيقة، 

االطال  عليه لكبر حجمه الكترونيا، وحيث ان تدارس هذه الوثيقة يتطلب نوعا من التخصص و التوفر على رصيد تقني  

المختصة،   الجماعية  للمصالح  مباشرا  تدخال  يستوجب  مما  الميدان  المبدئ في  موافقتها  ابدت  اللجنة  مبادرة  فان  على  ية 

المصالح الجماعية المختصة   وضع مشرو  ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش على اساس تدارسه بين 

المتدخلين سواء من   كل  بإجما   يحضى  بميثاق  للخروج  تقنية  اجتماعات  اطار  في  لمراكش  الحضرية  الوكالة  ومصالح 

 .  من حيث التطبيق على مستوى النسيج العمراني العتيق حيث الشكل او المضمون، وال يطرح اي اشكال 

   

   

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 

 
 

 

 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

39 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  مراكش ةمجلس جماع

 
 25:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بالتعمري وسياسة املدينة  املكلفة للجنةا 
  والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  25 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
  

 العتيقة.الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة  -
 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة  
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار تحضير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتاريخ    1434، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  
، انعقـد اجتمـا  بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المسـتدامة والسـير والجـوالناللجنة المكلفة  للحضور والمشاركة في أشغال  
ة عشـر صـباحا بقاعـة االجتماعـات الرسـمية بالقصـر البلـدي على الساعة الحاديـ  2019  يناير  31للجنة المذكورة يوم الخميس  

 شار  محمد الخامس برئاسة السيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

 العتيقة ملراكش. ينةاملصادقة على اتفاقية اطار تتعلق بتمويل و اجناز مشروع تأهيل و ترميم مدرسة سيدي عبد العزيز الحتضان مركز الصانعة التقليدية باملد -
 الدراسة واملصادقة على خمطط احلماية والتنمية املستدامة ملناطق النخيل ومحاية خنلة التمر باملنطقة احملمية مبراكش. -

مرت مربع و ذلك لبناء مسجد تبعا مللتمس جملس 1074ذات املساحة  183733/04املنتمية اىل الرسم العقاري عدد  7املتواجدة بتجزئة احملاميد  P24ختصيص البقعة االرضية  
 .2019مقاطعة املنارة املتخذ خالل الدورة العادية لشهر يناير 

 .الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش -
 بشكل موحد لواجهة البنايات املتواجدة باملدينة القدمية ملراكش. (l’enduit)استعمال الصباغة و املالط  الدراسة و املصادقة على قرار تنظيمي مجاعي يتعلق بإلزامية -
 لب. املصادقة على اتفاقية شراكة اخلاصة بتدبري عمليات اقتناء ونقل وختزين وتوزيع مادتي مصل ولقاح داء الك -
 الكامريونية، برنامج االمم املتحدةاملصادقة على اتفاقية شراكة يف جمال التنمية اجملالية والعمرانية املستدامة بني جملس مجاعة مراكش، اجلماعة احلضرية ملدينة ياوندي  -

أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة املدن واحلكومات ية املوقعة مبناسبة انعقاد للمستوطنات البشرية، الوكالة احلضرية ملراكش و منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة االفريق
 .2018مبراكش نونرب  احمللية املتحدة اإلفريقية "أفريسييت"

 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -
 يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة.الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي  -
 الدراسة واملصادقة على مشروع ميثاق اهلندسة املعمارية للمدينة العتيقة ملراكش. -

 

 السادة:    اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 عبد الفتاح رزكي، حسن بباوي.  ،محمد بنلعروسي 

 االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة: وحضر  -
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  :   خديجة الفضي 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتما  شارك -
الحسين نوار، عبد الرحيم    باقـة،  محمديوسف ايت رياض، سفيان بنخالتي، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، حفيظة مجدار،  

 الفيرامي، خليفة الشحيمي، عبد الصمد العكاري. 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

 لمصالح جماعة مراكش المدير العام  :     عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :    محمد المحير 
 رئيس قسم التعمير وإعداد التراب  :   عادل الشراط 

 رئيس قسم العمل االجتماعي  :   عبد العزيز األمري 
 رئيس مصلحة األغراس  :   أحمد ايت الرايس 

 رئيس مصلحة تنظيم أعمال اللجن  :   رشيد بوزيتي 
 مجلس مقاطعة النخيل عن  :   سعيد برادي

 عن المديرية العامة للمصالح  :   عبد الرحيم العلمي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي 

 

 وشارك من ممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 التعمير بالوالية رئيس مصلحة  :     محمد الحرشي 
 رئيس مديرية الشؤون القانونية والعقارية بالوكالة الحضرية لمراكش  :    سعيد بلكادة 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   خالد الرامي 
 عن الوكالة الحضرية لمراكش  :   فؤاد الديوري 
 عن المديرية الجهوية للبيئة  :    ة محمد بوكم

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   25النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  25النقطة رقم 
 الدراسة واملصادقة على ضابط بناء مجاعي يتعلق بتهيئة اسطح املقاهي واملطاعم )كناش التحمالت( املتواجدة باملدينة العتيقة. -

 من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(  مضافة)نقطة                                                                         
 

والمطاعم   المقاهي  اسطح  بتهيئة  متعلق  جماعي  بناء  ضابط  مقترح  وثيقة  توزيع  وبعد  النقطة،  هذه  بخصوص 
مرفق   هو  كما  العتيقة  بالوكالة  بالمدينة  القانونية  الشؤون  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  اعطى  بالتقرير، 

 الحضرية لمراكش إلحاطة السادة االعضاء بحيثيات الموضو  و دواعي عرضه. 

وفي هذا الصدد، اكد ممثل الوكالة الحضرية بداية على السياق العام للتداول في مشرو  ضابط بناء جماعي متعلق  
اسطح المقاهي والمطاعم بالمدينة العتيقة والمندرج في اطار تتبع انجاز المشاريع التنموية الكبرى التي اعطى جاللة    بتهيئة

والزيارات   التتبع  عملية  )اي  ابانت  والتي  العتيقة  للمدينة  الحضري  والتثمين  التأهيل  في  انطالقتها  السادس  محمد  الملك 
 مرجعية تهدف باألساس الى ما يلي: الميدانية( على الحاجة الستصدار وثيقة 

 معالجة اشكالية استغالل اسطح المطاعم والمقاهي.  ▪
 الرفع من الجاذبية السياحية والثقافية للمدينة العتيقة.  ▪
 الحفاظ على الخصوصيات المعمارية التقليدية االصيلة.  ▪

الكلمة لممثل ثان عن الوكالة الحضرية والذي ذكر باال  هتمام المولوي الخاص بمدينة مراكش  وفي السياق ذاته، اعطيت 
سنة   منذ  عالمي  كتراث  باعتبارها مصنفة  والتراثية  الهندسية  مراكش  مدينة  للحفاظ على خصوصيات  السامية  وتوجيهاته 

 وبالخصوص ساحة جامع الفنا ومحيطها.  1985

س  والمطاعم  المقاهي  اسطح  استغالل  يطرحها  التي  االختالالت  من  مجموعة  وجود  على  او  مؤكدا  التهيئة  حيث  من  واء 
مسافات التراجع او الزيادات في علو البنايات مما ينعكس سلبا على المنظر العام للمدينة العتيقة خاصة المطلة منها على  
المقدم   المشرو   معتبرا  والتهيئة،  للبناء  كضابط  مرجعي  اطار  اعداد  استوجب  مما  التاريخية  والمآثر  العمومية  الساحات 

 دخل على أساسه لعالج االختالالت على مستوى اسطح المقاهي والمطاعم من خالل الضوابط الخمس التالية : كإطار يمكن الت

والشرفات   .1 كاألقواس  التقليدية  بالطرق  الخشب  من  المصنوعة  بالعناصر  والمطاعم  المقاهي  اسطح  بتهيئة  السماح 
 والنقوش والزخارف وغيرها من االشكال واالنوا  الحرفية العتيقة . 

 نع استعمال كل مادة دخيلة على طابع المدينة العتيقة كاأللمنيوم وغيره. م .2
في   .3 المحددة  التراجع  مسافة  باألغراس    1,5احترام  تزيينها  على  العمل  مع  االزقة  على  المطلة  الواجهات  عن  متر 

 والنباتات . 
حديدية بدل ذلك مع استشارة منع تهيئة االسطح مباشرة على الجدران المشتركة وفرض استعمال هياكل خشبية او   .4

 مكتب دراسات مختص في الموضو  واالدالء بتقرير يثبت سالمة ومثانة البناية المعنية بتهيئة السطح. 
 متر فوق مستوى السطح.  2,5اشتراط عدم تجاوز االشكال والعناصر الهندسية المصنوعة من الخشب الرتفا   .5

الوكالة الحضرية، تبقى مجسدة وفق النماذج والصور المضمنة في الوثيقة على ان هذه الضوابط الخمسة، يضيف ممثل  
 الموزعة على السادة االعضاء والمرفقة بالتقرير. 

بعـد االستما  لتدخالت ممثلي الوكالة الحضرية لمراكش، االطال  على مقترح ضابط البناء الجماعي موضو  النقطة،  
وحيث الرأي،  وابداء  المناقشة  باب  فتح  لكيفية    وبعد  المعايير  ووضع  التصور  توحيد  فكرة  اهمية  االعضاء  للسادة  تبين 

فقد ابدت  استعمال وتهيئة اسطح المقاهي والمطاعم بشكل يرسخ جمالية المدينة ويحفظها من النشوز الهندسي والعشوائي،  
بالمد والمطاعم  المقاهي  اسطح  بتهيئة  متعلق  جماعي  بناء  ضابط  مقترح  على  موافقتها  مرفق  اللجنة  هو  كما  العتيقة  ينة 

المعماري  الفن  فقدان  بناياتها من  المدينة وواجهات  اثار  المعمار لحفظ  لثقافة  الكافي  اساس إعطاء االهتمام  بالتقرير على 
 .   االصيل ليزيد من جاذبيتها السياحية

   

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 الكلمة للسيد محمد باقة في اطار نقطة نظام. وبعدها نفتح باب المناقشة بخصوص النقط المعروضة. 

 فقط لعلمكم فقد توصلتم بنسخة الكترونية من ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة .  

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد باقة 

إن هذا الموضو  مهم جدا و قد كنت سباقا إلى إثارته مع السيد الوالي بصفتي عضو في مجلس العمالة، وقد كنت  
هذا يعرض  أن  القرب  إطار سياسة  ألتمس من    انتظر في  لذلك  المدينة،  مقاطعة مراكش  اوال على مجلس  الموضو  

 رئاسة المجلس إحالة هذا الموضو  على مجلس المقاطعة إلبداء الرأي حوله. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الرحيم الفيرامي  

األرقام   ذات  النقط  بأن  وأضيف  باقة  محمد  السيد  مطلب  مقاطعة    25و  24،  23اؤيد  مجلس  على  اوال  إحالتها  يجب 
 مراكش المدينة إلبداء رأيه فيها في إطار سياسة القرب. 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

وكل المسؤولين على قطا  التعمير    ن المستشارين و المنتخبيفي اعتقادي ان هذه النقط تهم سياسة المدينة و تهم كل  
بمدينة مراكش بما فيهم سلطات الوصاية و مديرية السكنى و التعمير، خصوصا وان المدينة العتيقة و ساحة جامع  
ن  الفناء على الخصوص تصنف ضمن التراث العالمي و إن هذه النقط لم تأت من فراغ وإنما نتيجة لما يتم ارتكابه م

أخطاء جسيمة في حق التاريخ المعماري للمدينة العتيقة، ولذلك ال يمكن اليوم أن نبخس هذا الموضو  أهميته ونحن  
مطالبون بشكل استعجالي بالبث فيه بالنظر إلى ما يطال النسيج العمراني العتيق من اعتداءات تتمثل في مخالفة النمط  

 العمراني الموروث منذ أكثر من ألف سنة. 

 عضو المجلس الجماعي د مصطفى الوجداني السي

كما جاء في تدخل السيدين محمد باقة وعبد الرحيم الفيرامي، فإن هذه النقط يجب أن تدرس أوال في مجلس مقاطعة  
 مراكش المدينة بمشاركة كل القطاعات المعينة الحترام سياسة القرب. 

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي

اوال على    إن النقطة  هذه  فيجب عرض  وبالتالي  إلزامي،  الموضو   هذا  المدينة حول  مراكش  مقاطعة  رأي مجلس 
 المجلس المذكور إلبداء رأيه حولها. 

 عضو المجلس الجماعي  السيد محمد لكبار 

جمالية المدينة    إن المدينة العتيقة جزء ال يتجزأ من مدينة مراكش و بالتالي فالموضو  شامل ويهم المدينة كلها وإن 
وقيمتها السياحية يفرضان اعتماد هذه الضوابط المعمارية لتالفي المخالفات التي اصبح يعرفها قطا  التعمير بالمدينة  

 العتيقة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد االدريسي 

 أوال: ما هو سبب نزول هذه النقط في هذا الوقت بالذات؟

وضو  بكل وجهات نظر المتدخلين والمدبرين لشان المدينة مما يقتضي ارجا   ثانيا: يجب ان نستأنس في هذا الم

 الموضو  إلى مجلس مقاطعة مراكش المدينة. 
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 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الحفيظ المغراوي 

هذه   اعتماد  يقتضي  االسطح  أو  الواجهات  سواء  بالمدينة  المعماري  النسيج  عليها  أصبح  التي  العشوائية  إن 
 الضوابط بكل استعجالية دون تأجيل. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

أتساءل أال يمكن اعتماد هذه التهيئة الحضرية للمدينة ككل وليس فقط بالمدينة العتيقة؟ نظرا للفوضى العارمة  
وإني أعطيت المثال    2التي أصبحت المقاهي تنتهجها و كمثال فقط المقهى الواقع بالمحاميد قرب مسجد واحة الزيتون  

في حقه إسوة بموضو  الشركة التي ترمي مياه شبكة التطهير في  بهذا المقهى ألني متأكد أنه لن يتم اتخاذ أي اجراء  
واد إسيل والتي أشرت إليها في الجلسة السابقة مع العلم ان الحكامة الجيدة تقتضي انه كلما أثرنا مشكال أو اختالال  

 وجب في الجلسة الموالية تحضير عناصر الجواب و االجراءات المتخذة في شأنه. 

ال  لماذا  األخير  المادة    وفي  ان  رغم  األمور؟  هذه  مثل  في  المقاطعات  استشارة مجالس  القانون    235يتم  من 

 التنظيمي تنص على ضرورة إبداء مجالس المقاطعات لرأيها في ما يخص التهيئة الحضرية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف أيت رياض

و األخذ بالتوصيات المنبثقة عنها، أما    عندما يتم بذل مجهود كبير في إطار اجتماعات اللجن، فيجب احترامه
القرب   سياسة  احترام  إطار  في  أوال  المدينة  مراكش  مقاطعة  مجلس  رأي  اخذ  من  فالبد  النقط  موضو   بخصوص 

أعضا السادة  هذا    ءوإلحاطة  في  المختصين  إشراك  من  بد  ال  كما  جوانبه  كل  من  الموضو   بهذا  المقاطعة  مجلس 
 المجال.

 عضو المجلس الجماعي بولحسنالسيد خليل 

المتجددة   كالحاضرة  المدينة  تعرفها  التي  الكبرى  المشاريع  لمواكبة  استعجاليا  طابعا  يكتسي  الموضو   إن 
وبرنامج ترميم الدور اآليلة للسقوط، اما عن إبداء مجلس مقاطعة مراكش المدينة لرأيها حول هذا الموضو ، فإن هذه  

ال المجلس  داخل  ممثلة  اختصاصات المقاطعة  صميم  من  هو  النقطة  موضو   ان  علما  وأغلبيتها  برئيسها  جماعي 
من   تطلب  أن  الوالي  السيد  طرف  من  بالموضو   التوصل  فور  المجلس  رئاسة  على  كان  قد  و  الجماعي  المجلس 

بل قد  المقاطعة المذكورة إبداء رأيها قبل عرض النقطة على المجلس الجماعي، فتأخير هذه النقطة إلى شهر ماي المق
 يؤثر على تصنيف المدينة من طرف األمم المتحدة كتراث عالمي.  

كما ال بد من اإلشارة إلى أن اإلنارة غير منسجمة مع الخصوصية المعمارية للمدينة العتيقة وكذلك الواجهات  
الجماع الضابط  والمصادقة على  الدراسة  بين  الفصل  أيضا وجب  المقاهي.  ا  يوأسطح  بتهيئة اسطح  لمقاهي  المتعلق 

 وبين موضو  الواجهات وعليه ال بد أن نستحضر اليوم القانون واالختصاصات و كذا خطورة الموضو . 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 . ة ال يجب الخلط بين اإلنارة العمومية و االنسجام العمراني كما ال يجب اعتماد منطق التهويل والمزايد

 عضو المجلس الجماعي ابراهيم بوحنشالسيد 

هذا   يضم  وان  المعمارية  الهندسة  ميثاق  وتسمى  واحدة  نقطة  في  الثالث  النقط  هذه  تجمع  ان  يجب  منهجيا 
المتعلقة بميثاق    24الميثاق االمور المتعلقة بالصباغة وأسطح البنايات، و بما ان اللجنة المختصة لم تتداول في النقطة  

في  للمناقشة  جاهزا  ليس  الموضو   فإن  المعمارية  دورة    الهندسة  إلى  الثالث  النقط  تأجيل  أقترح  لذلك  الجلسة،  هذه 
مقبلة على أساس ضمها كلها في نقطة واحدة وأن تعرض قبل ذلك على مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل إبداء  

 الرأي.
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 عضو المجلس الجماعي السيد محمد أيت الزاوي  

خليط معين من المواد مما يتطلب تحضير نموذج  إن الحديث في هذا الموضو  لم يعد يتعلق بالصباغة و إنما ب
من هذا الخليط وعرضه على المجلس قبل المصادقة عليه، علما أن هذا الخليط ال تستطيع كل الساكنة تحمل نفقاته مما  

  يستدعي التفكير في صيغة لمساعدة الساكنة في هذا المجال.  

 ممثل الوكالة الحضرية لمراكش السيد خالد الرامي

المدينة      تعرفها  التي  الكبرى  العتيقة والمشاريع  للمدينة  الجاللة نصره هللا  يوليها صاحب  التي  العناية  انطالقا من 
والسياحية   الروحية  المدارات  وبرنامج  الحضري  التأهيل  برنامج  او  المتجددة  الحاضرة   ... مراكش  مشرو   سواء 

كان مو والذي  العتيقة  المدينة  تثمين  برنامج  إلى  بتاريخ  إضافة  أنظار جاللته  أمام  توقيعها  تم  اتفاقية  ماي    14ضو  
 ، فقد كان ال بد من اعتماد تأطير تقني، هندسي، معماري وقانوئي. 2018

كتراث عالمي وكذا   1985هذا التأطير يجد أساسه في الخصوصية العريقة للمدينة العتيقة المصنفة منذ سنة  

سنة   منذ  المصنفة  الفنا  جامع  المدينة  كتر  2001ساحة  جاذبية  من  الرفع  إطار  في  جاء  التأطير  وهذا  حضاري،  اث 

 كوجهة سياحية وزيادة مدخول الحرفيين والتجار. 

للحفاظ    2008كما أن مدينة مراكش من المدن القليلة التي تتوفر على ميثاق للهندسة المعمارية وذلك منذ سنة  

الخصوص على  والمتمثل  العتيقة  للمدينة  األصيل  الطابع  البلدي    على  القرار  في  عليه  المنصوص  الفريد  لونها  في 

 . 1937المستمر لسنة 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

أعضاء   السادة  حق  من  فإنه  النقط،  موضو   عن  أما  توضيحاته،  على  الحضرية  الوكالة  ممثل  السيد  أشكر 
 تعزيزا لسياسة القرب. مجلس مقاطعة مراكش المدينة إبداء الرأي حوله 

إلى دورة استثنائية سيعقدها المجلس الجماعي إن شاء هللا قبل دورته العادية لشهر    لذلك سنؤجل هذه النقط 

للمادة    2019ماي   المدينة طبقا  مراكش  مقاطعة  الى مجلس  احالتها  أساس  المتعلق    235على  التنظيمي  القانون  من 

 بالجماعات.
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 :   (20/02/2019بتاريخ  الثانية الجلسة)  2019العادية لشهر فبراير  من جدول اعمال الدورة  الخامسة النقطة 

املحلية   التنمية  شركة  غرض  تعديل  على  واملصادقة  بقانونها    » BUS CITY MOUTAJADIDA «الدراسة 

                 .االساس ي ليتالءم مع االختصاصات التي ستفوض للشركة

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                          

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 التداول في شانها لعدم الجاهزية. سبق ان برمجنا هذه النقطة في الجلسة االولى غير انه لم يتم 

أعطي   االن  للسيد  و  بوحنشالكلمة  المكلفة    ابراهيم  اللجنة  والخدمات  رئيس  العمومية    بالمرافق 

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. نص لتالوة 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات ابراهيم بوحنشالسيد 
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 مراكشمجلس جماعة 

 

 

 

    5 ة رقم:النقط

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

   5النقطة رقم  حول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 «BUS CITY MOUTAJADIDA»الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية 

 بقانونها االساسي ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة.
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(
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تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اسـتكمال  ة الجاري بها العمل، وفي اطار  القانونية والتنظيميللمقتضيات    طبقا

الموجهة لكل مـن السـادة أعضـاء  18/02/2019بتاريخ  3272، وتبعا للدعوة عدد 2019 فبرايراعمال الدورة العادية لشهر 

 الثالثـاءيـوم  انعقـد اجتمـا ، العمومية والخدماتاللجنة المكلفة بالمرافق  لمجلس للحضور والمشاركة في أشغالاللجنة وا

بالقصـر البلـدي شـار  محمـد الخـامس برئاسـة   الرسـميةبقاعة االجتماعـات    الواحدة زواالعلى الساعة    2019  فبراير  19

 االتيـة:  لتدارس النقط المتبقية  المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات  إبراهيم بوحنش رئيس اللجنةالسيد  

بقانونها االساسي ليتالءم مع االختصاصات اليت  » BUS CITY MOUTAJADIDA «الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية  -

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(            .ستفوض للشركة

 ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية احملطة بربط تتعلق ملراكش والكهرباء املاء لتوزيع املستقلة الوكالة و مراكش مجاعة جملس بني اتفاقية على املصادقة -

 .مراكش
 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 السعيد ايت المحجوب.  ،عادل المتصدق

 

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السادة:  -
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :  عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتما  شارك -
الهادي بن عال الغلف، يوسف ايت رياض،،  عبد  الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، الحسين نوار، عبد االله  ي. احفيظ    عبد 
 . قضاوي العباسي

 

 :السادة بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

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

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   حوتي ال هشام بل
 المحليةرئيس مصلحة شركات التنمية  :    محمد أرفا

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

 

 

خالصة االجتما  السابق  ذكر السيد رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات ب   في مستهل االجتما ، 

بتاريخ   بتاريخ    29/01/2019للجنة  االفتتاحية  في جلسته  التداولي  المجلس  تأجيل   2019/ 07/02وكذا  تم  بمقتضاهما  والذي 

بقانونها االساسي ليتالءم مع   «BUS CITY MOUTAJADIDA»بتعديل غرض شركة التنمية المحلية  البث في النقطة المتعلقة  

للشركة ستفوض  التي  بحيثي  االختصاصات  واالحاطة  النقاش  تعميق  حين  الموضو الى  البين    ات  المعنية  كافة  جهات 

 . بخصوص مقترح تعديل بعض الفقرات بالقانون االساسي

 
 مراكش  مجلس جماعة 

 

 

 
   5النقطة رقم: 
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بخصوص   مراكش  عمالة  عامل  الوالي  السيد  مقترح  من  االعضاء  السادة  تمكين  ان  وبعد  اإلطار،  هذا  وفي 

طى السيد رئيس اللجنة موضو  التعديل والمتعلق بغرض الشركة على النحو المرفق بالتقرير، ولتقديم التوضيحات، اع

المقترح على   التعديل الجديدهناك مالحظتين حول  ن  الكلمة للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي الذي صرح بأ 

 النحو االتي: 

بتاريخ    68/4/05/2016مقرر عدد  التعديل لم يأخذ بعين االعتبار التعديل السابق لمجلس جماعة مراكش بمقتضى   ▪

بتعديل النظام االساسي لشركة التنمية المحلية لتدبير النقل العمومي عن    فقرته االولى القاضي في    2016ماي    30
عبر اضافة عبارة البين الحضري في مختلف العمليات موضو  غرض    BHNSطريق حافالت ذات خدمة عالية  

بالتفويض للجمع  انيةفقرته الثالشركة مع تخصيص مقعدين لجهة مراكش اسفي بالمجلس االداري للشركة وفي  
لتدبير   المحلية  التنمية  لشركة  االساسي  النظام  ستهم  التي  التعديالت  بجميع  للقيام  للمساهمين  االستثنائي  العام 

عالية   خدمة  ذات  حافالت  طريق  عن  الحضري  البين  العمومي  رقمطبقا    BHNSالنقل     المتعلق  17-95  لقانون 
ضيات القانونية في الموضو  المنصوص عليها صراحة في القانون  باستثناء تطبيق المقت   المساهمة    بشركات  

 التنظيمي المتعلق بالجماعات. 
وسد   ▪ الشركة  تأسيس  من  بالغرض  المتعلقة  المقتضيات  الوضوح على  من  مزيد  جاء إلضفاء  المقترح  التعديل 

اختصاصاتها الحد من  تأويل من شأنه  او  لبس  أي  امام  ال  المجال  المقترح  ان  اعتبار  تم  على  ان  تعديلي سبق 
 .التنصيص عليه في المقرر المذكور

مراكش    جهة  مجلس  على  انه  النائب  السيد  أوضح  المقترح    -كما  التعديل  في  االخر  هو  يتداول  ان  اسفي 

   ، مضيفا انه ال شيء من عقد اتفاقية بين الجماعة والشركة مستقبال باعتباره طرف مساهم في الشركة

التعديل   ان  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  الرئيس،  نائب  السيد  تدخل  في  توضيحات  من  ورد  ما  على  وبناء 

أنه لغرض الشركة رفعا لكل لبس وتفاديا لكل تأويل لمقتضيات المادة الثالثة من شفقط  المقترح جاء بصيغة توضيحية  

الحد من اختصاص الشركة المتعلق بتدبير مرفق النقل الحضري، فقد ابدت اللجنة موافقتها على تعديل غرض شركة 

المحلية   بالمادة    «BUS CITY MOUTAJADIDA»التنمية  التي    3الوارد  االختصاصات  مع  ليتالءم  األساسي  قانونها  من 

 يلي:  على اساس ما ستفوض للشركة على النحو المرفق بالتقرير

في    مساهم  كطرف  اسفي  مراكش  جهة  مجلس  طرف  من  المقترح  التعديل  على  المصادقة  اجراءات  استكمال 

 الشركة. 

 والجماعات المجاورة لتقديم نفس خدمة النقل.  «BUS CITY MOUTAJADIDA»التنمية المحلية عقد اتفاقية بين شركة   

والشركة    الجماعة  بين  اتفاقية  المحلية  عقد  التدخل    «BUS CITY MOUTAJADIDA»التنمية  مجال  لتحديد  الحقا 

 وتوضيح االختصاصات وباقي االجراءات التفصيلية. 

وتفاديا الي مشكل يتعلق بتأخر المساطر المقرر اتخاذها بالمقارنة مع حلول اجال انتهاء عقد االمتياز الممنوح  

الزا   في    ALSAلشركة  الحضري  النقل  تدبير  يونيو    30في  رئاسة 2019من  اوصت  اللجنة  فان  احترازية،  ولدواعي   ،

المجلس الجماعي بالتدخل لدى المصالح المختصة من اجل اتخاذ االجراءات االحتياطية لضمان سير المرفق العمومي  

   ون التنظيمي المتعلق بالجماعات. من القان 112الجماعي في البند الخاص بتنظيم النقل الحضري طبقا للمادة 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة  
 ابراهيم بوحنش  
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 في الجلسة السابقة واجل التداول بشأنه.   عرض عليه الموضو  سبق للمجلس أن للتذكير فقط،

الضبابية في اختصاص الشركة و لذلك تخوفت السلطة الوصية من  من  نوعا  الموضو   عرف هذا  

من أجل التوضيح كما ان تقرير  للمادة الثالثة    تعديلال  وافتنا بهذاو لذلك أ  ،أن يطعن في المقرر بهذه الصيغة

تضمن   الن  ملتمسااللجنة  تفعيل  اجل  من  الوالي  السيد  االستغالل    صإلى  مدة  بتمديد  يسمح  الذي  القانوني 

 ة الزا في حالة كانت الصفقة غير مثمرة . لشرك

النحو   على  للشركة  األساسي  النظام  من  الثالثة  للمادة  التعديل  مقرر  عليكم  سنعرض  فإننا  وعليه، 

تأكيدا   باعتباره  اللجنة  بتقرير  المرفق  المحلية  السلطة  به  فقط لغرض  والذي وافتنا  جاء بصيغة توضيحية 

وذلك   2016ماي   30بتاريخ   2016/ 05/ 68/4عدد  س جماعة مراكش  انسجاما مع مقتضيات مقرر مجل  الشركة

المتعلق   الشركة  اختصاص  من  الحد  شأنه  من  الثالثة  المادة  لمقتضيات  تأويل  لكل  وتفاديا  لبس  لكل  رفعا 

 . بتدبير مرفق النقل الحضري

فقط   االحتياط  باب  من  هذا  عمالة  و  عامل  الوالي  للسيد  سيرفع  ملتمس  مشرو   عليكم  سأعرض 

الذي يسمح بتمديد مدة االستغالل  مراكش من اجل اتخاذ اإلجراءات االحتياطية لضمان سير المرفق بالشكل  

 لشركة الزا في حالة كانت الصفقة غير مثمرة  

  و أطلب من السيد كاتب المجلس تالوة نص الملتمس. 

     كاتب المجلس  السيد خالد الفتاوي

فبراير   ⬧ لشهر  العادية  دورته  في  المجتمع  مراكش  جماعة  مجلس  المنعقدة    2019إن  العلنية  الثانية  جلسته  خالل 

بلقائد    2019فبراير    20بتاريخ   العربي  محمد  السيد  رئاسة  تحت  السادس  محمد  بشار   الرسمية  الجلسات  بقاعة 

وبمحض لمراكش  الجماعي  المجلس  ممثال رئيس   ........... الحضرية  المنطقة  رئيس   ...................... السيد  ر 

 للسيد الوالي عامل عمالة مراكش . 

 منه 131و  112،  92المتعلق بالجماعات وخاصة المواد  113.14وطبقـا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

فبراير   ⬧ لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  من  الخامسة  النقطة  حول  التداول  اطار  الدراسة    2019وفي  والمتعلقة 

بقانونها االساسي ليتالءم    «BUS CITY MOUTAJADIDA»والمصادقة على تعديل غرض شركة التنمية المحلية  

 .            مع االختصاصات التي ستفوض للشركة.

ب طول المساطر المقرر اتخاذها بعد مصادقة المجلس الجماعي على النقطة الخامسة في مقابل  وحيث انه من المرتق  ⬧

 . 2019من يونيو  30في تدبير النقل الحضري في  ALSAحلول اجال انتهاء عقد االمتياز الممنوح لشركة الزا 

 ولدواعي احترازية ضمانا لسير المرفق العمومي الجماعي المتعلق بالنقل الحضري.  ⬧

 تمس ما يلي يل
باتخاذ االجراءات الالزمة لحسن سير   السيد الوالي عامل عمالة مراكش التفضليلتمس مجلس جماعة مراكش من  

بتراب جماعة مراكش تطبيقا للمادة   النقل الحضري  التنظيمي رقم    112تنظيم مرفق  المتعلق    113.14من القانون 

 بالجماعات. 

 الملتمس، فباب المناقشة مفتوح. احاطتكم بالمقرر ومشرو  بعد  

 نظرا لعدم وجود أي تدخل، فاني اعرض النقطة على التصويت سواء المقرر او الملتمس.  
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   : (20/02/2019بتاريخ  الثانية الجلسة ) 2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثانية عشرالنقطة 

 موحــد خـاص بــدور الجمعيــات. وضــع نظــام داخلــي 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

هي من عليها    هذه المجالسفإن    ،مقاطعاتاختصاص مفوض لمجالس الدور الجمعيات  تسيير  بما أن  

 .للمرافق الموضوعة رهن إشارتهاان تضع نظاما داخليا 

 النقطة. وبالتالي فسيتم تأجيل التداول في هذه 
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 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة السادسة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

البث في طريقة تدبير مرفق نقل املرض ى والجرحى عن طريق الترخيص باستغالل الخدمة وفق قرار تنظيمي 

 . جماعي

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة السابعة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 البث في قرار تنظيمي جماعي يحدد بموجبه شروط الترخيص باستغالل خدمة نقل املرض ى والجرحى. 

 :   (20/02/2019جلسة الثانية بتاريخ ال) 2019النقطة الثامنة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

البث في طريقة تدبير مرفق نقل االموات املسلمين عن طريق الترخيص باستغالل الخدمة وفق قرار تنظيمي  

 جماعي. 

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة التاسعة عشر من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 تنظيمي جماعي يحدد بموجبه شروط الترخيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمين.البث في قرار 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

فقد تدارستها اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية    19و   18،  17،  16نظرا لوحدة موضو  النقط ذات األرقام  

التقرير المعد والخدمات برمتها، ولذلك أعطي   اللجنة المذكورة لتالوة نص  الكلمة للسيد ابراهيم بوحنش رئيس 

 حول هذه النقط. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات إبراهيم بوحنشالسيد 
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 مراكشمجلس جماعة 

 

 

 

    19 - 18و  17 – 16 ذات االرقام: النقط

 
 

 
 

  جتماعاتقرير 
  باملرافق العمومية واخلدمات املكلفة للجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

   19 – 18و  17 – 16النقط ذات االرقام  حول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 16النقطة رقم: 

 .مجاعيالبث يف طريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي  -
 17النقطة رقم : 

 البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى. -
  18النقطة رقم 

 البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي. -
 19النقطة رقم : 

 قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمني.البث يف  -
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رة للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدو  طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتـاريخ  1432، وتبعا للدعوة عـدد 2019العادية لشهر فبراير  

علـى  2019  ينـاير  29اللجنة المكلفة بـالمرافق العموميـة والخـدمات، انعقـد اجتمـا  يـوم الثالثـاء  للحضور والمشاركة في أشغال  

الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شـار  محمـد الخـامس برئاسـة السـيد إبـراهيم بـوحنش 

 التيـة:رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات لتدارس النقط ا

 بقانونها االساسي ليتالءم مع االختصاصات اليت ستفوض للشركة. « BUS CITY MOUTAJADIDA »الدراسة واملصادقة على تعديل غرض شركة التنمية احمللية  -
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت حتدد مبوجبه شروط بيع احملجوزات باملزاد العلين  -
 .البث يف طريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي -
 نقل املرضى واجلرحى.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة  -
 البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي. -
 البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمني. -
 .مراكش ملدينة الكهربائية بالشبكة البيوكهربائية احملطة بربط تتعلق ملراكش والكهرباء املاء لتوزيع املستقلة الوكالة و مراكش مجاعة جملس بني اتفاقية على املصادقة -

 

 :  السادة  اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي، محمد ايت الزاوي، سفيان بنخالتي. ،عادل المتصدق

 

 االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السادة: وحضر  -
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي :   أحمد المتصدق
 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة( :   خديجة الفضي 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي :  عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي  من في االجتما  شارك -
، المصطفى الوجداني، محمد االدريسي،  ويسالت  الهادي  عبد  باقـة،  محمدعبد الهادي بن عال، عبد الهادي ويسالت، عبد الهادي تلماضي،  

 الحسين نوار، عبد االله الغلف.
 

 :السادة بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك-
 

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

 وكيل المداخيل :   الخمار لمغاري 
 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي :  د. هشام بوخصيبي 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية :   محمد أرفا
 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي

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

 

 وشارك كممثلي المصالح الخارجية السادة:  -
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية  :    محمد ركمي 

 عن والية مراكش آسفي  :   مريم كعية 
في بداية االجتما ، وبعد كلمة الشكر والترحيب بالسادة الحضور، ذكر السيد رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية 

، داعيا السادة  2019والخدمات بالنقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير  

 ي كاآلتي: االعضاء الى تدارس الجاهزة منها، وه 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   19 - 18و   17 – 16النقط ذات االرقام: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  17و  16النقطتان رقم 
 .البث يف طريقة تدبري مرفق نقل املرضى واجلرحى عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي -
 املرضى واجلرحى.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل  -  

 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  19و  18النقطتان رقم 
 البث يف طريقة تدبري مرفق نقل االموات املسلمني عن طريق الرتخيص باستغالل اخلدمة وفق قرار تنظيمي مجاعي.  -                      

 الرتخيص باستغالل خدمة نقل االموات املسلمني.البث يف قرار تنظيمي مجاعي حيدد مبوجبه شروط  - 
 

 

ونظرا لوحدة الشكل واالرتباط الموضوعي في الغاية، فقد تم االتفاق على تدارس النقط االربعة اعاله في ان  بداية،  

 واحد.

للنائبة   الكلمة  الجلسة  رئيس  السيد  اعطى  النقط،  هذه  ودواعي طرح  بحيثيات  االعضاء  السادة  السادسة  وإلحاطة 

 لرئيس المجلس الجماعي المفوض اليها تدبير القطا  لتقديم التوضيحات . 

المرضى  مرفقي  تدبير  موضو   في  تداول  ان  الجماعي  للمجلس  انه سبق  النائبة  السيدة  ذكرت  االطار،  هذا  وفي 

يث تم تأجيل البث في  ح  2016على مرتين، االولى خالل الدورة العادية لشهر فبراير    نقل االموات المسلمين والجرحى و

تعديل كناشي التحمالت الى حين تعميق النقاش  وايضاح الصورة  وعرضهما من طرف مكتب المجلس في جدول اعمال 

دورة الحقة اعتبارا لتلكؤ المهنيين في القطا  المفوض اليهم عن التجاوب مع مقترحات الجماعة ثم خالل دورته العادية 

قرري استرجا  مجلس جماعة مراكش تدبير المرفقين اال انه لم يتم التأشير على  حيث صادق على م   2016لشهر ماي  

 القرارين المتعلقين بهما. 

بشكل   المرفقين  السترجا   المفوض  التدبير  انتهاء سريان عقود  اجال  انتظار  تم  النائبة،  السيدة  انه، تضيف  غير 

الخصوص   على  والمتميزة  التدبير  واقع  على  الضوء  مسلطة  الجمة قانوني،  لإلشكاالت  نتيجة  عارمة  فوضى  بوجود 

مجاال  يفتح  الذي  والواقعي  القانوني  والفراغ  المتعاقدة  االطراف  بين  التنسيق  وصعوبة  التدبير  سوء  عن  المتمخضة 

لتحكم الفوضى بهذا القطا ، مؤكدة على ان مسألة اعتبار مدينة مراكش كنقطة انطالق لنقل المرضى والجرحى وكذا  

المسلمين هي رأس االشكاالت التي كانت تترتب عليها جل االختالفات بين الجماعة والمتعاقدين المستفيدين  نقل االموات  

 من حق االمتياز في هذا القطا ، حيث ثبت بالملموس وقو  اخالالت كبيرة نتيجة ذلك، منها : 

مرضاهم   ▪ نقل  من  القروية  للجماعات  المنتمية  المماثلة  النقل  سيارات  المستشفيات  منع  امام  م  وموتاهم 

 والمصحات. 
 منع سيارتي الجماعة ايضا من نقل بعض المرضى واالموات المنتمين لمدينة مراكش.  ▪

تكريس االحتكار الذي تشتغل الشركات المتعاقدة في اطاره وممارسة اشكال من االبتزاز على المواطنين في   ▪

 حاالت المرض والموت. 
  بين مجلس جماعة مراكش وبين الشركات المتعاقدة، حيث تشتغل هذه  اختالف منطق التدبير لهذا القطا ▪

الشركات بالمنطق التجاري المحض وتمارس اشكاال من الضغط على المواطنين لتحصيل أكبر المداخيل من  

يتطلب   مما  ربحية  ال  اجتماعية  طبيعة  ذو  القطا   ان  المجلس  يعتبر  فيما  واالموات  المرضى  نقل  خالل 

 هذين المنطقين لما فيه مصلحة المواطن.  التدخل لتقريب 
هذا   ▪ في  النقل  من  تمنع  التي  الجماعات  مختلف  طرف  من  الجهة  والية  على  تتوارد  التي  الشكايات  كثرة 

هذا   لمناقشة  الجهة  مستوى  على  اجتماعات  عقد  استدعى  والذي  تعسفي  بشكل  مراكش  داخل  اإلطار 

 الموضو . 
ف الشركات صاحبة حق االمتياز للحوار من اجل تعديل بعض  وجود ممانعة واضحة وعدم استعداد من طر ▪

 الفصول بكناش التحمالت والتي تعتبر من اسباب الخالف. 
التدبير   تجربة  وفشل  جهة،  من  الجماعة  طرف  من  للمرفقين  القانوني  االسترجا   ان  النائبة  السيدة  اكدت  كما 

المرفقين ع  تدبير  تبني خيار  الى  المسير  المكتب  إطار المفوض، جعل  ن طريق منح تراخيص وفق شروط محددة في 

انجاح   في  ضمانة  يمثل  مما  بالمرفقين  االرتباط  ذات  الجهات  من  مجموعة  مشاركة  تعرف  مضبوطة  تنظيمية  قرارات 

 التجربة الجديدة في تجويد الخدمة وسد الثغرات وتجاوز اختالالت مرحلة التدبير المفوض.  
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معروضة، تم إعطاء الكلمة للسيد رئيس المكتب الصحي الجماعي الذي اكد ولمزيد من التوضيح بخصوص النقط ال
حيث تميز    2019و    2014في تدخله على حالة الفوضى العارمة التي عرفها القطا  في اطار عقدة التدبير المفوض ما بين  

 بمجموعة من االختالالت ابرزها :

كانت   • والتي  آنذاك  بها  المعمول  التسعيرة  احترام  و   3,19عدم  األموات  لنقل  كلم  المرضى    3درهم/  لنقل  دراهم 
 والجرحى وابتزاز المواطنين عبر الزيادة في قيمتها. 

 عدم اإلشارة في كناش التحمالت للتسعيرة داخل المدار الحضري •
والتأمين   • الصحية  والبطائق  الموحد  واللباس  والتطهير  النظافة  يخص  فيما  التحمالت  كناش  بنود  احترام  عدم 

 للمستخدمين . االجباري 
قيام بعض الشركات بعدد من التجاوزات كنقل اكثر من جثة داخل سيارة واحدة، وعدم السماح لسيارات الدولة   •

 والجماعات الترابية بنقل المرضى او الموتى، مما استدعى تدخل مصالح  االمن في اكثر من مناسبة. 
مع المجلس الجماعي مع استعمال سيارات  وجود حاالت نقل المرضى واالموات من طرف شركات غير متعاقدة   •

 ال تستوفي الشروط الصحية المطلوبة .. الخ . 
التعاقدي مع  انهاء الرابط  التدبير الجديدة بعد ان يتم  االقتراح المعروض على اللجنة يقضي بتبني طريقة  مضيفا ان 

 . 2019الشركات المفوض اليها تدبير المرفقين في اواخر شهر فبراير 

وج عن  تدخالتهم  اسفرت  حيث  واقتراحاتهم  اراءهم  إلبداء  األعضاء  للسادة  المجال  فتح  تم  ذلك،  النظر عقب  هات 

 التاليــة: 

في    المطلوب  الضروري  التخصص  غياب  من خالل  المرفقين  هذين  تدبير  في  كبيرة  فوضى  وجود  على  التأكيد 

 التدخل الطبي واالسعاف وغياب التأمين للمستخدمين وكذا للسيارات المستعملة وغياب المهنية عند السائقين. 

 ف الشركات وتغييب البعد اإلنساني لهذه الخدمة. غلبة البعد الربحي على طريقة تدبير القطا  من طر 

المراقبة من خالل    كتفعيل  الهدف  هذا  تعزز  اليات  وإيجاد  المرفق  هذا  تجويد خدمات  حاليا على مطلب  التركيز 

التدبير خصوصا وانه سبق تجريب   بتغيير طريقة  المتابعة والمحاسبة، دون االكتفاء  اشراك سلطات االمن في 

 السابق. اغلب الطرق في  

التأكيد على ان التدبير عبر الترخيص هو احد االشكال التي يخولها القانون لرئيس المجلس في اطار الشرطة  

اإلدارية عبر قرارات تنظيمية فردية وال يثير اي اشكال من الناحية القانونية باعتباره اختصاصا اصليا للمجلس  

 ورئيسه. 
 

أعاد السيد مدير المكتب الصحي التدخل للتأكيد على ان عمليات التطهير وجوابا على تساؤالت بعض السادة األعضاء  

للسيارات ستكون بشكل دوري وستكون مناسبة لمراقبة احترام الشروط الواردة في القرار التنظيمي من طرف سيارات نقل  

 ي. المرضى والجرحى وسيارات نقل الموتى فضال عن تخصيص دوريات لمراقبة هذه السيارات بشكل يوم

كما أشار السيد المدير الى ان تحديد مدة الترخيص في سنة واحدة قابلة للتجديد هو تحديد منطقي ويحترم الطابع   

توفر   حول  المراقبة  تدقيق  ضرورة  على  مؤكدا  بها،  بالتالعب  السماح  يجب  ال  التي  الخدمة  لهذه  واإلنساني  االجتماعي 

 لجانب الربحي على جودة الخدمة . شروط ممارستها او االستثمار فيها ومنع طغيان ا

وبعد االستما  للتوضيحات، وحيث تبين للسادة االعضاء، من خالل تدخل السيدة النائبة، الفوضى العارمة  التي  

االمتياز   الجماعة من جهة وصاحبي  بين  العالقات  توثر  نتيجة  المفوض  التدبير  تجربة  فشل  وكذا  المرفقين  تدبير  يعرفها 

عات المجاورة، واعتبارا للسلوكات غير االنسانية التي يقوم بها مدبري المرفقين اتجاه المرتفقين في  وبين هؤالء والجما 

عوض   محظ  انساني  بعد  ذات  اجتماعية  خدمة  تقديم  وراءهما  من  يبتغى  المرفقين  لكون  ونظرا  نفسيا،  عصيبة  اوقات 

شروط ومحددات مضبوطة وبمقاربة تشاركية  ابتزازهم، وحيث ان طريقة التدبير عن طريق منح تراخيص استغالل وفق  

مع الجهات ذات الصلة بالموضو  بنظام مفتوح على كل متعهد مؤهل لممارسة النشاط عوض تدبير بنظام مغلق ومحتكر 

 فقد خلصت اللجنة الى الموافقة على ما يلي:  من طرف شركات بعينها،

 الخدمة وفق قرار تنظيمي جماعي تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى عن طريق الترخيص باستغالل   ✓

 تدبير مرفق نقل االموات المسلمين عن طريق الترخيص باستغالل الخدمة وفق قرار تنظيمي جماعي  ✓

شروط  بموجبهما  المحددان  التنظيمين  القرارين  مشرو   تالوة  على  االنكباب  تم  التدبير،  طريقة  في  البث  بعد 
تفاصيلهما   المسلمين فصال فصال بغرض االطال  على  األموات  نقل  المرضى والجرحى و  نقل  باستغالل خدمة  الترخيص 

بمنا التالوة  هذه  افضت  حيث  عليهما،  الممكنة  التعديالت  الفصول  وإدخال  بالخصوص  همت  تعديالت  الى    19-12-3قشتها 

 وذلك على الشكل التالــي : 
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 مالحظة النص املعدل حسب رأي اللجنة النص األصلي يف االتفاقية ر.ف
 ( 3الفصل الثالث )

من القرار التنظيمي المحدد  
بموجبه شروط الترخيص  
باستغالل خدمة نقل  
 المرضى والجرحى 

 

 مدة الرخصة : 
تحدد مدة الرخصة في ممارسة خدمة نقل المرضى والجرحى في سنة قابلة للتجديد، 

 ويؤخذ بعين االعتبار عند البث في تجديد الرخصة حسن تنفيذ الخدمة. 

 الرخصة : مدة 
مر ثالثون )تمنح رخصة نقل المرضى والجرحى لمدة سنة،  

أ
(  30ويمكن تجديدها بناء على طلب المعني باال

دارية المختصة لضمان حسن تنفيذ الخدمة  . يوما قبل انتهاء الرخصة، بعد معاينة المصالح االإ

 
 
 

أجرأة مسطرة تجديد  
 الترخيص 

 ( 3الفصل الثالث )
التنظيمي المحدد  من القرار 

بموجبه شروط الترخيص  
باستغالل خدمة نقل األموات  

 المسلمين 

 

 مدة الرخصة : 
موات المسلمين في سنة قابلة للتجديد، 

 
تحدد مدة الرخصة في ممارسة خدمة نقل اال

 ويؤخذ بعين االعتبار عند البث في تجديد الرخصة حسن تنفيذ الخدمة. 

 مدة الرخصة : 
سنة،   لمدة  المسلمين  موات 

 
اال نقل  رخصة  مر  تمنح 

أ
باال المعني  طلب  على  بناء  تجديدها  ويمكن 

دارية المختصة لضمان حسن تنفيذ 30ثالثون ) ( يوما قبل انتهاء الرخصة، بعد معاينة المصالح االإ
 الخدمة.

 
 
 
 
 
 

 ( 12الفصل الثاني عشر ) 

من القرار التنظيمي  
المحدد بموجبه شروط  
الترخيص باستغالل خدمة  
 نقل المرضى والجرحى 

 الوثائق المطلوبة 
إن رخصة استغالل خدمة نقل المرضى والجرحى تكون موضوع طلب موجه لرئيس  

 مجلس جماعة مراكش، مرفقا بالوثائق التالية: 
من   نسخة  و 

 
ا الطبيعيين  شخاص 

 
لال بالنسبة  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  *نسخة 

االساسي   و القانون 
 
ا )شركات  المعنويين  الخاص  القانون  شخاص 

 
ال بالنسبة 

 مؤسسات....( 
في  استعمالها  الطلب  مقدم  ينوي  التي  والتقنية  البشرية  الوسائل  تبين  *مذكرة 

 ممارسة النشاط. 
ن صاحب 

 
و الخزينة الجماعية تثبت ا

 
*شهادة مسلمة من االدارة الجبائية الجماعية ا

 الطلب يوجد في وضعية جبائية سليمة. 
 *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم الضريبة المهنية. 

شخاص 
 
لال بالنسبة  التجاري  السجل  رقم  على  المشتملة  الوثيقة  من  *نسخة 

 المعنوية. 
 * سند ملكية سيارة نقل المرضى والجرحى. 

بالجماعة   الضبط  مكـتب  لدى  الخدمة  بممارسة  الترخيص  طلبات  ملفات  تودع 
لحة الجماعية المختصة )المكـتب الجماعي لحفظ مقابل وصل التسليم، وتقوم المص 

إعداد  على  عليها،  الواردة  بالطلبات  التوصل  تاريخ  من  شهر  جل 
 
ا داخل  الصحة( 

اللجنة   نظار 
 
ا على  وتعرضها  والتقنية  االدارية  للشروط  المستوفية  الملفات  برنامج 

 المختصة لدراستها والبث فيها. 

 الوثائق المطلوبة 
ل المرضى والجرحى تكون موضوع طلب موجه لرئيس مجلس جماعة  إن رخصة استغالل خدمة نق
 مراكش، مرفقا بالوثائق التالية: 

و نسخة من القانون االساسي  
 
شخاص الطبيعيين ا

 
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لال

و مؤسسات....( 
 
شخاص القانون الخاص المعنويين )شركات ا

 
 . والسجل التجاري بالنسبة ال

 نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة. *    
 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق. 

 * رخصة السياقة للسائق. 
 . * شهادة تثبت مؤهالت وتخصص المشرف على نقل المرضى والجرحى 

 *مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي ينوي مقدم الطلب استعمالها في ممارسة النشاط. 
ن صاحب الطلب يوجد *شهادة م

 
و الخزينة الجماعية تثبت ا

 
سلمة من االدارة الجبائية الجماعية ا

 في وضعية جبائية سليمة. 
 *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم الضريبة المهنية. 

شخاص المعنوية. 
 
 *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لال

 الجرحى. * سند ملكية سيارة نقل المرضى و
تودع ملفات طلبات الترخيص بممارسة الخدمة لدى مكـتب الضبط بالجماعة مقابل وصل التسليم،  
تاريخ   من  شهر  جل 

 
ا داخل  الصحة(  لحفظ  الجماعي  )المكـتب  المختصة  الجماعية  المصلحة  وتقوم 

للشروط   المستوفية  الملفات  برنامج  إعداد  على  عليها،  الواردة  بالطلبات  والتقنية  التوصل  االدارية 
نظار اللجنة المختصة لدراستها والبث فيها. 

 
 وتعرضها على ا

 

 
 
 
 
 
 
 

إضافة وثائق أخرى 
ترفق بطلب الحصول  

 على الرخصة
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 ( 12الفصل الثاني عشر ) 

من القرار التنظيمي  
المحدد بموجبه شروط  
الترخيص باستغالل خدمة  
 نقل األموات المسلمين 

 المطلوبة الوثائق 
موجه   طلب  موضوع  تكون  المسلمين  موات 

 
اال نقل  خدمة  استغالل  رخصة  إن 

 لرئيس مجلس جماعة مراكش، مرفقا بالوثائق التالية: 
من   نسخة  و 

 
ا الطبيعيين  شخاص 

 
لال بالنسبة  الوطنية  التعريف  بطاقة  من  *نسخة 

و 
 
ا )شركات  المعنويين  الخاص  القانون  شخاص 

 
ال بالنسبة  االساسي  القانون 

 ات....( مؤسس
في  استعمالها  الطلب  مقدم  ينوي  التي  والتقنية  البشرية  الوسائل  تبين  *مذكرة 

 ممارسة النشاط. 
ن صاحب 

 
و الخزينة الجماعية تثبت ا

 
*شهادة مسلمة من االدارة الجبائية الجماعية ا

 الطلب يوجد في وضعية جبائية سليمة. 
 *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم الضريبة المهنية. 

شخاص *ن
 
لال بالنسبة  التجاري  السجل  رقم  على  المشتملة  الوثيقة  من  سخة 

 المعنوية. 
موات المسلمين. 

 
 * سند ملكية سيارة نقل اال

بالجماعة   الضبط  مكـتب  لدى  الخدمة  بممارسة  الترخيص  طلبات  ملفات  تودع 
مقابل وصل التسليم، وتقوم المصلحة الجماعية المختصة )المكـتب الجماعي لحفظ 

دا إعداد الصحة(  على  عليها،  الواردة  بالطلبات  التوصل  تاريخ  من  شهر  جل 
 
ا خل 

اللجنة   نظار 
 
ا على  وتعرضها  والتقنية  االدارية  للشروط  المستوفية  الملفات  برنامج 

 المختصة لدراستها والبث فيها. 

 الوثائق المطلوبة 
مجلس   لرئيس  موجه  طلب  موضوع  تكون  المسلمين  موات 

 
اال نقل  خدمة  استغالل  رخصة  إن 

 ماعة مراكش، مرفقا بالوثائق التالية: ج
و نسخة من القانون االساسي  

 
شخاص الطبيعيين ا

 
*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لال

و مؤسسات....( 
 
شخاص القانون الخاص المعنويين )شركات ا

 
 . والسجل التجاري بالنسبة ال

 * نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة. 
 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق. 

 السياقة للسائق. * رخصة 
 *مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي ينوي مقدم الطلب استعمالها في ممارسة النشاط. 

ن صاحب الطلب يوجد 
 
و الخزينة الجماعية تثبت ا

 
*شهادة مسلمة من االدارة الجبائية الجماعية ا

 في وضعية جبائية سليمة. 
 هنية. *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم الضريبة الم

شخاص المعنوية. 
 
 *نسخة من الوثيقة المشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لال

موات المسلمين. 
 
 * سند ملكية سيارة نقل اال

تودع ملفات طلبات الترخيص بممارسة الخدمة لدى مكـتب الضبط بالجماعة مقابل وصل التسليم،  
ا لحفظ  الجماعي  )المكـتب  المختصة  الجماعية  المصلحة  تاريخ  وتقوم  من  شهر  جل 

 
ا داخل  لصحة( 

والتقنية   االدارية  للشروط  المستوفية  الملفات  برنامج  إعداد  على  عليها،  الواردة  بالطلبات  التوصل 
نظار اللجنة المختصة لدراستها والبث فيها. 

 
 وتعرضها على ا

 
 
 

الفصل التاسع عشر  
(19 ) 

من القرار التنظيمي  
المحدد بموجبه شروط  

باستغالل خدمة  الترخيص 
 نقل المرضى والجرحى 

 المراقبة المستمرة 
يعهد   " المرضى والجرحى  لجنة تحت إسم "لجنة مراقبة استغالل مرفق نقل  تحدث 

 إليها المهام التالية: 
نظمة المرتبطة بالمرفق .  

 
 السهر على احترام و تطبيق القوانين و اال

 للنشاط . المراقبة و التتبع لعملية االستغالل الغير القانوني  
داء الخدمة .  

 
 البث في الشكايات المتعلقة با

اداء  حسن  على  بالمحافظة  الكـفيلة  والتدابير  اإلجراءات  جميع  اتخاذ  عامة،  وبصفة 
ن . 

 
 الخدمة وضمان استمراريتها في حدود القانون مع تحرير محاضر في هذا الشا

الجم والتقنية  االدارية  قسام 
 
اال ممثلي  من  المذكورة  اللجنة  المختصة  تتكون  اعية 

و إيضاحات  
 
و مصلحة تستطيع تقديم بيانات ا

 
والمصالح الخارجية المعنية وكل إدارة ا

 إضافية . 
 

 المراقبة المستمرة 
المهام   إليها  يعهد   " والجرحى  المرضى  نقل  مرفق  استغالل  مراقبة  "لجنة  إسم  تحت  لجنة  تحدث 

 التالية: 
نظمة الم 

 
 رتبطة بالمرفق . السهر على احترام و تطبيق القوانين و اال

 المراقبة و التتبع لعملية االستغالل الغير القانوني للنشاط .  
داء الخدمة .  

 
 البث في الشكايات المتعلقة با

الخدمة وضمان  اداء  بالمحافظة على حسن  الكـفيلة  اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير  عامة،  وبصفة 
ن . استمراريتها في حدود القانون مع تحرير محاضر في هذا 

 
 الشا

قسام االدارية والتقنية الجماعية المختصة والمصالح الخارجية  
 
اللجنة المذكورة من ممثلي اال تتكون 

و إيضاحات إضافية . 
 
و مصلحة تستطيع تقديم بيانات ا

 
 المعنية وكل إدارة ا

اجتماعات  يعهد للسيد رئيس المجلس الجماعي او من ينوب عنه تكوين هذه اللجنة ودعوتها لعقد 
 . واجراء معاينات كلما دعت الضرورة الى ذلك

 
 
 
 

تحديد رئاسة اللجنة 
 وتسييرها 
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الفصل التاسع عشر  
(19 ) 

من القرار التنظيمي  
المحدد بموجبه شروط  
الترخيص باستغالل خدمة  
 نقل األموات المسلمين 

 المراقبة المستمرة 
موات المسلمين " يعهد تحدث لجنة تحت إسم "لجنة مراقبة استغالل مرفق  

 
نقل اال

 إليها المهام التالية: 
نظمة المرتبطة بالمرفق.  

 
 السهر على احترام وتطبيق القوانين واال

 المراقبة والتتبع لعملية االستغالل الغير القانوني للنشاط.  
داء الخدمة.  

 
 البث في الشكايات المتعلقة با

الكـفيل والتدابير  اإلجراءات  جميع  اتخاذ  عامة،  اداء وبصفة  حسن  على  بالمحافظة  ة 
ن. 

 
 الخدمة وضمان استمراريتها في حدود القانون مع تحرير محاضر في هذا الشا

المختصة   الجماعية  والتقنية  االدارية  قسام 
 
اال ممثلي  من  المذكورة  اللجنة  تتكون 

و إيضاحات  
 
و مصلحة تستطيع تقديم بيانات ا

 
والمصالح الخارجية المعنية وكل إدارة ا

 إضافية . 
 

 لمراقبة المستمرة ا
المهام  إليها  يعهد  المسلمين"  موات 

 
اال نقل  مرفق  استغالل  مراقبة  "لجنة  إسم  تحت  لجنة  تحدث 

 التالية: 
نظمة المرتبطة بالمرفق.  

 
 السهر على احترام وتطبيق القوانين واال

 المراقبة والتتبع لعملية االستغالل الغير القانوني للنشاط.  
داء الخدمة. البث في الشكايات  

 
 المتعلقة با

الخدمة وضمان  اداء  بالمحافظة على حسن  الكـفيلة  اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير  عامة،  وبصفة 
ن. 

 
 استمراريتها في حدود القانون مع تحرير محاضر في هذا الشا

قسام االدارية والتقنية الجماعية المختصة والمصالح الخارج
 
اللجنة المذكورة من ممثلي اال ية  تتكون 

و إيضاحات إضافية. 
 
و مصلحة تستطيع تقديم بيانات ا

 
 المعنية وكل إدارة ا

يعهد للسيد رئيس المجلس الجماعي او من ينوب عنه تكوين هذه اللجنة ودعوتها لعقد اجتماعات  
 . واجراء معاينات كلما دعت الضرورة الى ذلك

 

التنظيميين المحددان بموجبهما شروط الترخيص باستغالل خدمة نقل المرضى والجرحى و نقل األموات المسلمين المرفقين  وتأسيسا على ذلك، ابدت اللجنة موافقتها على القرارين  

 بالتقرير وفق التعديالت المدخلة عليهما. 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 

 

 رئيس اللجنة                  
 

 ابراهيم بوحنش                                                                                                                                                     
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 ..................بتاريخ  ......قرار تنظيمي مجاعي عدد 
  حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى 

 مراكش ةان جملس مجاع

 المتعلق بالجماعات.  113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليوز   07)موافق  1436من رمضان   20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  ▪
المرسوم عدد   ▪ لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على  التعاون بين   2017نوفمبر    23الموافق  للجماعات ومؤسسات  بسن نظام المحاسبة العمومية 

 الجماعات. 
المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم   52.05( بتنفيذ القانون رقم  2010فبراير    11)موافق    1431من صفر    26الصادر في    1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم   ▪

 تعديله وتتميمه. 
مين االجباري للسيارات 1969اكـتوبر  20)موافق   1389من شعبان  8الصادر في  1.69.100بناء على الظهير الشريف رقم  ▪

 
 على الطرقات ( والمتعلق بالتا

رقم   ▪ الشريف  الظهير  على  في    1.69.89بناء  القعدة    23الصادر  ذي  السير  1970يناير    31)موافق    1391من  وشرطة  العمومية  الطريق  على  بالمحافظة  المتعلق   )
 والجوالن. 

المرسوم رقم   ▪ على  تل 1980ماي    26)  1400رجب    11بتاريخ    2.78.157بناء  بها  تنفذ  التي  الشروط  إلى استثبات االمن وضمان  ( حول تحديد  الرامية  التدابير  قائيا 
 سالمة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية. 

لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم   19/05/2008بتاريخ    6القرار الجبائي المحلي عدد  بناء على   ▪ المستحقة  الرسوم والحقوق والوجيبات  المحدد لنسب واسعار 
 تعديله وتتميمه 

 )جلسة بتاريخ ...   2019بعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر فبراير وت ▪
 

 يقـــــرر ما يلـــي
 

 مقتضيات عامة الباب االول:

 خارجه.راكش ومجاعة ميهدف هذا القرار اىل ضبط وحتديد شروط وقواعد الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى برتاب 

 وبذلك ميثل هذا القرار اطارا تنظيميا، اداريا وماليا، يتوخى جودة اخلدمات املقدمة بواسطة سيارة خمصصة هلذا الغرض.

مجاعة مراكش ووفق شروط كما هي يتم استغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى مبوجب رخصة فردية مسلمة من طرف رئيس جملس 

 مذكورة يف الفصول بعده.

 مينع منعا كليا ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص قانوني مسبق.

( يوما قبل انتهاء 30وميكن جتديدها بناء على طلب املعين باألمر ثالثون )متنح رخصة نقل املرضى واجلرحى ملدة سنة، 

 .اينة املصاحل اإلدارية املختصة لضمان حسن تنفيذ اخلدمةالرخصة، بعد مع

 إن للرخصة طبيعة شخصية، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.

 
 

 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 

 والية جهة مراكش اسفي 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 العامة للمصالح المديرية 

 المكتب الجماعي لحفظ الصحة 
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 الباب الثاني: الشروط وااللتزامات التقنية

يتعني على املرخص إليه احرتام أخالقيات املهنة وأن جيهز سيارة نقل املرضى واجلرحى حسب صنف السيارة بكافة اللوازم الضرورية 

وذلك قصد نقل املرضى واجلرحى يف أحسن الظروف حتى باألحياء اليت يتعذر الوصول اليها بالسيارة كاملدينة القدمية واملناطق 

 النائية.

  (Fourgonnette)  نوع  من تكون سنوات أن 5النشاط القيام بتجهيز سيارة نقل املرضى واجلرحى ال يتجاوز عمرها  ويشرتط ملمارسة

اجلوانب  على مشع أصفر شريط وكذا والفرنسية العربية وباللغتني األربعة على الواجهات أزرق بلون إسعاف سيارة السم وحاملة اللون بيضاء

 :وتتوفر على املواصفات التالية السيارة ومؤخرة

 ؛"والربتقالي األمحر " باللونني اإلنذار صفارة •

 السيارة؛ سقف وعلى اخللف ويف األمام يف قوية مصابيح •

 للسيارة؛ األمامي السقف حتت الصوت مكرب •

 األبواب؛ وإغالق فتح عند أوتوماتيكية بطريقة تعمل ومصابيح السيارة داخل جيدة إنارة •

 اهلواء؛ إلخراج آلة •

 بينهما؛ باالتصال تسمح نافذة على يتوفر اجلريح أو واملريض السائق بني حاجز •

 بني املوجود احلاجز يف توضع جاف مسحوق نوع من آلغ 2.3 حجم من النار إلطفاء قنينة •

 اجلريح؛ أو واملريض السائق •

 املتحركة؛ للنقالة حزام •

 "ممدود أو جالس نصف جالس، " املريض حلالة املالئم بالوضع تسمح متحركة نقالة •

 مم؛ 50 بسمك الفنيل مبادة مغلف فراش وعليها لألرجل وحاجز مطاطية بعجالت جمهزة •

 الفنيل؛ مبادة مغلفة للسيارة اخللفي املكان يف تطوى إضافية نقالة •

 واألرجل؛ اخلصر يف اجلريح أو املريض تشد اإلضافية للنقالة أحزمة •

 للرضيع؛ للطفل وواحد واحد للبالغ، واحد :لألكسجني أقنعة ثالث مع مكعب مرت 2 حجم من لألكسيجني قنينة •

 الالزمة؛ األقنعة خمتلف على تتوفر اإلسعاف بسيارة خاصة هوائية نفاخة •

 والعنق؛ األربعة لألعضاء متعددة جبريات •

 األولية؛ اإلسعافات حمفظة •

 الدموي؛ الضغط قياس آلة •

 القلب؛ نبضات مسمع •

 .حملي ملطهر قنينات لصاق، معقمة، ضمادات قطن، معقمة، قفازات مقص، •

 التجهيزات املذكورة أعاله جيب أن تتوفر على التجهيزات التالية: على زيادة املطببة، اإلسعاف لسيارة بالنسبة أما

 قنينات االكسجني. 02آلة افراغ النفس احملمول مع  •

 (Moniteurجهاز املراقبة الطبية ) •

 صمام اللزوجة  •

 منظار احلنجرة •

 قناع االنف •

 (Barboteurفوار ) •

 . (M. coquille)كيس القماش  •
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عدم امتثاله لشروط الصيانة  حالة ويف .جيد باستمرار وبشكل تصان وأن نظيفة حالة يف التجهيزات مجيع على حيافظ بأن إليه املرخص يلتزم

 الالزمة.  اإلصالحات جبميع القيام باألمر من طرف رئيس اجمللس اجلماعي بإيقاف السيارة موضوع املخالفة وإنذاره قصد املعين إشعاريتم 

 يف العمل بها اجلاري القوانني نقل حسب عملية كل بعد التطهري املرضى واجلرحى لعملية نقل سيارة خيضع بأن املرخص إليه يلتزم

 .الوقاية ميدان

جيب على املرخص إليه أن يكون رهن إشارة العموم والسلطات احمللية واألمنية ومصاحل الوقاية املدنية والصحة يف كل أوقات اليوم 

 ساعة( مبا يف ذلك أيام السبت واالحد و ايام االعياد والعطل.  24ساعة/ 24)

حوادث السري ملستخدمي املرفق طبقا ملقتضيات القوانني اجلاري بها العمل، كما  جيب على املرخص إليه أن يربم عقد التأمني ضد

 جيب عليه أن يربم العقود املتعلقة بالتأمني االجباري للسيارات على الطرقات.

الت، ويكون عنوان هذا املقر قارا يتعهد املرخص إليه بتوفري مقر عمل الئق برتاب مجاعة مراكش يستقبل فيه املكاملات واملراس

 ومسجال لدى املصاحل املختصة للجماعة وجمهزا بكافة الوسائل اليت تضمن حسن تنفيذ خدمة املرفق.

التطبيب او التمريض أو يتعني على كل مرخص إليه ان يضمن تقديم اخلدمة من طرف مستخدمني أكفاء حاصلني على شواهد يف 

شواهد احلضور لتدابري االسعاف، مع الزامية ارتداء اجلميع لبدالت وقبعات بيضاء وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر من 

طرف املكتب اجلماعي حلفظ الصحة أو املركز الصحي عند االقتضاء كما يلتزم املرخص إليه وعلى حسابه ونفقته، بضمان التكوين 

 مر ملستخدميه وفق حاجات املرفق.املست

  الباب الثالث: شروط ومسطرة الرتخيص

 إن رخصة استغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى تكون موضوع طلب موجه لرئيس جملس مجاعة مراكش، مرفقا بالوثائق التالية:

لألشخاص الطبيعيني أو نسخة من القانون االساسي بالنسبة ألشخاص القانون اخلاص *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة 

 والسجل التجاري. املعنويني )شركات أو مؤسسات....(

 * نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة.

 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق.

 * رخصة السياقة للسائق.

 ملشرف على نقل املرضى واجلرحى.* شهادة تثبت مؤهالت وختصص ا

 مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية اليت ينوي مقدم الطلب استعماهلا يف ممارسة النشاط.*

 *شهادة مسلمة من االدارة اجلبائية اجلماعية أو اخلزينة اجلماعية تثبت أن صاحب الطلب يوجد يف وضعية جبائية سليمة.

 املشتملة على رقم الضريبة املهنية.*نسخة من الوثيقة 

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لألشخاص املعنوية.

 * سند ملكية سيارة نقل املرضى واجلرحى.
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تصة تودع ملفات طلبات الرتخيص مبمارسة اخلدمة لدى مكتب الضبط باجلماعة مقابل وصل التسليم، وتقوم املصلحة اجلماعية املخ

)املكتب اجلماعي حلفظ الصحة( داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلبات الواردة عليها، على إعداد برنامج امللفات املستوفية 

 للشروط االدارية والتقنية وتعرضها على أنظار اللجنة املختصة لدراستها والبث فيها. 

تباشر جلنة خمتصة، مهمة معاينة ودراسة الطلبات، حتت إشراف السيد رئيس جملس مجاعة مراكش او من ينوب عنه بصفته رئيسا، 

من ممثل السلطة احمللية، ممثل االمن الوطين، ممثل عن الوقاية املدنية، الطبيب رئيس املكتب الصحي اجلماعي، رئيس القسم  نو تتكو

 جلماعي.التقين ا

جتتمع اللجنة املذكورة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة بدعوة من رئيسها ثم تقوم بفحص ملفات الطلبات طبقا للربنامج احملدد 

 سلفا ومعاينة مدى توفر الشروط التقنية املطلوبة.

 عليه تعليل رفضهيبدي كل عضو رأيه حسب اختصاصه يف املوضوع، الذي يضمن مبحضر املعاينة. ويف حالة الرفض يتعني 

إذا تبني ألعضاء اللجنة أن االستجابة لطلب املعين باألمر تقتضي إجناز بعض التغريات، يتعني إخباره بذلك بواسطة مراسلة تتضمن 

 املالحظات املسجلة و املقرتحات اليت جيب التقيد بها.

 أيام داخل نفس االجل املشار إليه أعاله. 5دى متنح رخصة االستغالل عند موافقة أغلبية االعضاء احلاضرين داخل أجل ال يتع

 يف حالة التساوي، ترجح كفة رأي رئيس اجمللس اجلماعي

 يف حالة رفض منح الرتخيص باالستغالل، يشعر صاحب الطلب بواسطة مراسلة تتضمن التعليل الرفض.

 تسلم رخصة االستغالل وفقا ملا قررته اللجنة.

  رأيه باملوافقة على قرارها.كل عضو تغيب عن أعمال اللجنة يعترب

 

 تعرض رخصة االستغالل على السيد رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه للتوقيع عليها، مشفوعة بالوثائق التالية:

 طلب املعين االمر مصحوب بالوثائق والبيانات املشار إليها. •

 املكلفة باملعاينة يوضح رأيها يف املوضوع.حمضر اللجنة  •

 قرار الرتخيص باالستغالل. •

 توجه نسخة من رخصة االستغالل قصد االخبار و التتبع اىل كل من : 

 عمالة مراكش ) القسم االقتصادي و التنسيق(  –والية مراكش اسفي  ▪

 املديرية االقليمية للصحة ▪

 والية االمن اجلهوي ▪

 الوقاية املدنية ▪

 ية املوارد املالية ألجل استخالص واجبات االستغالل.قسم تنم ▪

 مكتب الضبط باجلماعة. ▪

 االرشيف. ▪

 الباب الرابع: مقتضيات مالية

درهم عن كل سيارة حتول إىل خزينة القابض البلدي يف بداية  2500جيب على املرخص إليه أن يؤدي كل سنة للجماعة إتاوة تقدر ب 

 شهر يناير من كل سنة.
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درهم وخارج املدار تعريفة حمددة  200يتقاضى املرخص إليه مقابل نقل املرضى واجلرحى داخل املدار احلضري تعريفة حمددة يف 

 دراهم عن الكيلومرت الواحد ذهابا وإيابا. 4يف 

ويتوجب على املرخص اليه تعليق التعريفة بوضوح داخل سيارة نقل املرضى واجلرحى ومبقر الشركة وتسليم وصل مقابل كل خدمة 

 قام بها، كما تقوم مجاعة مراكش بنصب لوحات التعريفة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة ويف االماكن املناسبة. 

 الباب اخلامس: املخالفات والتعويضات

على املستفيد من الرخصة االلتزام باحرتام مقتضيات هذا القرار التنظيمي، مضمون رخصة االستغالل وممارسة النشاط وكذا الوثائق 

 املرفقة واملستندات.

لإللغاء والسحب مباشرة، حيرر مبوجبها حمضر  خمالفة املرخص اليه إلحدى بنود القرار التنظيمي يف الفصول غري املستوجبة حالة يف

من طرف االجهزة اجلماعية املختصة باملراقبة والذي على اساسه يتم توجيه انذار اول للمرخص إليه للقيام باملتعني يف أجل يتم 

 درهم. 600تغرميه بأداء مبلغ  يتم ، بعد اسبوع،رامتثاله هلذا لإلنذا حتديده من طرف االجهزة الرقابية املذكورة، ويف حالة عدم

 وحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، يتم بعد توجيه انذار ثاني للمرخص إليه، يف ظرف شهر من االنذار االول، إلغاء الرتخيص.

 وتسحب رخصة االستغالل قبل انتهاء مدتها يف كل وقت و حني و بدون تعويض :

 عامة.ألي سبب من األسباب اليت تقضيها املنفعة ال ▪

 بسبب إخالل املستفيد بالتزاماته . ▪

 و عليه، فإن حاالت سحب الرتخيص باستغالل النشاط هي كالتالي: 

 بعد إنذار املخالف وعدم استجابته هلذا اإلنذار بعد يف ظرف شهر يف حاالت: -1

o . عدم أداء املستحقات املرتتبة عن االستغالل 

o عدم احرتام واجب التعريفة 

o  بالشروط واملواصفات التقنية املقدمة عند طلب الرتخيصاالخالل 

o . عدم القيام بالصيانة املستمرة للمعدات والتجهيزات 

o .عدم االلتزام بأوقات العمل 

o .التخلف عن القيام بعملية التطهري 

o .عدم التقيد بتدوين املعلومات يف دفرت التسجيل 

o .عدم تقدم املستفيد بطلب جتديد الرخصة 

 

 بدون سابق إنذار يف حاالت:  -2

o . تغيري النشاط املرخص به 

o . تولية الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغري 

o استعمال سيارات اسعاف غري مؤمنة 

o . إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك 

 يف حاالت خمتلفة :  -3

o . إذا قرر املرخص اليه التخلي عن نشاطه 
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 للمرخص اليه املطالبة بأي تعويض عن األضرار اليت قد تلحقه بسبب سحب رخصة االستغالل وممارسة النشاط.ال حيق 

 الباب السادس: مسطرة املراقبة

 التالية:حتدث جلنة حتت إسم "جلنة مراقبة استغالل مرفق نقل املرضى واجلرحى " يعهد إليها املهام 

 السهر على احرتام و تطبيق القوانني و األنظمة املرتبطة باملرفق . 

 املراقبة و التتبع لعملية االستغالل الغري القانوني للنشاط . 

 البث يف الشكايات املتعلقة بأداء اخلدمة . 

ان استمراريتها يف حدود وبصفة عامة، اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الكفيلة باحملافظة على حسن اداء اخلدمة وضم

 القانون مع حترير حماضر يف هذا الشأن .

تتكون اللجنة املذكورة من ممثلي األقسام االدارية والتقنية اجلماعية املختصة واملصاحل اخلارجية املعنية وكل إدارة أو 

 مصلحة تستطيع تقديم بيانات أو إيضاحات إضافية .

اجلماعي او من ينوب عنه تكوين هذه اللجنة ودعوتها لعقد اجتماعات واجراء معاينات كلما يعهد للسيد رئيس اجمللس 

 دعت الضرورة اىل ذلك.

 التالية: املعلومات فيه تدوين يتم اجلماعة، طرف من ومرقما مؤشرا يكون سجال ميسك أن املرخص إليه على يتعني

o الوطنية؛ تعريفه لبطاقة وفقاللمريض أو اجلريح  والشخصي العائلي االسم  

o النقل. تاريخ 

o النقل؛ وجهة و مكان  

o السائق واسم بالنقل قامت اليت السيارة تسجيل رقم. 

 الباب السابع: مقتضيات ختامية

املصاريف وخمتلف الرسوم والضرائب والواجبات املرتتبة عن هذا الرتخيص وكذا يتعهد املرخص اليه بأداء مجيع 

  حسن تطبيق الرخصة املمنوحة. ااملصاريف الناجتة عن القيام خبربة يقتضيه

 

حل اجلماعية والسلطة احمللية وباقي يعهد بتنفيذ مضمون هذا القرار التنظيمي، بعد التأشري عليه، اىل كل من املصا

 املصاحل اخلارجية املعنية بتطبيقه كل يف دائرة اختصاصه.

 ........................ حرر مبراكش بتاريخ

 

 والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش     رئيس جملس مجاعة مراكش
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 ..................بتاريخ  ......قرار تنظيمي مجاعي عدد 

 حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل األموات املسلمني
 مراكش ةان جملس مجاع

 المتعلق بالجماعات.  113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم  2015يوليوز  07)موافق  1436من رمضان   20الصادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم بناء على  ▪
عدد   ▪ المرسوم  على  في    2.17.451بناء  االول    4الصادر  لـ    1439ربيع  العمومية    2017نوفمبر    23الموافق  المحاسبة  نظام  بين بسن  التعاون  ومؤسسات  للجماعات 

 الجماعات. 
القانون رقم  2010فبراير    11)موافق    1431من صفر    26الصادر في    1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم   ▪ المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم    52.05( بتنفيذ 

 تعديله وتتميمه. 
مين االجباري للسيارات على الطرقات 1969اكـتوبر  20)موافق   1389ن من شعبا 8الصادر في  1.69.100بناء على الظهير الشريف رقم  ▪

 
 ( والمتعلق بالتا

 ( المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير والجوالن. 1970يناير  31)موافق  1391من ذي القعدة   23الصادر في   1.69.89بناء على الظهير الشريف رقم  ▪
( حول تحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثبات االمن وضمان سالمة 1980ماي    26)  1400رجب    11بتاريخ    2.78.157بناء على المرسوم رقم   ▪

 المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية. 
نظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها كما تم تغييره  ( المتعلق ب1969اكـتوبر    31)موافق    1389من شعبان    19الصادر في    986.68بناء على الظهير الشريف رقم   ▪

ماي    22)موافق    1424من ربيع االول    20الصادر في    2.02.700( والمرسوم رقم  1980دجنبر    16)موافق    1401صفر    8الصادر في    2.80.522بموجب المرسوم رقم  
2003 .) 

رقم   ▪ العمومية  الصحة  وزير  قرار  على  في    310.96بناء  الفصل  1996فبراير    23)الموافق    1416من شوال    4الصادر  بتطبيق  المتعلق  قم   3(  رقم  الشريف  الظهير  من 
 ( المتعلق بنظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها.1969اكـتوبر  31)موافق  1389من شعبان  19الصادر في  986.68

 المحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تعديله وتتميمه  19/05/2008بتاريخ   6القرار الجبائي المحلي عدد بناء على  ▪

 )جلسة بتاريخ ...   2019وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر فبراير  ▪
 

 يقـــــرر ما يلـــي

 مقتضيات عامة الباب االول:

 خارجه.برتاب مجاعة مراكش و االموات املسلمنييهدف هذا القرار اىل ضبط وحتديد شروط وقواعد الرتخيص باستغالل خدمة نقل 

 وبذلك ميثل هذا القرار اطارا تنظيميا، اداريا وماليا، يتوخى جودة اخلدمات املقدمة بواسطة سيارة خمصصة هلذا الغرض.

يتم استغالل خدمة نقل االموات املسلمني مبوجب رخصة فردية مسلمة من طرف رئيس جملس مجاعة مراكش ووفق شروط كما هي 

 مذكورة يف الفصول بعده.

 مينع منعا كليا ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص قانوني مسبق.

( يوما قبل انتهاء 30وميكن جتديدها بناء على طلب املعين باألمر ثالثون )متنح رخصة نقل األموات املسلمني ملدة سنة، 

 .الرخصة، بعد معاينة املصاحل اإلدارية املختصة لضمان حسن تنفيذ اخلدمة

 األحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.إن للرخصة طبيعة شخصية، وال ميكن بأي حال من 

 

 
 المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 
 اسفي والية جهة مراكش 
 عمالة مراكش

 مراكش جماعة
 المديرية العامة للمصالح 

 المكتب الجماعي لحفظ الصحة 
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 الباب الثاني: الشروط وااللتزامات التقنية

يتعني على املرخص إليه احرتام أخالقيات املهنة وأن جيهز سيارة نقل االموات املسلمني حسب صنف السيارة بكافة اللوازم 

االموات املسلمني يف أحسن الظروف حتى باألحياء اليت يتعذر الوصول اليها بالسيارة كاملدينة الضرورية وذلك قصد نقل 

 القدمية واملناطق النائية.

 :وتتوفر على املواصفات التالية أنوسنوات  5ال يتجاوز عمرها  ويشرتط ملمارسة النشاط القيام بتجهيز سيارة نقل االموات املسلمني

 (Fourgonnette)نوع  من تكون أن -

 جيدة؛ ميكانيكية حالة يف -

 أبيض؛ واخلارجي الداخلي لونها يكون أن -

 :األخضر وباللون التالية العبارات حتمل أن -

o " ؛" اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال  

o املسلمني؛ أموات نقل  

o العربية باللغة الشركة هاتف رقم و وعنوان اسم.  

 :ب جمهزة تكون و أن

o تنظيفها؛ لتسهيل الداخلية واجهتها من البوليسرت مادة  

o للتواصل. صغري منفذ مع واجلثة السائق بني يفصل وقائي حاجز 

o مرتا؛0.5 عن  وعرضه مرتا 2.20 عن طوله يقل ال للغسل قابل حممل 

o فوطات؛  

o الواحد؛ االستعمال ذات بالستيكية قفازات  

o اجلثث؛ لتلفيف بالستيكية أغلفة  

o تكييف؛ نظام  

o الطريق إلفساح ضوئية إشارة نظام.(Gyrophare) 

عدم امتثاله لشروط  حالة ويف .جيد باستمرار وبشكل تصان وأن نظيفة حالة يف التجهيزات مجيع على حيافظ بأن إليه املرخص يلتزم

 جبميع القيام اجلماعي بإيقاف السيارة موضوع املخالفة وإنذاره قصدباألمر من طرف رئيس اجمللس  املعين الصيانة يتم إشعار

 الالزمة.  اإلصالحات

 العمل بها اجلاري القوانني نقل حسب عملية كل بعد التطهري االموات املسلمني لعملية نقل سيارة خيضع بأن املرخص إليه يلتزم

 .الوقاية ميدان يف

جيب على املرخص إليه أن يكون رهن إشارة العموم والسلطات احمللية واألمنية ومصاحل الوقاية املدنية والصحة يف كل أوقات 

 ساعة( مبا يف ذلك أيام السبت واالحد و ايام االعياد والعطل.  24ساعة/ 24اليوم )

إليه أن يربم عقد التأمني ضد حوادث السري ملستخدمي املرفق طبقا ملقتضيات القوانني اجلاري بها جيب على املرخص 

 العمل، كما جيب عليه أن يربم العقود املتعلقة بالتأمني االجباري للسيارات على الطرقات.
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مراكش يستقبل فيه املكاملات واملراسالت، ويكون عنوان هذا يتعهد املرخص إليه بتوفري مقر عمل الئق برتاب مجاعة 

 املقر قارا ومسجال لدى املصاحل املختصة للجماعة وجمهزا بكافة الوسائل اليت تضمن حسن تنفيذ خدمة املرفق.

مستخدمني أكفاء، مع الزامية ارتداء اجلميع لبدالت يتعني على كل مرخص إليه ان يضمن تقديم اخلدمة من طرف 

وقبعات بيضاء وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر من طرف املكتب اجلماعي حلفظ الصحة أو املركز الصحي 

 عند االقتضاء كما يلتزم املرخص إليه وعلى حسابه ونفقته، بضمان التكوين املستمر ملستخدميه وفق حاجات املرفق.

  الثالث: شروط ومسطرة الرتخيص الباب

تكون موضوع طلب موجه لرئيس جملس مجاعة مراكش، مرفقا بالوثائق  االموات املسلمنيإن رخصة استغالل خدمة نقل 

 التالية:

القانون االساسي بالنسبة ألشخاص القانون اخلاص *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيني أو نسخة من 

 والسجل التجاري. املعنويني )شركات أو مؤسسات....(

 * نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة.

 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق.

 * رخصة السياقة للسائق.

 ب استعماهلا يف ممارسة النشاط.*مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية اليت ينوي مقدم الطل

 *شهادة مسلمة من االدارة اجلبائية اجلماعية أو اخلزينة اجلماعية تثبت أن صاحب الطلب يوجد يف وضعية جبائية سليمة.

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم الضريبة املهنية.

 عنوية.*نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لألشخاص امل

 * سند ملكية سيارة نقل املرضى واجلرحى.

تودع ملفات طلبات الرتخيص مبمارسة اخلدمة لدى مكتب الضبط باجلماعة مقابل وصل التسليم، وتقوم املصلحة اجلماعية 

ج امللفات املختصة )املكتب اجلماعي حلفظ الصحة( داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلبات الواردة عليها، على إعداد برنام

 املستوفية للشروط االدارية والتقنية وتعرضها على أنظار اللجنة املختصة لدراستها والبث فيها. 

ينوب عنه بصفته تباشر جلنة خمتصة، مهمة معاينة ودراسة الطلبات، حتت إشراف السيد رئيس جملس مجاعة مراكش او من 

من ممثل السلطة احمللية، ممثل االمن الوطين، ممثل عن الوقاية املدنية، الطبيب رئيس املكتب الصحي اجلماعي،  نرئيسا، و تتكو

 رئيس القسم التقين اجلماعي.

للربنامج جتتمع اللجنة املذكورة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة بدعوة من رئيسها ثم تقوم بفحص ملفات الطلبات طبقا 

 احملدد سلفا ومعاينة مدى توفر الشروط التقنية املطلوبة.

 يبدي كل عضو رأيه حسب اختصاصه يف املوضوع، الذي يضمن مبحضر املعاينة. ويف حالة الرفض يتعني عليه تعليل رفضه

باره بذلك بواسطة مراسلة إذا تبني ألعضاء اللجنة أن االستجابة لطلب املعين باألمر تقتضي إجناز بعض التغريات، يتعني إخ

 تتضمن املالحظات املسجلة واملقرتحات اليت جيب التقيد بها.
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 أيام داخل نفس االجل املشار إليه أعاله. 5متنح رخصة االستغالل عند موافقة أغلبية االعضاء احلاضرين داخل أجل ال يتعدى 

 يف حالة التساوي، ترجح كفة رأي رئيس اجمللس اجلماعي

 منح الرتخيص باالستغالل، يشعر صاحب الطلب بواسطة مراسلة تتضمن التعليل الرفض.يف حالة رفض 

 تسلم رخصة االستغالل وفقا ملا قررته اللجنة.

 كل عضو تغيب عن أعمال اللجنة يعترب رأيه باملوافقة على قرارها.
 

 

 السيد رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه للتوقيع عليها، مشفوعة بالوثائق التالية:تعرض رخصة االستغالل على 

 طلب املعين االمر مصحوب بالوثائق والبيانات املشار إليها. •

 حمضر اللجنة املكلفة باملعاينة يوضح رأيها يف املوضوع. •

 قرار الرتخيص باالستغالل. •

 توجه نسخة من رخصة االستغالل قصد االخبار و التتبع اىل كل من : 

 عمالة مراكش ) القسم االقتصادي و التنسيق(  –والية مراكش اسفي  ▪

 املديرية االقليمية للصحة ▪

 والية االمن اجلهوي ▪

 الوقاية املدنية ▪

 قسم تنمية املوارد املالية ألجل استخالص واجبات االستغالل. ▪

 باجلماعة.مكتب الضبط  ▪

 االرشيف. ▪

 الباب الرابع: مقتضيات مالية

درهم عن كل سيارة حتول إىل خزينة القابض البلدي يف  2500جيب على املرخص إليه أن يؤدي كل سنة للجماعة إتاوة تقدر ب 

 بداية شهر يناير من كل سنة.
 

درهم وخارج املدار تعريفة  200يتقاضى املرخص إليه مقابل نقل املرضى واجلرحى داخل املدار احلضري تعريفة حمددة يف 

 دراهم عن الكيلومرت الواحد ذهابا وإيابا. 4حمددة يف 

مقابل كل خدمة  ويتوجب على املرخص اليه تعليق التعريفة بوضوح داخل سيارة نقل املرضى واجلرحى ومبقر الشركة وتسليم وصل

 قام بها، كما تقوم مجاعة مراكش بنصب لوحات التعريفة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة ويف االماكن املناسبة. 

 الباب اخلامس: املخالفات والتعويضات

التنظيمي، مضمون رخصة االستغالل وممارسة النشاط وكذا على املستفيد من الرخصة االلتزام باحرتام مقتضيات هذا القرار 

 الوثائق املرفقة واملستندات.



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

91 
 

خمالفة املرخص اليه إلحدى بنود القرار التنظيمي يف الفصول غري املستوجبة لإللغاء والسحب مباشرة، حيرر مبوجبها  حالة يف

يتم توجيه انذار اول للمرخص إليه للقيام باملتعني يف أجل حمضر من طرف االجهزة اجلماعية املختصة باملراقبة والذي على اساسه 

 600تغرميه بأداء مبلغ  يتم ، بعد اسبوع،رامتثاله هلذا لإلنذا يتم حتديده من طرف االجهزة الرقابية املذكورة، ويف حالة عدم

 درهم.

 ظرف شهر من االنذار االول، إلغاء الرتخيص.وحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، يتم بعد توجيه انذار ثاني للمرخص إليه، يف 

 وتسحب رخصة االستغالل قبل انتهاء مدتها يف كل وقت و حني و بدون تعويض :

 ألي سبب من األسباب اليت تقضيها املنفعة العامة. ▪

 بسبب إخالل املستفيد بالتزاماته . ▪

 و عليه، فإن حاالت سحب الرتخيص باستغالل النشاط هي كالتالي: 

 إنذار املخالف وعدم استجابته هلذا اإلنذار بعد يف ظرف شهر يف حاالت:بعد  -1

o . عدم أداء املستحقات املرتتبة عن االستغالل 

o عدم احرتام واجب التعريفة 

o االخالل بالشروط واملواصفات التقنية املقدمة عند طلب الرتخيص 

o . عدم القيام بالصيانة املستمرة للمعدات والتجهيزات 

o  بأوقات العمل.عدم االلتزام 

o .التخلف عن القيام بعملية التطهري 

o .عدم التقيد بتدوين املعلومات يف دفرت التسجيل 

o .عدم تقدم املستفيد بطلب جتديد الرخصة 
 

 بدون سابق إنذار يف حاالت:  -2

o . تغيري النشاط املرخص به 

o . تولية الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغري 

o  االموات املسلمني غري مؤمنةاستعمال سيارات نقل 

o . إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك 

 يف حاالت خمتلفة :  -3

o . إذا قرر املرخص اليه التخلي عن نشاطه 

 

 ال حيق للمرخص اليه املطالبة بأي تعويض عن األضرار اليت قد تلحقه بسبب سحب رخصة االستغالل وممارسة النشاط.

 السادس: مسطرة املراقبةالباب 

 حتدث جلنة حتت إسم "جلنة مراقبة استغالل مرفق نقل االموات املسلمني " يعهد إليها املهام التالية:

 السهر على احرتام و تطبيق القوانني و األنظمة املرتبطة باملرفق . 

 االستغالل الغري القانوني للنشاط .املراقبة و التتبع لعملية  

 البث يف الشكايات املتعلقة بأداء اخلدمة . 
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وبصفة عامة، اختاذ مجيع اإلجراءات والتدابري الكفيلة باحملافظة على حسن اداء اخلدمة وضمان استمراريتها يف حدود 

 القانون مع حترير حماضر يف هذا الشأن .

ام االدارية والتقنية اجلماعية املختصة واملصاحل اخلارجية املعنية وكل إدارة أو مصلحة تتكون اللجنة املذكورة من ممثلي األقس

 تستطيع تقديم بيانات أو إيضاحات إضافية .

يعهد للسيد رئيس اجمللس اجلماعي او من ينوب عنه تكوين هذه اللجنة ودعوتها لعقد اجتماعات واجراء معاينات كلما دعت 

 الضرورة اىل ذلك.

 التالية: املعلومات فيه تدوين يتم اجلماعة، طرف من ومرقما مؤشرا يكون سجال ميسك أن املرخص إليه على يتعني

o الوطنية؛ تعريفه لبطاقة وفقاللمريض أو اجلريح  والشخصي العائلي االسم  

o النقل. تاريخ 

o النقل؛ وجهة و مكان  

o السائق واسم بالنقل قامت اليت السيارة تسجيل رقم. 

 الباب السابع: مقتضيات ختامية

يتعهد املرخص اليه بأداء مجيع املصاريف وخمتلف الرسوم والضرائب والواجبات املرتتبة عن هذا الرتخيص وكذا املصاريف 

 حسن تطبيق الرخصة املمنوحة.  االناجتة عن القيام خبربة يقتضيه

 

يعهد بتنفيذ مضمون هذا القرار التنظيمي، بعد التأشري عليه، اىل كل من املصاحل اجلماعية والسلطة احمللية وباقي املصاحل 

 اخلارجية املعنية بتطبيقه كل يف دائرة اختصاصه.

 ........................ بتاريخحرر مبراكش 

 

 والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش    رئيس جملس مجاعة مراكش
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

طريقة  بعد تالوة نص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول هذه النقط األربعة برمتها، علما انه سنبث في  
التدبير الجديدة أوال بعد انتهاء العقد القديمة المدبرة عبر التدبير المفوض طلبات العروض وسنمر الى تدبير جديد  

 عبر قرارات تنظيمية وفق شروط مضبوطة وبلجن مختلطة تضمن الشفافية في منح التراخيص. 

   عضو المجلس الجماعي باقة السيد محمد 

  5مليون سنتيم، ولذلك أطالب بان تكون مدة االمتياز  120إلى   100إن سيارات االسعاف المجهزة تكلف حوالي 

 سنوات حتى يتمكن هؤالء المستثمرون من استرداد اموالهم. 

 النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي  السيدة خديجة فضي

 سنوات تعد مدة معقولة.  3بالنظر إلى حجم االستثمار فإن مدة  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش 

هؤالء   بإبعاد  كفيل  واحدة  سنة  في  االمتياز  حصر  فإن  الميدان،  بهذا  لهم  عالقة  ال  ممن  كثير  لترامي  نظرا 
 المترامين حتى ال يبقى في الميدان إال من له االختصاص. 

بالنسبة لسيارات اإلسعاف، فإن كناش التحمالت يجب ان يتضمن كل المواصفات التقنية المعمول بها في  اما  

 المجال.

 عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

سنوات يقتضي الزام المعنيين باألمر، اقتناء سيارات اسعاف جديدة مما يجعلنا نقصي من    5إن تحديد المدة في  
 سيارات اسعاف مستعملة، لذلك استقر رأي اللجنة على تحديد المدة في سنة واحدة. يتوفرون على 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد أيت الزاوي

يجب أن نستحضر أن هذا القطا  يوفر بعض فرص الشغل ألبناء المدينة، ولذلك يجب ان تكون مدة االمتياز  
 متحكم في التسعيرة حتى ال يبقى المواطن هو الضحية. أطول ما يمكن، كما يجب ان يكون المجلس الجماعي ال

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

الكبير المتوقع في هذا المجال، فإنه ال يعقل تحديد مدة االستغالل في سنة واحدة بل يجب في    ر نظرا لالستثما
 سنوات.  3تقديري ان تكون 

يلزم   ان  فيجب  التسعيرة،  االسعاف  اما بخصوص  لسيارات  االمامية  الواجهة  بإشهارها على  باألمر  المعنيون 

الخاصة بهم تالفيا ألية تجاوزات او اختالالت، كما يجب على الجماعة توفير مواقف خاصة بسيارات االسعاف امام  

 المستشفيات تفاديا ألية نزاعات مع مسؤولي هذه المستشفيات. 

 ماعيعضو المجلس الج السيد عبد االله الغلف

المجلس   قام  ولقد  ذويهم،  و  للمرضى  صعبة  نفسية  بظروف  الرتباطه  نظرا  جدا  حساس  الموضو   هذا  إن 
الترسانة   تحديث  او  الجماعي  الصحي  المكتب  تحديث  سواء  االصالحات  من  بمجموعة  الباب  هذا  في  الجماعي 

ب والذي  الخاصة  االسعاف  سيارات  طريق  عن  والجرحى  المرضى  نقل  لقطا   سنة  التنظيمية  منذ  المجلس  فيه  دأ 
وان أهم ما في هذه المسألة هو فتح هذا القطا  للمهنيين المحترفين الذين يريدون توفير خدمة ممتازة تليق    2016

بين   ما  والتخليق  الشفافية  اطار  في  ومعلنة  وواضحة  محددة  التسعيرة  تكون  أن  وكذا  وذويهم  المرضى  بكرامة 
 يكون التعاقد مبني على الصراحة والوضوح.  صاحب سيارة االسعاف والمستفيد، و أن
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أما بخصوص المدة الزمنية فالمهم فيها هو أن تكون السيارات المستخدمة في هذا القطا  في حالة جيدة سواء  

من الناحية الميكانيكية أو من ناحية التجهيزات الطبية وأن تكون خاضعة للمراقبة الدورية علما أن مسألة المنافسة  

مالكي   يتمكنوتجعل  حتى  الخدمة  جودة  على  يحرصون  السيارات  الطبية    ا هذه  المؤسسات  مع  شراكات  عقد  من 

 الخاصة وغيرها، وفي االخير فإن مدة سنتين تبدو مناسبة جدا.  

   رئيس المجلس الجماعي لمراكشالسيد محمد العربي بلقائد 

 أطلب تصحيح خطأ مادي في الفصل االول ويتعلق االمر بحذف عبارة "وخارجه"  

 عضو المجلس الجماعي السيد ابراهيم بوحنش

أطلب إضافة العبارة التالية "ضرورة خضو  سيارات االسعاف المرخص لها لمراقبة دورية كل سنة من طرف  
 لجنة المراقبة".  

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي 

 أقترح الزام أصحاب سيارات االسعاف بضرورة إنجاز الفحص التقني قبل الحصول على الترخيص. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش لقائدالسيد محمد العربي ب

بعد استنفاذ المناقشة حول هذا الموضو ، وإذا سمحتم فسوف نمر لعملية التصويت أوال على طريقة  

تدبير مرفق نقل المرضى والجرحى ومرفق نقل االموات المسلمين عن طريق الترخيص باستغالل الخدمة وفق قرار  

ى والجرحى ومرفق نقل االموات  تنظيمي جماعي، ثم التصويت على القرارات التنظيمية الخاصة بمرفق نقل المرض

المسلمين مع األخذ بعين االعتبار التعديالت المقترحة وتهم  
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 ..................بتاريخ  ......عدد تنظيمي مجاعي قرار 

  حيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى 
 مراكش ةان جملس مجاع

 المتعلق بالجماعات.  113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم 2015يوليوز   07)موافق  1436من رمضان   20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  ▪
المرسوم عدد   ▪ لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على  التعاون بين   2017نوفمبر    23الموافق  للجماعات ومؤسسات  بسن نظام المحاسبة العمومية 

 الجماعات. 
المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم   52.05( بتنفيذ القانون رقم  2010فبراير    11)موافق    1431من صفر    26الصادر في    1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم   ▪

 تعديله وتتميمه. 
مين االجباري للسيارات على الطرقات 1969اكـتوبر  20)موافق   1389من شعبان  8الصادر في  1.69.100بناء على الظهير الشريف رقم  ▪

 
 ( والمتعلق بالتا

رقم   ▪ الشريف  الظهير  على  القعدة    23في    الصادر  1.69.89بناء  ذي  السير  1970يناير    31)موافق    1391من  وشرطة  العمومية  الطريق  على  بالمحافظة  المتعلق   )
 والجوالن. 

المرسوم رقم   ▪ على  االمن وضمان  1980ماي    26)  1400رجب    11بتاريخ    2.78.157بناء  استثبات  إلى  الرامية  التدابير  تلقائيا  بها  تنفذ  التي  الشروط  ( حول تحديد 
 المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية. سالمة 

لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم   19/05/2008بتاريخ    6القرار الجبائي المحلي عدد  بناء على   ▪ المستحقة  الرسوم والحقوق والوجيبات  المحدد لنسب واسعار 
 تعديله وتتميمه 

  (2019/ 02/ 20)جلسة بتاريخ  2019براير وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر ف ▪
 

 يقـــــرر ما يلـــي

 مقتضيات عامة الباب االول:

 يهدف هذا القرار اىل ضبط وحتديد شروط وقواعد الرتخيص باستغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى برتاب مجاعة مراكش.

 تنظيميا، اداريا وماليا، يتوخى جودة اخلدمات املقدمة بواسطة سيارة خمصصة هلذا الغرض.وبذلك ميثل هذا القرار اطارا 

يتم استغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى مبوجب رخصة فردية مسلمة من طرف رئيس جملس مجاعة مراكش ووفق شروط كما 

 هي مذكورة يف الفصول بعده.

 منعا كليا ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص قانوني مسبق.مينع 

( يوما قبل انتهاء 30متنح رخصة نقل املرضى واجلرحى ملدة سنتني، وميكن جتديدها بناء على طلب املعين باألمر ثالثون )

 الرخصة، بعد معاينة املصاحل اإلدارية املختصة لضمان حسن تنفيذ اخلدمة.

 إن للرخصة طبيعة شخصية، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.

 الباب الثاني: الشروط وااللتزامات التقنية

سيارة نقل املرضى واجلرحى حسب صنف السيارة بكافة اللوازم يتعني على املرخص إليه احرتام أخالقيات املهنة وأن جيهز 

الضرورية وذلك قصد نقل املرضى واجلرحى يف أحسن الظروف حتى باألحياء اليت يتعذر الوصول اليها بالسيارة كاملدينة القدمية 

 واملناطق النائية.
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  (Fourgonnette)  نوع  من تكون سنوات أن 5يتجاوز عمرها ويشرتط ملمارسة النشاط القيام بتجهيز سيارة نقل املرضى واجلرحى ال 

اجلوانب  على مشع أصفر شريط وكذا والفرنسية العربية وباللغتني األربعة على الواجهات أزرق بلون إسعاف سيارة السم وحاملة اللون بيضاء

 :وتتوفر على املواصفات التالية السيارة ومؤخرة

 ؛"والربتقالي األمحر " باللونني اإلنذار صفارة •

 السيارة؛ سقف وعلى اخللف ويف األمام يف قوية مصابيح •

 للسيارة؛ األمامي السقف حتت الصوت مكرب •

 األبواب؛ وإغالق فتح عند أوتوماتيكية بطريقة تعمل ومصابيح السيارة داخل جيدة إنارة •

 اهلواء؛ إلخراج آلة •

 بينهما؛ باالتصال تسمح نافذة على يتوفر اجلريح أو واملريض السائق بني حاجز •

 بني املوجود احلاجز يف توضع جاف مسحوق نوع من آلغ 2.3 حجم من النار إلطفاء قنينة •

 اجلريح؛ أو واملريض السائق •

 املتحركة؛ للنقالة حزام •

 "ممدود أو جالس نصف جالس، " املريض حلالة املالئم بالوضع تسمح متحركة نقالة •

 مم؛ 50 بسمك الفنيل مبادة مغلف فراش وعليها لألرجل وحاجز مطاطية بعجالت جمهزة •

 الفنيل؛ مبادة مغلفة للسيارة اخللفي املكان يف تطوى إضافية نقالة •

 واألرجل؛ اخلصر يف اجلريح أو املريض تشد اإلضافية للنقالة أحزمة •

 للرضيع؛ وواحدللطفل  واحد للبالغ، واحد :لألكسجني أقنعة ثالث مع مكعب مرت 2 حجم من لألكسيجني قنينة •

 الالزمة؛ األقنعة خمتلف على تتوفر اإلسعاف بسيارة خاصة هوائية نفاخة •

 والعنق؛ األربعة لألعضاء متعددة جبريات •

 األولية؛ اإلسعافات حمفظة •

 الدموي؛ الضغط قياس آلة •

 القلب؛ نبضات مسمع •

 .حملي ملطهر قنينات لصاق، معقمة، ضمادات قطن، معقمة، قفازات مقص، •

 التجهيزات املذكورة أعاله جيب أن تتوفر على التجهيزات التالية: على زيادة املطببة، اإلسعاف لسيارة بالنسبة أما

 قنينات االكسجني. 02آلة افراغ النفس احملمول مع  •

 (Moniteurجهاز املراقبة الطبية ) •

 صمام اللزوجة  •

 منظار احلنجرة •

 قناع االنف •

 (Barboteurفوار ) •

 . (M. coquille)كيس القماش  •

عدم امتثاله لشروط الصيانة  حالة ويف .جيد باستمرار وبشكل تصان وأن نظيفة حالة يف التجهيزات مجيع على حيافظ بأن إليه املرخص يلتزم

 الالزمة.  اإلصالحات جبميع القيام موضوع املخالفة وإنذاره قصدباألمر من طرف رئيس اجمللس اجلماعي بإيقاف السيارة  املعين يتم إشعار

 يف العمل بها اجلاري القوانني نقل حسب عملية كل بعد التطهري املرضى واجلرحى لعملية نقل سيارة خيضع بأن املرخص إليه يلتزم

 .الوقاية ميدان
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املرخص إليه أن يكون رهن إشارة العموم والسلطات احمللية واألمنية ومصاحل الوقاية املدنية والصحة يف كل جيب على 

  ساعة( مبا يف ذلك أيام السبت واالحد و ايام االعياد والعطل. 24ساعة/ 24أوقات اليوم )

لسري ملستخدمي املرفق طبقا ملقتضيات القوانني اجلاري بها جيب على املرخص إليه أن يربم عقد التأمني ضد حوادث ا

 العمل، كما جيب عليه أن يربم العقود املتعلقة بالتأمني االجباري للسيارات على الطرقات.

واملراسالت، ويكون عنوان هذا املقر يتعهد املرخص إليه بتوفري مقر عمل الئق برتاب مجاعة مراكش يستقبل فيه املكاملات 

 قارا ومسجال لدى املصاحل املختصة للجماعة وجمهزا بكافة الوسائل اليت تضمن حسن تنفيذ خدمة املرفق.

شواهد يف التطبيب او يتعني على كل مرخص إليه ان يضمن تقديم اخلدمة من طرف مستخدمني أكفاء حاصلني على 

التمريض أو شواهد احلضور لتدابري االسعاف، مع الزامية ارتداء اجلميع لبدالت وقبعات بيضاء وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة 

أشهر من طرف املكتب اجلماعي حلفظ الصحة أو املركز الصحي عند االقتضاء كما يلتزم املرخص إليه وعلى حسابه ونفقته، بضمان 

 وين املستمر ملستخدميه وفق حاجات املرفق.التك

  الباب الثالث: شروط ومسطرة الرتخيص

إن رخصة استغالل خدمة نقل املرضى واجلرحى تكون موضوع طلب موجه لرئيس جملس مجاعة مراكش، مرفقا بالوثائق 

 التالية:

بالنسبة لألشخاص الطبيعيني أو نسخة من القانون االساسي بالنسبة ألشخاص القانون اخلاص *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 والسجل التجاري. املعنويني )شركات أو مؤسسات....(

 * نسخة من البطاقة الوطنية للممثل القانوني للشركة.

 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق.

 * رخصة السياقة للسائق.

 مؤهالت وختصص املشرف على نقل املرضى واجلرحى.* شهادة تثبت 

 مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية اليت ينوي مقدم الطلب استعماهلا يف ممارسة النشاط.*

 *شهادة مسلمة من االدارة اجلبائية اجلماعية أو اخلزينة اجلماعية تثبت أن صاحب الطلب يوجد يف وضعية جبائية سليمة.

 املشتملة على رقم الضريبة املهنية.*نسخة من الوثيقة 

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لألشخاص املعنوية.

 * سند ملكية سيارة نقل املرضى واجلرحى.

اجلماعية تودع ملفات طلبات الرتخيص مبمارسة اخلدمة لدى مكتب الضبط باجلماعة مقابل وصل التسليم، وتقوم املصلحة 

املختصة )املكتب اجلماعي حلفظ الصحة( داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلبات الواردة عليها، على إعداد برنامج امللفات 

 املستوفية للشروط االدارية والتقنية وتعرضها على أنظار اللجنة املختصة لدراستها والبث فيها.
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تباشر جلنة خمتصة، مهمة معاينة ودراسة الطلبات، حتت إشراف السيد رئيس جملس مجاعة مراكش او من ينوب عنه 

من ممثل السلطة احمللية، ممثل االمن الوطين، ممثل عن الوقاية املدنية، الطبيب رئيس املكتب الصحي  نبصفته رئيسا، و تتكو

 القسم التقين اجلماعي. اجلماعي، رئيس

جتتمع اللجنة املذكورة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة بدعوة من رئيسها ثم تقوم بفحص ملفات الطلبات طبقا للربنامج 

 احملدد سلفا ومعاينة مدى توفر الشروط التقنية املطلوبة.

 لة الرفض يتعني عليه تعليل رفضهيبدي كل عضو رأيه حسب اختصاصه يف املوضوع، الذي يضمن مبحضر املعاينة. ويف حا

إذا تبني ألعضاء اللجنة أن االستجابة لطلب املعين باألمر تقتضي إجناز بعض التغريات، يتعني إخباره بذلك بواسطة مراسلة 

 تتضمن املالحظات املسجلة و املقرتحات اليت جيب التقيد بها.

 أيام داخل نفس االجل املشار إليه أعاله. 5داخل أجل ال يتعدى متنح رخصة االستغالل عند موافقة أغلبية االعضاء احلاضرين 

 يف حالة التساوي، ترجح كفة رأي رئيس اجمللس اجلماعي

 يف حالة رفض منح الرتخيص باالستغالل، يشعر صاحب الطلب بواسطة مراسلة تتضمن التعليل الرفض.

 تسلم رخصة االستغالل وفقا ملا قررته اللجنة.

 أعمال اللجنة يعترب رأيه باملوافقة على قرارها.كل عضو تغيب عن 

 

تعرض رخصة االستغالل على السيد رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه للتوقيع عليها، مشفوعة بالوثائق 

 التالية:

 طلب املعين االمر مصحوب بالوثائق والبيانات املشار إليها. •

 حمضر اللجنة املكلفة باملعاينة يوضح رأيها يف املوضوع. •

 قرار الرتخيص باالستغالل. •

 توجه نسخة من رخصة االستغالل قصد االخبار و التتبع اىل كل من : 

 عمالة مراكش ) القسم االقتصادي و التنسيق(  –والية مراكش اسفي  ▪

 املديرية االقليمية للصحة ▪

 والية االمن اجلهوي ▪

 دنيةالوقاية امل ▪

 قسم تنمية املوارد املالية ألجل استخالص واجبات االستغالل. ▪

 مكتب الضبط باجلماعة. ▪

 االرشيف. ▪

 الباب الرابع: مقتضيات مالية

البلدي يف بداية درهم عن كل سيارة حتول إىل خزينة القابض  2500جيب على املرخص إليه أن يؤدي كل سنة للجماعة إتاوة تقدر ب 

 شهر يناير من كل سنة.
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درهم وخارج املدار تعريفة  200يتقاضى املرخص إليه مقابل نقل املرضى واجلرحى داخل املدار احلضري تعريفة حمددة يف 

 دراهم عن الكيلومرت الواحد ذهابا وإيابا. 4حمددة يف 

ق التعريفة بوضوح داخل سيارة نقل املرضى واجلرحى ومبقر الشركة وتسليم وصل مقابل كل ويتوجب على املرخص اليه تعلي

  خدمة قام بها، كما تقوم مجاعة مراكش بنصب لوحات التعريفة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة ويف االماكن املناسبة.

 الباب اخلامس: املخالفات والتعويضات

على املستفيد من الرخصة االلتزام باحرتام مقتضيات هذا القرار التنظيمي، مضمون رخصة االستغالل وممارسة النشاط وكذا 

 الوثائق املرفقة واملستندات.

باشرة، حيرر مبوجبها خمالفة املرخص اليه إلحدى بنود القرار التنظيمي يف الفصول غري املستوجبة لإللغاء والسحب م حالة يف

حمضر من طرف االجهزة اجلماعية املختصة باملراقبة والذي على اساسه يتم توجيه انذار اول للمرخص إليه للقيام باملتعني يف أجل يتم 

 درهم. 600تغرميه بأداء مبلغ  يتم ، بعد اسبوع،رامتثاله هلذا لإلنذا حتديده من طرف االجهزة الرقابية املذكورة، ويف حالة عدم

وحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، يتم بعد توجيه انذار ثاني للمرخص إليه، يف ظرف شهر من االنذار االول، إلغاء 

 الرتخيص.

 وتسحب رخصة االستغالل قبل انتهاء مدتها يف كل وقت و حني و بدون تعويض :

 ألي سبب من األسباب اليت تقضيها املنفعة العامة. ▪

 إخالل املستفيد بالتزاماته .بسبب  ▪

 و عليه، فإن حاالت سحب الرتخيص باستغالل النشاط هي كالتالي: 

 بعد إنذار املخالف وعدم استجابته هلذا اإلنذار بعد يف ظرف شهر يف حاالت: -1

o . عدم أداء املستحقات املرتتبة عن االستغالل 

o عدم احرتام واجب التعريفة 

o  واملواصفات التقنية املقدمة عند طلب الرتخيصاالخالل بالشروط 

o . عدم القيام بالصيانة املستمرة للمعدات والتجهيزات 

o .عدم االلتزام بأوقات العمل 

o .التخلف عن القيام بعملية التطهري 

o .عدم التقيد بتدوين املعلومات يف دفرت التسجيل 

o .عدم تقدم املستفيد بطلب جتديد الرخصة 
 

 بدون سابق إنذار يف حاالت:  -2

o . تغيري النشاط املرخص به 

o . تولية الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغري 

o استعمال سيارات اسعاف غري مؤمنة 

o . إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك 
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 ..................بتاريخ  ......عدد تنظيمي مجاعي قرار 

  األموات املسلمنيحيدد مبوجبه شروط الرتخيص باستغالل خدمة نقل  
 مراكش ةان جملس مجاع

 المتعلق بالجماعات.  113.14( بتنفيذ القانـون التنظيمي رقم  2015يوليوز  07)موافق  1436من رمضان   20الصادر في  1.15.85بناء على الظهير الشريف رقم  ▪
بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين   2017نوفمبر    23الموافق لـ    1439ربيع االول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪

 الجماعات. 
ر على الطرق كما  المتعلق بمدونة السي  52.05( بتنفيذ القانون رقم  2010فبراير    11)موافق    1431من صفر    26الصادر في    1.10.07بناء على الظهير الشريف رقم   ▪

 تم تعديله وتتميمه. 
مين االجباري للسيارات على الطرقات 1969اكـتوبر  20)موافق   1389من شعبان  8الصادر في  1.69.100بناء على الظهير الشريف رقم  ▪

 
 ( والمتعلق بالتا

المتعلق بالمحافظة على الطريق العمومية وشرطة السير (  1970يناير    31)موافق    1391من ذي القعدة    23الصادر في    1.69.89بناء على الظهير الشريف رقم   ▪
 والجوالن. 

( حول تحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثبات االمن وضمان 1980ماي    26)   1400رجب    11بتاريخ    2.78.157بناء على المرسوم رقم   ▪
 سالمة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية. 

( المتعلق بنظام دفن الجثث واخراجها من القبور ونقلها كما تم  1969اكـتوبر    31)موافق    1389من شعبان    19الصادر في    986.68ء على الظهير الشريف رقم  بنا ▪
رقم   المرسوم  بموجب  في    2.80.522تغييره  رقم  1980دجنبر    16)موافق    1401صفر    8الصادر  والمرسوم  في    2.02.700(  ربي  20الصادر  االول  من    1424ع 

 (. 2003ماي  22)موافق  
من الظهير الشريف رقم قم    3( المتعلق بتطبيق الفصل  1996فبراير    23)الموافق    1416من شوال   4الصادر في    310.96بناء على قرار وزير الصحة العمومية رقم   ▪

 واخراجها من القبور ونقلها. ( المتعلق بنظام دفن الجثث1969اكـتوبر  31)موافق  1389من شعبان  19الصادر في  986.68
المحدد لنسب واسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم    19/05/2008بتاريخ    6القرار الجبائي المحلي عدد  بناء على   ▪

 تعديله وتتميمه 
   (.2019/ 02/ 20بتاريخ  )جلسة 2019وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش في دورته العادية لشهر فبراير  ▪

 

 يقـــــرر ما يلـــي

 

 مقتضيات عامة الباب االول:

برتاب مجاعة  االموات املسلمنييهدف هذا القرار اىل ضبط وحتديد شروط وقواعد الرتخيص باستغالل خدمة نقل 

 .مراكش 

 وماليا، يتوخى جودة اخلدمات املقدمة بواسطة سيارة خمصصة هلذا الغرض.وبذلك ميثل هذا القرار اطارا تنظيميا، اداريا 

يتم استغالل خدمة نقل االموات املسلمني مبوجب رخصة فردية مسلمة من طرف رئيس جملس مجاعة مراكش ووفق شروط 

 كما هي مذكورة يف الفصول بعده.

 ممارسة هذا النشاط بدون ترخيص قانوني مسبق.مينع منعا كليا 

( يوما 30وميكن جتديدها بناء على طلب املعين باألمر ثالثون )، سنتنيمتنح رخصة نقل األموات املسلمني ملدة 

 .قبل انتهاء الرخصة، بعد معاينة املصاحل اإلدارية املختصة لضمان حسن تنفيذ اخلدمة
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 إن للرخصة طبيعة شخصية، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تكون موضوع كراء أو توكيل أو تفويت.

 الباب الثاني: الشروط وااللتزامات التقنية

سيارة نقل االموات املسلمني حسب صنف السيارة بكافة اللوازم يتعني على املرخص إليه احرتام أخالقيات املهنة وأن جيهز 

الضرورية وذلك قصد نقل االموات املسلمني يف أحسن الظروف حتى باألحياء اليت يتعذر الوصول اليها بالسيارة كاملدينة القدمية 

 واملناطق النائية.

 :وتتوفر على املواصفات التالية أنوسنوات  5 يتجاوز عمرها ال ويشرتط ملمارسة النشاط القيام بتجهيز سيارة نقل االموات املسلمني

 (Fourgonnette)نوع  من تكون أن -

 جيدة؛ ميكانيكية حالة يف -

 أبيض؛ واخلارجي الداخلي لونها يكون أن -

 :األخضر وباللون التالية العبارات حتمل أن -

o " ؛" اهلل رسول حممد اهلل إال إله ال  

o املسلمني؛ أموات نقل  

o العربية باللغة الشركة هاتف رقم و وعنوان اسم.  

 :ب جمهزة تكون أنو 

o تنظيفها؛ لتسهيل الداخلية واجهتها من البوليسرت مادة  

o للتواصل. صغري منفذ مع واجلثة السائق بني يفصل وقائي حاجز 

o مرتا؛0.5 عن  وعرضه مرتا 2.20 عن طوله يقل ال للغسل قابل حممل 

o فوطات؛  

o الواحد؛ االستعمال ذات بالستيكية قفازات  

o اجلثث؛ لتلفيف بالستيكية أغلفة  

o تكييف؛ نظام  

o الطريق إلفساح ضوئية إشارة نظام.(Gyrophare) 

امتثاله عدم  حالة ويف .جيد باستمرار وبشكل تصان وأن نظيفة حالة يف التجهيزات مجيع على حيافظ بأن إليه املرخص يلتزم

 جبميع القيام باألمر من طرف رئيس اجمللس اجلماعي بإيقاف السيارة موضوع املخالفة وإنذاره قصد املعين لشروط الصيانة يتم إشعار

 الالزمة.  اإلصالحات

 بها اجلاري القوانني نقل حسب عملية كل بعد التطهري االموات املسلمني لعملية نقل سيارة خيضع بأن املرخص إليه يلتزم

 .الوقاية ميدان يف العمل

جيب على املرخص إليه أن يكون رهن إشارة العموم والسلطات احمللية واألمنية ومصاحل الوقاية املدنية والصحة يف كل 

  ايام االعياد والعطل.ساعة( مبا يف ذلك أيام السبت واالحد و  24ساعة/ 24أوقات اليوم )
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جيب على املرخص إليه أن يربم عقد التأمني ضد حوادث السري ملستخدمي املرفق طبقا ملقتضيات القوانني اجلاري 

 بها العمل، كما جيب عليه أن يربم العقود املتعلقة بالتأمني االجباري للسيارات على الطرقات.

يتعهد املرخص إليه بتوفري مقر عمل الئق برتاب مجاعة مراكش يستقبل فيه املكاملات واملراسالت، ويكون عنوان 

 هذا املقر قارا ومسجال لدى املصاحل املختصة للجماعة وجمهزا بكافة الوسائل اليت تضمن حسن تنفيذ خدمة املرفق.

، مع الزامية ارتداء اجلميع يم اخلدمة من طرف مستخدمني أكفاءيتعني على كل مرخص إليه ان يضمن تقد

لبدالت وقبعات بيضاء وإخضاعهم للمراقبة الصحية كل ستة أشهر من طرف املكتب اجلماعي حلفظ الصحة أو املركز 

 ونفقته، بضمان التكوين املستمر ملستخدميه وفق حاجات املرفق.الصحي عند االقتضاء كما يلتزم املرخص إليه وعلى حسابه 

 

  الباب الثالث: شروط ومسطرة الرتخيص

تكون موضوع طلب موجه لرئيس جملس مجاعة مراكش، مرفقا  االموات املسلمنيإن رخصة استغالل خدمة نقل 

 بالوثائق التالية:

*نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الطبيعيني أو نسخة من القانون االساسي بالنسبة ألشخاص القانون اخلاص 

 والسجل التجاري. املعنويني )شركات أو مؤسسات....(

 للممثل القانوني للشركة.* نسخة من البطاقة الوطنية 

 * نسخة من البطاقة الوطنية للسائق.

 * رخصة السياقة للسائق.

 *مذكرة تبني الوسائل البشرية والتقنية اليت ينوي مقدم الطلب استعماهلا يف ممارسة النشاط.

 يف وضعية جبائية سليمة.*شهادة مسلمة من االدارة اجلبائية اجلماعية أو اخلزينة اجلماعية تثبت أن صاحب الطلب يوجد 

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم الضريبة املهنية.

 *نسخة من الوثيقة املشتملة على رقم السجل التجاري بالنسبة لألشخاص املعنوية.

 * سند ملكية سيارة نقل املرضى واجلرحى.

وصل التسليم، وتقوم املصلحة اجلماعية تودع ملفات طلبات الرتخيص مبمارسة اخلدمة لدى مكتب الضبط باجلماعة مقابل 

املختصة )املكتب اجلماعي حلفظ الصحة( داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالطلبات الواردة عليها، على إعداد برنامج امللفات 

 املستوفية للشروط االدارية والتقنية وتعرضها على أنظار اللجنة املختصة لدراستها والبث فيها. 

تباشر جلنة خمتصة، مهمة معاينة ودراسة الطلبات، حتت إشراف السيد رئيس جملس مجاعة مراكش او من ينوب عنه 

الصحي  من ممثل السلطة احمللية، ممثل االمن الوطين، ممثل عن الوقاية املدنية، الطبيب رئيس املكتب نبصفته رئيسا، و تتكو

 اجلماعي، رئيس القسم التقين اجلماعي.
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جتتمع اللجنة املذكورة باملكتب اجلماعي حلفظ الصحة بدعوة من رئيسها ثم تقوم بفحص ملفات الطلبات طبقا للربنامج 

 احملدد سلفا ومعاينة مدى توفر الشروط التقنية املطلوبة.

 حضر املعاينة. ويف حالة الرفض يتعني عليه تعليل رفضهيبدي كل عضو رأيه حسب اختصاصه يف املوضوع، الذي يضمن مب

إذا تبني ألعضاء اللجنة أن االستجابة لطلب املعين باألمر تقتضي إجناز بعض التغريات، يتعني إخباره بذلك بواسطة مراسلة 

 تتضمن املالحظات املسجلة واملقرتحات اليت جيب التقيد بها.

 أيام داخل نفس االجل املشار إليه أعاله. 5ية االعضاء احلاضرين داخل أجل ال يتعدى متنح رخصة االستغالل عند موافقة أغلب

 يف حالة التساوي، ترجح كفة رأي رئيس اجمللس اجلماعي

 يف حالة رفض منح الرتخيص باالستغالل، يشعر صاحب الطلب بواسطة مراسلة تتضمن التعليل الرفض.

 ة.تسلم رخصة االستغالل وفقا ملا قررته اللجن

 كل عضو تغيب عن أعمال اللجنة يعترب رأيه باملوافقة على قرارها.
 

 

 تعرض رخصة االستغالل على السيد رئيس اجمللس اجلماعي أو من ينوب عنه للتوقيع عليها، مشفوعة بالوثائق التالية:

 والبيانات املشار إليها.طلب املعين االمر مصحوب بالوثائق  •

 حمضر اللجنة املكلفة باملعاينة يوضح رأيها يف املوضوع. •

 قرار الرتخيص باالستغالل. •

 توجه نسخة من رخصة االستغالل قصد االخبار و التتبع اىل كل من : 

 عمالة مراكش ) القسم االقتصادي و التنسيق(  –والية مراكش اسفي  ▪

 املديرية االقليمية للصحة ▪

 والية االمن اجلهوي ▪

 الوقاية املدنية ▪

 قسم تنمية املوارد املالية ألجل استخالص واجبات االستغالل. ▪

 مكتب الضبط باجلماعة. ▪

 االرشيف. ▪

 الباب الرابع: مقتضيات مالية

درهم عن كل سيارة حتول إىل خزينة القابض البلدي  2500املرخص إليه أن يؤدي كل سنة للجماعة إتاوة تقدر ب جيب على 

 يف بداية شهر يناير من كل سنة.
 

املدار تعريفة  درهم وخارج 200يتقاضى املرخص إليه مقابل نقل املرضى واجلرحى داخل املدار احلضري تعريفة حمددة يف 

 دراهم عن الكيلومرت الواحد ذهابا وإيابا. 4حمددة يف 
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ويتوجب على املرخص اليه تعليق التعريفة بوضوح داخل سيارة نقل املرضى واجلرحى ومبقر الشركة وتسليم وصل مقابل كل 

  الصحة ويف االماكن املناسبة.خدمة قام بها، كما تقوم مجاعة مراكش بنصب لوحات التعريفة باملكتب اجلماعي حلفظ 

 الباب اخلامس: املخالفات والتعويضات

على املستفيد من الرخصة االلتزام باحرتام مقتضيات هذا القرار التنظيمي، مضمون رخصة االستغالل وممارسة النشاط وكذا 

 الوثائق املرفقة واملستندات.

خمالفة املرخص اليه إلحدى بنود القرار التنظيمي يف الفصول غري املستوجبة لإللغاء والسحب مباشرة، حيرر مبوجبها  حالة يف

حمضر من طرف االجهزة اجلماعية املختصة باملراقبة والذي على اساسه يتم توجيه انذار اول للمرخص إليه للقيام باملتعني يف أجل يتم 

 درهم. 600تغرميه بأداء مبلغ  يتم ، بعد اسبوع،رامتثاله هلذا لإلنذا ية املذكورة، ويف حالة عدمحتديده من طرف االجهزة الرقاب

وحالة استمرار الوضع على ما هو عليه، يتم بعد توجيه انذار ثاني للمرخص إليه، يف ظرف شهر من االنذار االول، إلغاء 

 الرتخيص.

 وقت و حني و بدون تعويض :وتسحب رخصة االستغالل قبل انتهاء مدتها يف كل 

 ألي سبب من األسباب اليت تقضيها املنفعة العامة. ▪

 بسبب إخالل املستفيد بالتزاماته . ▪

 و عليه، فإن حاالت سحب الرتخيص باستغالل النشاط هي كالتالي: 

 بعد إنذار املخالف وعدم استجابته هلذا اإلنذار بعد يف ظرف شهر يف حاالت: -1

o  املستحقات املرتتبة عن االستغالل .عدم أداء 

o عدم احرتام واجب التعريفة 

o االخالل بالشروط واملواصفات التقنية املقدمة عند طلب الرتخيص 

o . عدم القيام بالصيانة املستمرة للمعدات والتجهيزات 

o .عدم االلتزام بأوقات العمل 

o .التخلف عن القيام بعملية التطهري 

o  يف دفرت التسجيل.عدم التقيد بتدوين املعلومات 

o .عدم تقدم املستفيد بطلب جتديد الرخصة 
 

 بدون سابق إنذار يف حاالت:  -2

o . تغيري النشاط املرخص به 

o . تولية الرخصة او التنازل عنها لفائدة الغري 

o استعمال سيارات نقل االموات املسلمني غري مؤمنة 

o . إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك 

 يف حاالت خمتلفة :  -3

o . إذا قرر املرخص اليه التخلي عن نشاطه 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

110 
 

 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

111 
 

 :    (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة السادسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

املتواجدة   التجارية  املحالت  باستغالل  خاص  التحمالت  كناش  على  واملصادقة  الجديدة الدراسة  الطريقية  باملحطة 

 املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

التقرير    لتالوة  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  للسيد  الكلمة 

 المتعلق بهذه النقطة.  

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 
 26:  النقطة رقم

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 
 والربجمة

 

 
 
 
 

 
 
 

 

  26 النقطة رقمحول 
 2019لشهر فبراير  العادية جدول اعمال الدورةمن 

  
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية

 املتواجدة مبنطقة العزوزية.املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة 
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ول تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـد  اسـتكمالللمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار    طبقا

الموجهة لكل مـن السـادة أعضـاء  18/02/2019بتاريخ  3271، وتبعا للدعوة عدد 2019اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة والبرمجـة، اسـتأنفت اللجنـة 

على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعـات الرسـمية   2019  فبراير  19المذكورة اجتماعها يوم الثالثاء  

بالقصر البلدي شـار  محمـد الخـامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار رئـيس اللجنـة المكلفـة بالميزانيـة والشـؤون الماليـة 

 االتيـة:المتبقية  والبرمجة لتدارس النقطة  

 .التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزيةالدراسة واملصادقة على كناش  -
 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة:   -
 عبد الهادي ويسالت ، عبد االله الغلف   

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السادة: -

 الرابع لرئيس المجلس الجماعي النائب  :   أحمد المتصدق 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  :  عبد الرزاق جبور 

 

 شارك في االجتما  من اعضاء المجلس الجماعي السادة: -

 عبد الهادي بن عال، ي. احفيظ قضاوي العباسي، إبراهيم بوحنش 

 كما شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:

 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :   الكريم الخطيب عبد  
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية :   هشام بلحوتي 

 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :   محمد أرفا 
 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 

المكلفة   اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  والترحيب  الشكر  كلمة  وبعد  االجتما ،  بداية  في 

اعمال   جدول  في  والمضمنة  اللجنة  اعمال  جدول  في  المتبقية  بالنقطة  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية 

فبراير   لشهر  العادية  وب2019الدورة  موضو   ،  التحمالت  كناش  من  نسخة  من  األعضاء  السادة  تمكين  عد 

الدراسة، ولطرح أسباب نزولها ودواعي إدراجها، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم الممتلكات 

الطرقية   بالمحطة  المتواجدة  التجارية  المحالت  كراء  تحمالت  بكناش  يتعلق  األمر  أن  أوضح  الذي  الجماعية 

الكائنة بمنطقة العزوزية، حيث ارتأى المكتب المسير أن تستجيب هذه المحالت لمعايير الجودة تماشيا    الجديدة

التجربة الحالية في تدبير واستغالل المحالت  مع حجم االستثمار الذي عرفه إنشاء المحطة الجديدة وكذا لتجاوز  

 المحالت الكائنة بالمحطة الطرقية بباب دكالة المزمع ترحيلها. 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

   26النقطة رقم: 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

114 
 

ذلك  على    ،ولتحقيق  يرتكز  للنقاش  المعروض  التحمالت  كناش  مشرو   أن  القسم  رئيس  السيد  أشار 

 المحاور التالية: 

 إحداث قطب اقتصادي وتجاري لجلب االستثمارات بمنطقة العزوزية.  -

 توفير بنية تحتية تستجيب لمعايير السالمة الصحية وتقدم خدمات ذات جودة عالية  -

 . لمسافرين ومرتادي المحطة الطرقيةخلق جاذبية أكبر ل -

 التخفيف من عبئ تدبير أسواق الجملة.  -

مذكرا أن القطعة األرضية المشيدة عليها المحطة الطرقية الجديدة تابعة للملك الخاص للدولة، والجماعة  

بعض   حذف  أجل  من  الوالي  السيد  تحكيم  لمسطرة  سيتجه  بخصوصها  كراء  عقد  إبرام    المجحفة   البنودتعتزم 

للمجلس الجماعي وسيمكن الجماعة من إبرام عقود كراء للمحالت التجارية الكائنة بالمحطة الطرقية الجديدة، 

 في انتظار إيجاد صيغة مالئمة المتالك الجماعة للعقار بشكل نهائي. 

مضيفا أن من شروط استغالل هذه المحالت امتالك عالمة تجارية في إطار شركة لخلق مستوى تجاري  

أنها ستسلم للمستغل نصف مهيأة وعلى هذا األخير  يضاهي   بالمدينة، كما  القطار  ما هو معمول به في محطة 

 االلتزام بالتهيئة النهائية للمحل. 

ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة للسيد النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي الذي ذكر أن  

بباب دكالة  ي المحطة الطر المتواجدة  تدبير شركة مساهمةقية الحالية  المحالت التجارية    على ان،  هي موضو  

بها   مبرمة  المتواجدة  عقود  بواسطة  الجماعة،تستغل  مع  وليس  المذكورة  الشركة  استغالل    مع  ان  حين  في 

الحالية، المحطة  في  التدبير  بطريقة  له  عالقة  ال  الجديدة  بالمحطة  المتواجدة  المرفق    المحالت  ألهمية  اعتبارا 

 و حجم االستثمار المرصود له.   ... الحاضرة المتجددة"   مراكشضمن برنامج 

مؤكدا في آخر تدخله أن تصور المكتب المسير للمحطة الطرقية الجديدة يتجه نحو توفير مرفق يستجيب  

قية  يلتي تعرفها المحطة الطر لتطلعات الساكنة من خالل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتجاوز االختالالت ا

 الحالية.

ذلك،   للسادة عقب  تبين  التحمالت، وحيث  كناش  مقتضيات  واالطال  على  للتوضيحات،  االستما   وبعد 

تنظيم أهمية وثيقة كناش تحمالت  االعضاء   المحطة    في  بمرفق من حجم  تجارية متواجدة  عملية كراء محالت 

  إضافة واعتبارا لكون هذه الوثيقة المرجعية    المقدمة للمرتفقين،الطريقية الجديدة بشكل يضمن جودة خدماتها  

ذات   شركات  و  عاديين  اشخاص  من  المحالت  استغالل  في  الراغبين  لكل  الباب  يفتحان  االستشارة  نظام  الى 

تبين   ان  وبعد  نموذجي،  مرفق  الطريقية  المحطة  لجعل  الخدمات  مستوى  من  الرفع  وبغية  تجارية،  عالمات 

ناش التحمالت بتقديم مقترحات تعديلية في الشكل والمضمون حسب ما هو مضمن في الجدول  ضرورة تجويد ك

التجارية المتواجدة بالمحطة الطريقية  خاص باستغالل المحالت  التحمالت  على كناش    موافقتها  اللجنة ابدت    ادناه،

التقرير، مطالبة بتقديم عرض حول تصميم المحطة الطريقية  ب  كما هو مرفق  الجديدة المتواجدة بمنطقة العزوزية

ضرورة مراعاة تقضي بالجديدة بمختلف مرافقها خالل الجلسة العامة، ورافعة لرئاسة المجلس الجماعي توصية  

الجانب االجتماعي في تقديم المحالت التجارية الكائنة بالمحطة الطرقية الجديدة لخدماتها بحكم أن مرتاديها من  

 .  طبقة المتوسطة والفقيرةال
 

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة                    
 احلسني نوار                                        
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 النص املعدل حسب رأي اللجنة النص األصلي يف كناش التحمالت ر.م
 

 
المادة  
السادسة  

(6) 

 

   تولية عقد الكراء  
الغير عن     لفائدة  التنازل  و  ا  الكراء  تولية  للمستفيد  يحق  التجاري  ال  النشاط  من  مرور سنة  بعد  إال  المكـتري  العقار  استغالل 

داء   بكيفية فعلية وبعد الحصول على الموافقة الكـتابية من الجماعة يمكن إبرام عقد جديد مع المكـتري الجديد الذي يجب عليه ا 
 x 12السومة الكرائية للشهر     مبلغ جزافي لصندوق القابض المالي يحدد قدره كالتالي:

  تولية عقد الكراء  
و التنازل لفائدة الغير عن استغالل العقار المكـتري إال بعد مرور سنة من النشاط     ال يحق للمستفيد تولية الكراء ا 

التجاري بكيفية فعلية وبعد الحصول على الموافقة الكـتابية من الجماعة يمكن إبرام عقد جديد مع المكـتري الجديد  
داء مبلغ جزافي لصندوق القابض المالي ء بشهادة تثبت ابراء الذمة اتجاه الجماعةبعد االدال الذي يجب عليه،   ، ا 
 x  12السومة الكرائية للشهر               يحدد قدره كالتالي:

 
 
 
 

 
المادة  
الحادية  
 ( 11عشر )

 

 باستغالل المحالت التجارية  المتعلقة المستغل التزامات
 ...... 

11.5   
 في   المحالت  على   للحفاظ  الضرورية  واإلصالحات  االعتيادية  الصيانة  مصاريف  جميع   المستغل  يتحمل  عام،  بشكل
 جيدة حالة
11.6 ... 
 ... 

 باستغالل المحالت التجارية  المتعلقة المستغل التزامات
 ...... 

11.5   
 في   المحالت  على  للحفاظ  الضرورية  واإلصالحات   االعتيادية  الصيانة  مصاريف  جميع  المستغل  يتحمل  عام،  بشكل
 جيدة.  حالة
جزاء المشتركة التي ستحدد في النظام الداخلي للمحطة  كما  

أ
داء واجبات استغالل وصيانة اال

أ
يلتزم المستغل با

 . الطريقية الحقا
11.6   ... 
 ... 

 
 
 

 
المادة  

الرابعة عشر  

(14) 

 

 المراقبة  لجنة
 :تناط بها مهام مراقبة المستغلين وتتمتع بالصالحيات التالية الجماعية.عن المصالح  ممثلين  من تتكون المراقبة تحدث لجنة  

   قبل المستغل  من المقدمة الخدمات جودة مراقبة -

 للمحالت التجارية؛  الجيد التجاري  مراقبة االستغالل  -

نشطة المنظمة من طرف الج  -
 
 ماعة. مراقبة االعمال التنشيطية التي يعتزم المستغل القيام بها بالتوازي مع اال

قل على  تجتمع التي المراقبة، دعوة المستغل لحضور اشغال اجتماعات لجنة يمكن
 
 .السنة في( 2) مرتين اال

 
 

 21تحذف المادة تفاديا للتكرار نفس مقتضياتها في المادة 

 
 

 
المادة  
السادسة  

 ( 16عشر )

 

داء واجبات االستغالل  شروط
أ
 اال

   الجماعية الخدمات ورسوم المصاريف,واجب االستغالل,   16.1 :
 :التالية   للشروط وفًقا  ،الجماعية والرسوم المصاريف  واجب االستغالل، دفع سيتم
شهر مقدًما واجب االستغالل والرسوم، سداد سيتم  .كل ثالثة ا 

 سيتم دفع اول واجب استغالل حسب التواريخ التالية: 
 المحل رهن إشارة المستغل ؛ وضع   محاضر توقيع  تاريخ بعد شهر [______] -

ول   واجب االستغال احتساب  سيتم
 
ولى  اإلتاوة  تاريخ واجب دفع بين الزمني بالتناسب اال

 
شهر التالية.   بدء وتاريخ اال  الثالثة ا 

ن على صراحةً  ، " المستغل"  يوافق "  المستغل "  يتعهد الحالة، هذه في. بنكي تلقائي  مبالغ واجب االستغالل تكون موضوع خصم  ا 
 .يتم فيه تغيير هذه المبالغ طبقا لمقتضيات االتفاقية تاريخ كل في هذه المبالغ  بمراجعة

 
 مع حذف عبارة الرسوم الجماعية من البند 16.1تغيير منطوق عنوان البند  

 واجب االستغالل والمصاريف المتعلقة بتدبير المرافق المشتركة  16.1
 

خيرة المشار اليها يمنته )بالسطر( للمصالح الجماعية المختصة  خلصت اللجنة الى رفع منطوق الفقر 
أ
ة اال

طرف  من  التلقائي  البنكي  )الخصم  االجراء  في  قانوني  سند  وجود  مكانية  اإ لبحث  المداخيل"  "وكالة 
   الجماعة(

المادة الثالثة  
والثالثون  

(33) 

 المنازعات  تسوية
ية    نزاعات  ا 

 
و  تفسير  عن  تنشا  اإلشعار   استالم  تاريخ  من  يوًما(  60)  ستين  خالل   وديا  تسويتها  يتم  لم  إذا   االتفاقية،  هذه   تنفيذ  ا 

كـثر الطرف قبل من المرسل الكـتابي
 
 لمراكش  اإلدارية المحكمة على عرضها سيتم تضررا، اال

 المنازعات  تسوية
ية    نزاعات  ا 

 
و  تفسير  عن  تنشا  استالم   تاريخ  من  يوًما(  60)  ستين  خالل   وديا  تسويتها  يتم  لم  إذا  االتفاقية،  هذه  تنفيذ   ا 

كـثر  الطرف قبل من المرسل  الكـتابي اإلشعار
 
 المحاكم المختصة  على  عرضها سيتم تضررا، اال
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 إن رئيس مجلس جماعة مراكش

 المراجع العامة  •
 .املتعلق بالجماعات  113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو  7)  1436رمضان  20صادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم على بناء  ➢

 املتعلق بالجبايات املحلية،  47.06( بتنفيذ القانون رقم  2007نونبر  30)  1428ذي القعدة  19الصادر في  1.07.195بناء على الظهير الشريف رقم  ➢

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض    39.07( بتنفيذ القانون رقم  2007ديسمبر    27)   1428من ذي الحجة    16صادر في    1.07.209الظهير الشريف رقم   ➢

 الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية. 

 املتعلق بقانون الشغل.  65-99( بتنفيذ القانون رقم 2003شتنبر  11)  1424رجب  14بتاريخ  1-03-194الظهير الشريف رقم  ➢

  املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 29)  1436ربيع األول  6صادر في  1.14.190ير الشريف رقم الظه ➢

 ( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.1972يوليوز  27)  1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1.72.184الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  ➢

افق }   1400رجب    11بتاريخ    2-78-157املرسوم عدد  بناء على   ➢ { بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثباب األمن 1980مايو    26املو

 .وضمان سالمة املرور والصحة واملحافظة على الصحة العمومية

  ب و أسعار الرسوم و الحقوق والوجبات املستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكشاملحدد لنس   2008ماي    19بتاريخ    6بناء على القرار الجبائي املحلي عدد   ➢

 ، كما تم تعديله وتتميمه

 )جلسة يوم ................................ (  2019فبراير  وبناء على مداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش في دورته العادية لشهر  ➢
 

بالحصول على مجموع النصوص التي تم سردها أعاله وعلى أي نص ذي صلة بهذا العقد. وال يمكن له، بأي حال من األحوال،  يجب على املستغل أن يهتم  

 بأن يبرر تجاهل هذه النصوص من أجل التنصل من االلتزامات املترتبة عنه. 

 ي قد يتم سنها.وطيلة مدة العقد سيتعين أيضا على املستغل أن يلتزم بالضوابط واملقتضيات الجديدة الت

 عامة مقتضيات: األول الفصل

 وموضوع كناش التحمالت  الغرض: 1 املادة
بكراء املحالت التجارية املتواجدة   للجماعة   بها  يسمح  التي  الشروط اإلدارية واملالية   تحديد  يهدف كناش التحمالت الى      

العالمة    تحت حصرًيا من كناش التحمالت  من  2 املادة في ذات الخصائص املحددة  بالرواق التجاري للمحطة الطرقية العزوزية  

 .____[التجارية  ]_

 حتديد احملالت وتسليمها  : 2 املادة
 حتديد احملالت  2.1

 :التالية الخصائص  على للمحطة الطرقية ، التجاري  بالرواق املتوالجدة  كناش التحمالت  موضوع  املحالت، تحتوي     

 .²املساحة األرضية اإلجمالية تقريًبا : ]_____[ م -

 ²منطقة طابق نصفي تقريًبا : ]_____[ م  -

 .[_____] :رقم املحل  -

 .من كناش التحمالت   1 امللحق رقم   كما هو محدد في

 تسليم احملالت 2.2

بدون تهيئة ويتولى املستغل القيام بأشغال التهيئة والربط بالعدادات الالزمة على نفقته   " املستغلين "  إلى ، املحالت   تسليم يتم    

,وتتم عملية تسليم املحالت بمحضر موقع من الطرفين ملحق بعقد الكراء ويعتبر  بمثابة بدء سريان مدة استغالل املحالت  

 .التجارية 

 احملالت املستغلة  ختصيص2.3

  أو  نشاط أي  ممارسة مع استبعاد   [،]____  العالمة تحت حصرًيا ]_____[   ملمارسة نشاط ، يتم استغالل املحل موضوع هذه االتفاقية      

 .عقد الكراء فسخ   طائلة اذن مكتوب  من الجماعة تحت النشاط والعالمة بدون  تغيير  بعدم  املستغل  يتعهد النحو، هذا وعلى . أخرى  تجارة
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  عقد الكراء، موضوع  باستغالل املحل،  املستغل يتعهد
ً
  التجارة ألعراف وفقا

ً
 .بها املعمول  للقوانين ووفقا

على ان واجبات االستغالل املحددة   نشاطه،  ملمارسة الالزمة  والتصاريح شخصيا بكل اإلجراءات املتعلقة بالتراخيص املستغل يقوم

 .حصوله على هذه التراخيصعدم  حالة في الدفع  مستحقة ستبقى 15في املادة 

 افتتاح احملالت التجارية يف وجه الزبائن  تاريخ 2.4

املشار  تحت  املستغل،  يتعهد     العقوبات  الزبائن    افتتاح  في  بالشروع  أدناه،  24.1.2  املادة  في  إليها  طائلة  وجه  في    تاريخ )"املحل 

الطرقية    املحطة  فتح  فيها  يتم  التي  الحالة  باستثناء  االستالم،  محضر  على  التوقيع  تاريخ  بعد]____[    يتجاوز   ال  موعد  في"(  الفتح

 .أعاله املذكورة الفترة انقضاء بعد للمرتفقين  

 .ملحق بعقد الكراء   هذه العملية بموجب محضر االفتتاح ، يتم

 االستغالل  مدة: 3 املادة
    سنوات قابلة للتجديد.  10محددة في إن مدة استغالل العقارات املشار إليها في املادة الثانية  

 طبيعة االستغالل : 4 املادة
     ، التجارية  العالمة  مسؤولية  وتحت  باسمه  املحل  باستغالل  املستغل  انقطاع    ]_____  العالمة  يلتزم  طائلة   وبدون  تحت 

   العقوبات املنصوص عليها في هذه االتفاقية 

 السومة الكرائية  : 5املادة 
لجنة   طرف  من  المحدد  التقديري  للثمن  واعتبارا  المقدمة  العروض  طلبات  لنتائج  طبقا  سيحدد  الكراء  مبلغ  إن 

 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات.  10%التقويم ، وتراجع السومة الكرائية بزيادة 

 تولية عقد الكراء: 6 املادة
التناز       أو  الكراء  تولية  للمستفيد  يحق  التجاري  ال  النشاط  من  مرور سنة  بعد  إال  املكتري  العقار  استغالل  عن  الغير  لفائدة  ل 

بعد  بكيفية فعلية وبعد الحصول على املوافقة الكتابية من الجماعة يمكن إبرام عقد جديد مع املكتري الجديد الذي يجب عليه،  

 ، أداء مبلغ جزافي لصندوق القابض املالي يحدد قدره كالتالي:  االدالء بشهادة تثبت ابراء الذمة اتجاه الجماعة

 x  12  السومة الكرائية للشهر                             
 

 اجناز ومتويل اشغال التهيئة: الثاني الفصل
 

 اشغال التهيئة : 7 املادة
الالزمة للقيام       التراخيص  يتعين  على املستغل القيام بكل اإلجراءات اإلدارية لدى املصالح الجماعية املختصة للحصول على 

 .يتحمل املستغل انجاز اشغال التهيئة وفق التصاميم املؤشر  بهذه االشغال  

, وكذلك  القيام  بإنجاز  الدراسات يقوم املستغل بإعداد التصاميم األولية  والنهائية ويتم عرضها على الجماعة ل  لموافقة عليها 

 .الالزمة

   ،  ان يخبر الجماعة بالئحة املقاوالت التي ستقوم بمختلف االشغال باملحالت التجارية   املستغل   يتعين على  أخرى، ناحية من و 

 تقدم االشغال : 8 املادة
يتعين على املستغل     توقعيو  زمني  جدول   وفق  أعاله تحت اشراف ومراقبة الجماعة    6  املادة  في  إليها  املشار  يتم تنفيذ االشغال  

   االشغال   من االنتهاء  بتقدم االشغال وبتواريخ يوًما،( 15) عشر خمسة  كل  اخبار الجماعة ،

 متويل املستغل الشغال التهيئة : 9 املادة
 .الحصرية  مسؤوليته تحت بتنفيذها يتعهد الذي  أعاله 6 املادة في إليها  املشار واالشغال  الدراسات  تكاليف   يتحمل املستغل      

 القيام بأشغال التهيئة.  فترة خالل والكهرباء باملاء بتحمل نفقات الربط املؤقتة املستغل يتعهد  

  والكهرباء بالربط النهائي للماء الخاصة،  نفقته على يقوم املستغل، اشغال التهيئة،   نهاية في 
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 الفصل الثالث: شروط االستغالل
 العامة املبادئ: 10 املادة

العالمة   تحت  وبتحمل جميع املخاطر املرتبطة بنشاطه  مسؤوليته،   تحت  االتفاقية،  هذه   يقوم املستغل باستغالل املحل موضوع       

 .[_____] التجارية  

  للزبناء  املقدمة  الخدمات جودة املستغل باستمرار بتأمين يتعهد   
ً
 .النظافة  درجات أقص ى مع   املعايير املعمول بها  ملتطلبات وفقا

 مستخدم او منشاة موجودة تحت حراسته   عن أي ضرر يلحق االغيار ناتج مسؤولية وحده  املستغل يتحمل     

  االختراع   براءات  حقوق   على جميع  املحل وكذلك  الستغالل  الالزمة   اإلدارية  التراخيص  جميع   على  الحصول   مسؤولية   يتحمل املستغل     

 .ذات الصلة بنشاطه  والتراخيص،   التجارية والعالمات

الالزمة    املستغل    يقوم    أن   يجب          بالتدابير  االستغالل  في  البدء    جميع  على   الحصول   تم   قد   أنه  تثبت   التي   الوثائق   لتقديم    قبل 

 .الالزمة  التراخيص

 . والنظافة العامة  الجاري بها العمل ذات الصلة بالسالمة  لألنظمة املحالت املستغلة وفًقاتامين  يجب    

 باستغالل احملالت التجارية  املتعلقة املستغل التزامات: 11 املادة
 التجهيزات واملعدات  11.1

 .  ملمارسة انشطته  الالزمة  الوسائل  عام بجميع  وبشكل ، ومعدات باألثاث املحالت   بتجهيز املستغل  يتعهد      

 ختصيص احملالت وتغيري املعدات  11.2

 القيام بتعديل  الجماعة ،  من  مسبقة  خطية  موافقة   على  الحصول   دون   يجوز له،   تخصيص املحالت وال   املستغل باحترام  يلتزم         

 .في عقد الكراء عليها املنصوص  تلك أنشطة بخالف  ممارسة  أو بأشغال التهيئة ،  القيام  أو  التخصيص  لهذا  جزئيي أو كلي

ان      صريح  شرط   على   نفقته ،  يمكن للمستغل القيام بتغييرات باملحل على   من الجماعة ، صريح  مسبق  إذن   على  الحصول  مراعاة  مع     

 .ال يمس بالخصائص واملعالم الرئيسية للرواق التجاري 

 .هذه التغييرات في محتويات املحل سواء منها االثابة او املنقولة  يجب ان تكون موضوع محضر كتابي موقع من الطرفين 

 والنظافة الصيانة 11.3

بالصيانة    على  يتعين    ويقوم  وجوانبه  املحل  على  املحافظة  التخلصاملستغل  و  االعتيادية  النظافة  بمختلف    من  واعمال  القمامة 

النفايات وفق    باألماكن املعدة لهذا   أنواعها، الغرض وفق البرنامج الزمني املحدد من طرف شركة التسيير كما يقوم بتدبير جمع هذه 

 نظام فرز بيئي  

  هذا االخالل   كان   إذا    املستغل    حساب  هذه االشغال على  تنفيذ   في  بحقها   الجماعة    تحتفظ   املستغل،   قبل   من   إخالل  حدوث  حالة  في 

 بأكمله   املنظر العام للرواق التجاري واملوقع  على يؤثر املذكور 

  األثاث جتديد 11.4

 املحل موضوع عقد الكراء.  أثاث  دعت الضرورة بتجديد وكلما  يجب على املستغل خالل فترة االستغالل،   

  واإلصالح الصيانة 11.5

 .جيدة حالة في املحالت  على للحفاظ الضرورية  واإلصالحات االعتيادية  الصيانة مصاريف جميع  املستغل يتحمل عام، بشكل   

 .يلتزم املستغل بأداء واجبات استغالل وصيانة األجزاء املشتركة التي ستحدد في النظام الداخلي للمحطة الطريقية الحقاكما 
 

 التقاعس  11.6

،  تعتبرها  التي  واإلصالح  بأشغال الصيانة  املتعلقة    التزاماته  تنفيذ  عن  املستغل  تقاعس  حالة  في   الجماعة  تحتفظ  الجماعة ضرورية 

بعد  ،.  املستغل  نفقة  وعلى  التلقائي  التنفيذ   في  بالحق جدوى    الرسمي   اإلشعار  وذلك  من  (  15)  عشر  خمسة  مدة   خالل  بدون  يوًما 

 .الزبناء  يهدد وجود خطر حالة في( 1) واحد  يوم إلى تخفيض هذه املدة   يتم االشعار  
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 االشغال اليت تقوم بها اجلماعة  11.7

شريطة ان تكون    جميع االشغال التي تعتزم الجماعة القيام بها في األماكن املشتركة داخل الرواق التجاري    قبول   يجب على املستغل      

 .موضوع برمجة من طرف الجماعة مع اخبار املستغل داخل اجل شهر ماعدا في حالة االستعجال   

 ديكور - االشهار - التشوير 11.8

داخل   مستمرة  بصفة  القيام  املستغل  على  للنشاط  يجب  التجارية  بالعالمة  ترويجية   بحمالت  انشطته  ملمارسة  املخصص  املحل 

 .بواسطة أي حامل كتابي او شفوي ال يمس بالنسق العام للبناية وال يشكل ازعاجا شريطة املوافقة املسبقة للجماعة

 .الداخلية   الالفتات وكذلك  املحلية، اإلشارات  بتشغيل املتعلقة املختلفة والشاشات  الترويجية يتحمل املستغل مصاريف الوثائق

 .(والخارجية املحلية الالفتات واجهات  على عالمات )يجب على املستغل تقديم  مخطط  اإلشارات للموافقة املسبقة للجماعة  

 االشتغال باحملالت التجارية  11.9

 .يقوم املستغل بتحديد طريقة واليات اشتغال املحالت التجارية 

 اجلودة   متطلبات 11.10 .

   . للمرتفقين  أو املحطة   لزوار  مخصصة  الخدمات  كانت هذه  سواء الجودة  عالية خدمات بتقديم املستغل    يتعهد    

 اجلماعة التزامات:  12املادة
 التجاري.  املركب  ومداخل   املشتركة املناطق وإصالح تلتزم الجماعة بتدبير وصيانة 

 وتدابري الشرطة اإلدارية  واألنظمة  القوانني احرتام: 31 املادة
االمتثال   املستغل  على  وتنظيمية   لألحكام  يجب  وجميع  التشريعية  التجاري  النشاط  بطبيعة  باستغالل    التدابير    املتعلقة  املتعلقة 

 .املتخذة من طرف الجماعة  مؤقتة  أو  دائمة خاصة،  أو  عامة قرارات  وأية  املحالت التجارية 

كل      بتخفيض  يحق   ال   حال،   وفي  الجماعة  مطالبة  نشاطه  للمستغل  تأثر  بسبب  االستغالل  صدور    التجاري   واجبات  جراء  من 

 املادة  هذه في إليها  املشار  التعليمات  األنظمة أو  أو القوانين 

 :التالية تناط بها مهام مراقبة املستغلين وتتمتع بالصالحيات . عن املصالح الجماعية  ممثلين   من  تتكون  املراقبة   تحدث لجنة  

o قبل املستغل  من  املقدمة  الخدمات  جودة مراقبة   

o للمحالت التجارية ؛  الجيد التجاري   مراقبة االستغالل 

o  مراقبة االعمال التنشيطية التي يعتزم املستغل القيام بها بالتوازي مع األنشطة املنظمة من طرف الجماعة. 

 . السنة في( 2) مرتين  األقل على  تجتمع التي املراقبة، دعوة املستغل لحضور اشغال اجتماعات لجنة  يمكن
 

 املستخدمني: الفصل الرابع
 

 مستخدمي املستغلني : 14 املادة
متوفرين على جميع املؤهالت تتالئم مع افضل املمارسات لتقديم خدمة جيدة مالئمة    .مؤهلين  مستخدمين  بتعيين "  املستغل"  يقوم     

 و تدبير هذه املوارد البشرية  وفق  التشريعات والقوانين الجاري بها العمل . 

 . ويظل املستغل املسؤول الوحيد تجاه املستخدمين الذين ال تربطهم اية عالقة قانونية واقتصادية مع الجماعة   

عن املمارسات الغير املالئمة مع النشاط التجاري للمحل الصادرة عن    اخبار املستغل كتابة ،  من األوقات،  وقت  أي   يحق للجماعة في

 املستخدمين  . 

 املقتضيات املالية اخلامس: الفصل
 افتتاح الرواق التجاري  تسويق مصاريف: 15 املادة

التجاري    يجب الرواق  افتتاح  في مصاريف  املستغل ان يساهم  مبلغ واجب االستغالل تدفع بمجرد وضع   من   شهًرا  يعادل  بمبلغ  على 

 .املحل رهن اشارته 
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 األداء واجبات االستغالل شروط: 16 املادة
 :االستغالل واملصاريف املتعلقة بتدبري املرافق املشرتكةواجب  16.1

افق املشتركة   دفع سيتم   :التالية  للشروط وفًقا واجب االستغالل واملصاريف املتعلقة بتدبير املر

 .مقدًما كل ثالثة اشهر   واجب االستغالل والرسوم، سداد سيتم 

 :سيتم دفع اول واجب استغالل  حسب التواريخ التالية 

 ؛ وضع املحل رهن إشارة املستغل   محاضر توقيع تاريخ  بعد شهر [______] -

 الثالثة اشهر التالية .  بدء وتاريخ األولى  اإلتاوة دفع تاريخ واجب   بين الزمني  بالتناسب األول   واجب االستغال احتساب سيتم 

   ،"  املستغل"  يوافق
ً
خصم  أن   على  صراحة موضوع  تكون  االستغالل  واجب  تلقائي    مبالغ  "  املستغل  "  يتعهد   الحالة،   هذه  في.  بنكي 

 .يتم فيه تغيير هذه املبالغ طبقا ملقتضيات االتفاقية  تاريخ كل في هذه املبالغ بمراجعة

خيرة المشار اليها يمنته )بالسطر( 
أ
مكانية وجود سند )خلصت اللجنة الى رفع منطوق الفقرة اال للمصالح الجماعية المختصة "وكالة المداخيل" لبحث اإ

 قانوني في االجراء )الخصم البنكي التلقائي من طرف الجماعة(( 

   جزائي بند 16.2 :

يوم من    15في دفع املستحقات  الى حدود    التأخير   أو  حالة عدم توفر هذه املبالغ في الحساب  البنكي للمستغل خالل فترة األداء    في

 .املبالغ الواجبة األداء  من٪ 10 قدرها زيادة سيتم بقوة القانون تطبيق   بداية كل ثالثة اشهر ،
 

 الضمانة  إيداع: 17 املادة
   القيام بإيداع ضمانة مالية تعادل مبلغ واجب االستغالل مدة ثالثة اشهر    املستغل على يتعين  االتفاقية، هذه  على التوقيعفبمجرد    

 .أعاله إليها  املشار  اداءات مسبقة ملبالغ  واجب االستغالل   الضمانة ال تشكل    هذه  

  من   يوًما(  60)  ستين  استردادها من طرف املستغل بعد  يتم.  العقدتحتفظ بها الجماعة طيلة مدة    هذه الضمانة غير منتجة لفوائد    

 .للجماعة  املستحقة  املبالغ  جميع خصم وبعد االستغالل    انتهاء تاريخ

  الجمهور  أمام املحلي  املجال فتح قبل األسباب،  من سبب ألي االتفاقية  لهذه فسخ املستغل  حالة في يتفق الطرفان على أنه ذلك، ومع   

 .تحتفظ الجماعة بهذه الضمانة وال يحق للمستغل املطالبة بها   االستغالل ، من  األولى  السنة نهاية قبل أو/  و

 املراجعة: 18 املادة
 شكلي وبقوة القانون كل ثالثة اشهر.  إجراء  أي  وبدون  صريح  بشكل  %10بنسبة  في مبلغ واجب االستغالل املحدد أعاله الزيادة ستتم    

 والرسوم  الضرائب: 19 املادة
 .يتحمل املستغل جميع الضرائب والرسوم املرتبطة بممارسة نشاطه التجاري     

 .الرسالة  هذه توقيع من شهر  خالل الضرائب  ادارة  إلى  األمر،   لزم إذا عقد الكراء، من  نسخة تقديم املستغل    على يتعين

  يتم   سوف(  الجماعة  الخدمات  على  والرسوم   املضافة  القيمة  ضريبة) الضرائب، دفع  أن على  صراحة   يتفق الطرفان    ذلك،  على  وعالوة

 الضرائب والرسوم ،  لهذه  القانونية  النسبة    في  تغيير  حدوث  حالة  وفي  ذلك،  إلى  باإلضافة.  وقت االداء  املطبق خالل    القانوني  بالسعر

 . بتنفيدها وادائها " املستغل " يتعهد
 

 املراقبةالفصل السادس: 
 

 مراقبة اجلماعة للمستغل: 20 املادة
بمراقبة جودة الخدمات املقدمة من طرف املستغل باإلضافة الى احترام  13تقوم الجماعة باإلضافة الى ما هو منصوص عليه في املادة    

مقتضيات السالمة  وتمارس هده املراقبة في اي وقت بواسطة اعوان الجماعة وهذه املراقبة ال تعفي املستغل بالقيام باملراقبة الالزمة  

 بعده  22هو منصوص عليه في املادة في اطار ما 

 املرافبة املنجزة من طرف املستغل :21 املادة
 بها،   املعمول  واألنظمة  التشريعات في عليها املنصوص  املراقبة الخاصة بالقيام جميع  نفقته على  املستغل يلتزم    
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 والتأمني املسؤولية السابع: الفصل
 والتأمني املسؤولية: 22 املادة
 املسؤولية 22.1

جراء        من  املحالت  وتهالك  املستخدمين  وعن  عنه  الصادرة  االفعال  عن  الناتجة  واملادية  الجسدية  االضرار  مسؤولية  املستغل  يتحمل 

 اشغال التهيئة واالستغالل سواء تعلق االمر بالبنايات او التجهيزات او املرتفقين والزبائن  

اختفاء   عن  مسؤولية  اية  الجماعة  تتحمل  باملحالت  ال  واملستخدمين  للزبناء  تقع  التي  والحوادث  والسلع  واملعدات  التجهيزات  تهالك  او 

 التجارية ويبقى املستغل املسؤول الوحيد عنها طيلة مدة العقد  

 التأمني 22.2

 بأشغال التهيئة  املتعلق التأمني 22.2.1

  التأمين  شركة  لدى  ".الورش  مخاطر  جميع"   نوع  من  تأمين  في  االكتتاب    محضر استالم املحل    على  التوقيع  تاريخ  املستغل من  على  يتعين 

 .للجماعة  طلب  أول   عند هده الوثائق تقديم عليه  يتحمل املستغل اداء اقساط التامين ويجب. معترف بها 

 مدة االستغالل خالل التأمني 22.2.2

أن  يجب املستغل  بشكل  على  ،  تاريخ  قبل   ،  منتظم  يتعاقد  املحل   من  التأمين  شركات  مع  افتتاح  بها    املختصة  السلطات  قبل   ومعترف 

 التالية : التأمين  بعقود باملغرب،

مادية    وثيقة التأمين للمسؤولية املدنية لتامين التبعات  املالية التي يمكن أن تقع على املستغل  بسبب اإلصابات الجسدية، واملادية والغير  -

 .املستغل  الناتجة عن نشاط 

الحقيقية للمعدات واألثاث وبشكل    - القيمة  لتامين   املياه،  الناجمة عن  الحريق، االنفجار، األضرار  تأمين متعدد املخاطر تشمل  وثيقة 

 عام محتويات املبنى. 

 جميع املستخدمين  وثيقة  التأمين لتغطية جميع املخاطر املنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل  بشأن حوادث الشغل  ل -

 املعطيات التالية :         التأمين عقود تحدد أن  يجب عام،  بشكل

 ؛  املحالت مراقبة  أو  صيانة عدم بسبب املستغل تجاه مسؤولة تكون  أن  األحوال من حال  بأي ينبغي ال  الجماعة    أن -

 ان ال يكون فسخ هده العقود راجع الى عدم قيام الجماعة بإخبار املؤمن او املستغل   -

وان عملية  .  فيها  املدرجة املخاطر ستؤمن التي  التأمين كل اثارها، يتعين ايداع نسخة من االتفاقية لدى شركات  االتفاقية ولكي تأخذ أحكام

 التامين. االيداع يجب ان يشار اليها في وثيقة 

 للزبائن   املحل    فتح قبل  اكتتابه من  يوًما( 15) عشر خمسة  خالل  وثائق التامين  للجماعة  نسخ من   يرسل  أن  املستغل    على يجب

 الخاصة.   نفقته على حصرًيا  التأمين  أقساط   املستغل  يدفع

  تاريخ  من  يوما(  15)  قبل  عشر  خمسة  خالل  املشار اليها في االتفاقية   التأمين  أقساط  بأداء  انه قام    يتعين على املستغل االدالء بما يفيد   

 .وثيقة التامين  كل صالحية  انتهاء

 االستعجالية وتدابري الفصل الثامن : العقوبات
 العقوبات: 23 املادة

 املالية  عقوبات 23.1

  األضرار: عن بالتعويض مطالبته باإلضافة الى مالية،  عقوبات أدناه،  الواردة  الحاالت تطبق على املستغل في

 االستغالل الغري املنتظم للمحالت  23.1.1

  درهم (  500)  قدرها  غرامة  تطبيق   يتم  -او ألسباب راجعة للجماعة   القاهرة،  القوة   حالة  باستثناء  -التعاقدية  بالتزاماته  اإلخالل   حالة  في

 التالية:الحاالت  في خاصة  املستغل،  إشعار   تأخير و بدون  يوم عن كل
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التوقف الكلي أو الجزئي عن االستغالل  الغير املبررة بأعمال الصيانة أو تجديد أو تطوير  املعدات التي يقوم بها املستغل  أو إضراب    -

 مستخدميه ؛

 عدم مالئمة االستغالل للمقتضيات املنصوص عليها في هذه االتفاقية؛-

 .( قد يؤدي ، ادا ارتأت الجماعة دلك، إلى إنهاء هذه االتفاقية1ز شهر واحد )أي إغالق غير مرخص  به من قبل الجماعة  يتجاو  -

 احملل للمرتفقني  افتتاح احرتام تاريخ عدم 23.1.2

  قدرها   غرامة  دفع  باملستغل ،يتم    متعلقة  ألسباب  تسلم املحل    تاريخ  من  يوًما]_______[    يتجاوز   ال  موعد  في  افتتاح املحل التجاري    عدم  حالة  في

  املستحق االستغالل  مبلغ  إلى  باإلضافة ، مالحظ  تأخير يوم كل  عن( درهم 500) ألفين درهم
ً
 أعاله  17.1 املادة  ألحكام وفقا

املحل ألسباب   تاريخ  من   يوًما]_______[    يتجاوز   ال   موعد   في  الفتح   عدم  حالة  وفي  أعاله،   املذكورة   الفترة   بعد   تحتفظ  باملستغل،  مرتبطة   تسلم 

   واحد جانب  ومن . فسخ االتفاقية تلقائًيا في  بالحق  الجماعة

 التأمني بشهادات يف اخبار اجلماعة التأخري 23.2.2

( 10)  عشرة  بمبلغ  بأداء غرامة جزاء  املستغل    يقوم  أعاله،   23.2  للمادة  التامين طبقا    بوثائق  املحدد،   الوقت  في  الجماعة ،  اخبار  في  التأخر  حال  في

 (األقساط أو ) القسط مبلغ من٪ 

 التدابري االستعجالية : 24 املادة
  ذلك  في  بما  اجراء تراه مناسبا ،   أي  اتخاذ  املحطة  بنشاط  أو  املمتلكات  أو  األشخاص  بسالمة  تتعلق  االستعجال وألسباب  حالة  في  للجماعة،   يجوز 

 التدابير  . املؤقت للمحل يتحمل املستغل االثار املالية املترتبة عن هده  اإلغالق

 االتفاقية نهاية التاسع : الفصل
 االتفاقية نهاية: 25 املادة

 في الحاالت التالية:  االتفاقية   هذه تنتهي 

   3 املادة في عليها املنصوص  مدتها  انتهاء تاريخ في - 1

 فسخ االتفاقية ؛ حالة في - 2

 االتفاقية  في عليه املنصوص  النحو  على تدعوا للفسخ ، التي  التعاقدية  االلتزامات  من املستغل ألي  مخالفة حالة في - 3

 االثار املرتتبة عن نهاية االتفاقية :26 املادة
  لتسهيل   ضرورية   تعتبرها  التي   التدابير  للجماعة باتخاد جميع  السماح  أو  الالزمة  التدابير   جميع   باتخاذ  املستغل    يتعهد   عامة،   بصفة  -1

 املستغل الجديد الى  لالتفاقية التدريجي االنتقال

 واملعدات   املرافق  تسليم -2 .

 واألثاث؛ واملواد املعدات جميع استرداد  املستغل  على يتعين -

بإعادتها    املستغل   مطالبة  أو تسلمها    إما  تقرر الجماعة   قد (  ذلك  إلى وما  الصباغة، /    املعلقة   األسقف /  األرضيات )  املرافق   يتعلق  وفيما 

 نفقته  على  على الحالة االولى كما تسلتمها 

،   مدة  انتهاء  تاريخ  من   أشهر (  3)  ثالثة  قبل التي    االتفاقية  الالزمة  واالشغال  الراهنة  الحالة  باعداد محضر  واملستغل  الجماعة  تقوم 

 يتحمل املستغل اجراؤها على نفقته  

  الفسخ : 27 املادة
 التالية   للشروط وفًقا 3 املادة في عليه املنصوص  املدة   انتهاء تاريخ قبل االتفاقية هذه إنهاء يجوز 

 عدم احرتمت  املستغل لاللتزامات التعاقدية  بسبب الفسخ  27.1

  أن   االتفاقية،  هذه  بأحكام  اإلخالل  ودون   القاهرة  القوة  راجعة لظروف  املستغل    خروقات  تكن  لم  ما  للجماعة،  يجوز   ،26  للمادة  وفقا

وبدون  االتفاقية  بفسخ  املستغل حسب   يتم من خالله    رسمي   بإشعار  سوى    قضائي  شكلي   إجراء  تقوم    مع   برسالة    االحوال   إخطار 

  واحد شهر بدون جدوى مدة   ظلت  بالتسلم  اشعار
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تحتفظ    بمقتضيات االتفاقية،   أو  بها  املعمول   واألنظمة  القوانين  بموجب  اللتزاماتها  متجدد  أو/    و  متواصل   أو/    و  جدي  إخالل  حدوث  حالة  في

 واحد  جانب  من  االتفاقية إنهاء في  بالحق لنفسها الجماعة  

املدفوعة باملبالغ  الجماعة  ،   قبل   من  مقدًما  تحتفظ  املطالبة   املبالغ   جميع   استرداد  مواصلة   في  بحقها  املساس   دون   املستغل  مع    املستحقة 

  .   26 املادة  ألحكام طبقا  األضرار،  عن   بالتعويض 

 الفسخ  احلاالت االخرى 27.2

   اجلماعة قبل من الفسخ 27.2.1 

 بقوة القانون: االتفاقية للجماعة فسخ    يجوز 

، بعد     •
ً
أن  بعد فتح إجراءات التسوية  أو التصفية، واعالن املصفي عن عدم  إمكانية مواصلة تنفيذ االتفاقية ، إما صراحة أو ضمنا

 (. 1يبقى اإلشعار الرسمي بدون إجابة لفترة شهر واحد )

( 1)  واحد  شهر  خالل  الكتابية    مالحظاته  لتقديم  املستغل    بدعوة  الجماعة    تقوم  اتخاذ اجراءات الفسخ ،  قبل   حتى  الحاالت،  جميع  في

 الخطي   اإلشعار استالم  من

  الجماعة املتعلقة بمحضر اثبات الحالة الراهنةاملحدد من طرف  االفراغ   تاريخ  في  27 املادة أحكام تطبق

 املستغل قبل من الفسخ  27.2.2

في  يجوز  املحل    محضر  توقيع  تاريخ  من (  1)  واحدة  سنة  فترة  انقضاء  بعد  االتفاقية،   فسخ  وقت  أي  للمستغل  بمقتض ى    استالم 

 اشعارخالل مدة  ثالثة اشهر . 

 العاشر :مقتضيات خمتلفة الفصل
 

 واجلرد اجلماعة  قبل من اسرتجار احملل : 28 املادة
بالجرد   عند   الطرفات  يقوم  االستغالل  بداية  في  املستغل  املحل من طرف  في  استالم  اليه    تنتهي  عندما  العمليات   نفس  تنفذ (.  2)  املادة   املشار 

 سبب من األسباب    ألي االتفاقية،

   املستغل القيام بها   على  يتعين  التي  واإلصالح  الترميم اشغال  تحديدبين محتوى املحضرين سيتم   بعد القيام بعملية املقارنة  

 مالئمة االتفاقية: 29 املادة
 .أو الرواق التجاري مع الحفاظ على املصلحة املشتركة للطرفين ،  للمحل  القانوني  النظام تغيير  حالة يلتزم الطرفان بمالئمة هده االتفاقية  في 

  االجتماعياملقر : 30 املادة
إليه  املقر والعنوان    اختيار  األطراف  يعلن   االتفاقية،   هذه   تنفيذ  لغرض  و  .أعاله  املشار    في   تغيير  بأي  اآلخر  الطرف  إخطار  يتم  عنوان للمخابرة 

 .  التغيير هذا  من  يوًما( 15) عشر  خمسة خالل  األطراف أحد عنوان 

 التعاقدية الوثائق: 31 املادة
  بحيث تشكل  واملرفقات  التالية الوثيقة  من  االتفاقية تتكون 

ً
 منها  يتجزأ ال  جزءا

    الئحة املحالت التجارية :    1 الملحق

 التجاري   للرواق  الداخلي القانون :    2 الملحق

 والهندسية  التقنية  املواصفات:    3 لملحقا

 التسجيل: 32 املادة
  االتفاقية بهذه  املتصلة األخرى  التكاليف  جميع  وكذلك والتنبر، التسجيل واجبات  املستغل   يتحمل

 املنازعات تسوية: 33 املادة
  الكتابي   اإلشعار   استالم  تاريخ   من  يوًما(  60)  ستين  خالل  وديا  تسويتها  يتم   لم   إذا  االتفاقية،   هذه  تنفيذ  أو  تفسير   عن  تنشأ  نزاعات  أية

 املحاكم املختصة.   على  عرضها سيتم تضررا، األكثر  الطرف قبل من  املرسل

 حرر بمراكش .................................
 مراكش                                                                              مجلس جماعة  رئيس 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 مفتوح حول النقطة. بعد تالوة نص تقرير اللجنة، باب النقاش   

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغراوي

اقتناها من أجل توسعة محيط المحطة    3توجد في حي العزوزية     قطع أرضية كان المجلس السابق قد 
ما خصصت   غير  في  استغلت  قد  األراضي  هذه  أن  المالحظ  لكن  بنزين  الطريقية  محطة  فيها  أصبحت  بحيث  له 

 أتساءل كيف تم ذلك؟فندق و و

 عضو المجلس الجماعي  السيد الحسين نوار 

اللجنة عبر     بالميزانية فقد أرسلت للسيد ي. عبد الحفيظ المغراوي عضو  المكلفة  بصفتي رئيسا للجنة 
وقد   بالموضو ،  لها  عالقة  ال  وثائق  يطلب  اللجنة  داخل  كان  لكنه  بالنقطة  المتعلقة  الوثائق  كل  واتساب  تطبيق 

أننا لسنا بصدد الحساب اإلداري والذي ألغاه المشر  وأننا فقط بصدد إطال  المجلس الجماعي على حصر  اجبته ب
 النتيجة العامة للميزانية والفائض الحقيقي.  

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغراوي

إن الوثائق التي أسأل عنها تتعلق بالتسيير وذلك حتى أعطي للمواطنين الذين انتخبوني االجوبة الشافية    
 عن األسئلة التي يطرحونها وحتى يكون تصويتي على النقطة عن علم ودراية.  

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

المادة     ما  2تنص  القيام    : يلي  على  المستغل  ويتولى  تهيئة  بدون  المستغلين  إلى  المحالت  تسليم  "يتم 
 بأشغال التهيئة" 

لكني أقول ان من يجب عليه القيام بكل أشغال التهيئة هو المجلس الجماعي ضمانا للجمالية والتناسق    

يئة مع ما يتطلبه ذاك من  المعماري تماما مثل الطريقة التي أنجزت بها محطة القطار ثم إن تكليف المستغل بالته

 سنوات.  10استثمار مهم يتعارض مع قصر مدة االستغالل المحددة في 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

أوال: في إطار التشاور وتبادل األفكار والمشاركة في النقاش أتساءل لم ال يحضر المسؤول القانوني في    
اجتماعات اللجنة في مثل هذه النقط التي يتوجب حضوره فيها وحتى السيد رئيس قسم الممتلكات الجماعية عندما  

اللجنة على رأي المكتب المسير علما ان كناش  تدخل في النقطة فهو لم يبد الرأي القانوني والمسطري وإنما أحال  
التحمالت هو بمثابة مرجع قانوني للمجلس، والمالحظ كذلك هو عدم وجود أي إشارة إلى رئيس مصلحة شركات  

 التنمية المحلية واتساءل لماذا يتم تغييبه عن مثل هذه القرارات الحاسمة.  

قية ما زال معروضا على لجنة التحكيم و إنها لم تبث فيه  ثانيا: إن التقرير يشير إلى أن موضو  المحطة الطر 

 بعد. 

للتناسق   ضمانا  للتهيئة  المطلوبة  المواصفات  تحديد  يتطلب  تهيئة  دون  التجارية  المحالت  كراء  إن  ثالثا: 

 واالنسجام المعماري. 

في النهاية    رابعا: اطالب بإبقاء المنافسة مفتوحة وعدم حصرها في نوعية معينة من المستغلين مما سيضر 

 بمستعملي هذه المحطة الطريقية ألن االسعار ستكون حينها جد مرتفعة.  

 خامسـا: أريد ان أعرف تصور المكتب المسير حول المحطة الطريقية الحالية. 
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 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي 

من     كرائها  اجراءات  في  تبدأ  لم  والجماعة  الخاص(  )الملك  الدولة  ملك  في  االرضية  القطعة  هذه  إن 
االمالك المخزنية ومع ذلك تريد ان تكري المحالت التجارية المشيدة فوقها للغير، وقد جاء في التقرير "تستغل  

يس مع الجماعة " و لذلك اتساءل  هذه المحالت التجارية بواسطة عقود مبرمة مع شركة المحطة الطريقية و ل
بنسبة   الجماعة شريك  ان  المسؤولية مع  التهرب من  هذا  أيضا يجب    %20لماذا  الحالية،  الطريقية  المحطة  في 

 مراعاة حقوق المساهمين في المحطة الطرقية الحالية. 

ل   بحذفه  واطالب  إقصائي  شرط  فإنه  تجارية،  عالمة  امتالك  بضرورة  المتعلق  الشرط  عن  تبقى  اما 
 المنافسة مفتوحة للكل سواء من يملك عالمة تجارية او من ال يملكها و ان يتم تدبير هذا الملف بكامل الشفافية. 

 كاتب المجلس الجماعي  السيد خالد الفتاوي

إن لكل تاجر الحق في طلب عالمة تجارية بحيث يصبح مصنفا وخاضعا لمعايير الجودة التي تقتضيها    
 التجارية. العالمة 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

وليس     معينة  مواصفات  وعلى  كبير  رأسمال  على  التوفر  يقتضي  التجارية  العالمة  على  الحصول  إن 
باستطاعة كل التجار الوفاء بهذه الشروط، اما عن موضو  المحطة فسيشكل ضررا في المستقبل، لذلك إذا كانت  

 ور والتحاور كان ذلك أفضل من اجل إنجاحه. هناك إمكانية لمزيد من التشا

 عضو المجلس الجماعي السيد يوسف أيت رياض

من الناحية القانونية، فأي أي شخص باستطاعته الحصول على عالمة تجارية. أما عن موضو  كراء    
 قية. المحالت التجارية فيجب أن نستحضر القدرة الشرائية للمسافرين الذين يتوافدون على المحطة الطري

وبالتالي فإن حجم المشكل مساو    % 20وعن مسألة المحطة الحالية، فالمجلس الجماعي مساهم فقط ب    
لنسبة المساهمة المالية للمجلس وسيكون أثر أي إجراء قانوني في هذه الحدود ناهيك على ان األمر برمته يندرج  

 في إطار استمرارية االدارة واستكمال ما بدأته المجالس السابقة.  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد االله الغلف

ا   على  التوفر  شرط  بإمكانهم  إن  انهم  مع  التجار  من  العديد  ويقصي  المنافسة  من  يحد  التجارية  لعالمة 
فقط على  االمر مقتصرا  كان  إذا  االمر  لما سيصبح عليه  مناسبة خالفا  بأثمنة  و  للمستهلكين  توفير خدمة جيدة 

 أصحاب العالمات التجارية.  

سهلة و ال بمتناول كل من يريد الحصول عليها  وللعلم فإن مسطرة الحصول على العالمة التجارية ليست    
 لذلك أطالب بان تبقى المنافسة مفتوحة للجميع. 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

تقديم     أجل  من  التدبير  ومراقبة  االستراتيجية  والدراسات  التخطيط  قسم  رئيس  المهندس  للسيد  الكلمة 
 عرض في الموضو .  

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية ومراقبة التدبير  ير لعريبية السيد سم
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 الموضو ، نفتح من جديد المناقشة. بعد العرض المقدم في  

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد الرزاق جبور 

من حيث المبدأ، فإن كناش التحمالت جاهز، اما عن التقويم فإن لجنة التقويم ستجتمع قريبا بمقر الوالية من  
ت أما عن استكمال تهيئة هذا المرفق فقد  أجل هذه العملية، ولهذا فنحن اآلن مطالبون بالمصادقة على كناش التحمال

 تمت برمجة األشغال في الفائض التقديري. 

أساس   على  الطريقية  المحطة  فوقها  المقام  لألرض  العقارية  بالتسوية  يتعلق  فهو  التحكيم،  موضو   وعن 
 التحول من مسطرة الكراء إلى مسطرة االقتناء.  

 كاتب المجلس الجماعي  السيد خالد الفتاوي

 عديالن تم إجراؤهما على كناش التحمالت وهما كالتالي :هناك ت

يوافق المستغل صراحة على أن مبالغ واجبات االستغالل تكون موضو   : "  10حذف الفقرة التالية من الصفحة رقم   -

 خصم بنكي تلقائي" نظرا النعدام السند القانوني إلدراجها في كناش التحمالت. 

وهي كالتالي: "و في حالة عدم افتتاح المحل في الموعد المحدد يتم دفع غرامة    11الصفحة  الفقرة االخيرة من    -

 درهم".  500

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

بعد هذا التوضيح من السيد كاتب المجلس، وبعد استنفاذ كافة التدخالت في الموضو ، اعرض هذه النقطة    
 التعديالت المذكورة كاالتي:  على التصويت وفق 

   املستغل"،"  يوافق16.1 ▪
ً
بنكي    أن  على  صراحة تكون موضوع خصم  االستغالل  مبالغ واجب 

 االتفاقية " . يتم فيه تغيير هذه املبالغ طبقا ملقتضيات   تاريخ كل  في هذه املبالغ بمراجعة" املستغل " يتعهد الحالة، هذه في. تلقائي

▪ 500

23.2.1 
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 املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة احملالت التجارية بكراءكناش التحمالت خاص 

املتواجدة مبنطقة العزوزية

 مجلس جماعة مراكشإن رئيس 

 المراجع العامة  •
 .بالجماعات املتعلق 113.14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم2015يوليو  7)  1436رمضان  20صادر في  1.15.85الظهير الشريف رقم على بناء  ➢

 املتعلق بالجبايات املحلية،  47.06القانون رقم  ( بتنفيذ 2007نونبر  30)  1428ذي القعدة  19الصادر في  1.07.195بناء على الظهير الشريف رقم  ➢

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض  39.07( بتنفيذ القانون رقم 2007ديسمبر  27)  1428من ذي الحجة   16صادر في  1.07.209الظهير الشريف رقم  ➢

 الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات املحلية. 

 املتعلق بقانون الشغل.  65-99( بتنفيذ القانون رقم 2003شتنبر  11)  1424رجب  14بتاريخ  1-03-194ريف رقم الظهير الش ➢

  املتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل. 18.12( بتنفيذ القانون رقم 2014ديسمبر 29)  1436ربيع األول  6صادر في  1.14.190الظهير الشريف رقم  ➢

 ( يتعلق بنظام الضمان االجتماعي.1972يوليوز  27)  1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1.72.184م الظهير الشريف بمثابة قانون رق ➢

افق }  1400رجب    11بتاريخ    2-78-157بناء على املرسوم عدد   ➢ { بتحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استثباب  1980مايو    26املو

 .واملحافظة على الصحة العمومية األمن وضمان سالمة املرور والصحة  

عدد   ➢ املحلي  الجبائي  القرار  على  جماعة   2008ماي    19بتاريخ    6بناء  ميزانية  لفائدة  املستحقة  والوجبات  الحقوق  و  الرسوم  أسعار  و  لنسب  املحدد 

 ، كما تم تعديله وتتميمه مراكش

 (. 2019/ 02/ 20)جلسة يوم  2019لشهر فبراير مراكش في دورته العادية  جماعة مجلسداوالت مل وتبعا ➢
 

من  حال  بأي  له،  يمكن  وال  العقد.  بهذا  ذي صلة  نص  أي  وعلى  أعاله  سردها  تم  التي  النصوص  مجموع  على  بالحصول  يهتم  أن  املستغل  على  يجب 

 األحوال، بأن يبرر تجاهل هذه النصوص من أجل التنصل من االلتزامات املترتبة عنه.

 على املستغل أن يلتزم بالضوابط واملقتضيات الجديدة التي قد يتم سنها.وطيلة مدة العقد سيتعين أيضا 

 

 عامة مقتضيات: األول الفصل

 وموضوع كناش التحمالت  الغرض: 1 املادة
بالرواق التجاري  بكراء املحالت التجارية املتواجدة    للجماعة  بها  يسمح  الشروط اإلدارية واملالية التي  تحديد  يهدف كناش التحمالت الى     

 .____[العالمة التجارية ]_  تحت  كناش التحمالت حصرًيا من 2 املادة للمحطة الطرقية العزوزية ذات الخصائص املحددة في

 حتديد احملالت وتسليمها  : 2 املادة
 حتديد احملالت  2.1

 :التالية  الخصائص  على للمحطة الطرقية، التجاري  بالرواق  كناش التحمالت املتواجدة موضوع  املحالت، تحتوي     

 .²املساحة األرضية اإلجمالية تقريًبا : ]_____[ م -

 ²منطقة طابق نصفي تقريًبا : ]_____[ م  -

 .[_____] :رقم املحل  -

 .من كناش التحمالت   1 امللحق رقم   كما هو محدد في

 تسليم احملالت 2.2

,وتتم  "  املستغلين  "  إلى  ،  املحالت    تسليم  يتم     الالزمة على نفقته   التهيئة والربط بالعدادات  القيام بأشغال  تهيئة ويتولى املستغل  بدون 

 .عملية تسليم املحالت بمحضر موقع من الطرفين ملحق بعقد الكراء ويعتبر  بمثابة بدء سريان مدة استغالل املحالت التجارية 
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 احملالت املستغلة  ختصيص2.3

  أو  نشاط   أي  ممارسة  مع استبعاد    [،]____   العالمة  تحت  حصرًيا]_____[    ملمارسة نشاط  ،  يتم استغالل املحل موضوع هذه االتفاقية      

 .عقد الكراء فسخ  طائلة  اذن مكتوب  من الجماعة تحت النشاط والعالمة بدون  تغيير  بعدم املستغل يتعهد النحو،   هذا وعلى. أخرى   تجارة
 

  عقد الكراء، موضوع  باستغالل املحل،  املستغل يتعهد
ً
  التجارة ألعراف وفقا

ً
 .بها املعمول  للقوانين ووفقا

على ان واجبات االستغالل املحددة في املادة    نشاطه،  ملمارسة   الالزمة  والتصاريح  شخصيا بكل اإلجراءات املتعلقة بالتراخيص   املستغل   يقوم

 .له على هذه التراخيصعدم حصو  حالة في الدفع مستحقة ستبقى 15

 

 افتتاح احملالت التجارية يف وجه الزبائن  تاريخ 2.4

املشار   تحت  املستغل،   يتعهد     العقوبات  الزبائن    افتتاح  في  بالشروع  أدناه،  24.1.2  املادة   في  إليها   طائلة  في وجه    في"(  الفتح  تاريخ)"املحل 

  انقضاء   بعد  الطرقية للمرتفقين    املحطة   فتح  فيها  يتم   التي  الحالة   باستثناء  االستالم،   محضر   على   التوقيع   تاريخ  بعد]____[    يتجاوز   ال   موعد

 .أعاله املذكورة الفترة

 .ملحق بعقد الكراء   هذه العملية بموجب محضر االفتتاح ، يتم

 االستغالل  مدة: 3 املادة
    سنوات قابلة للتجديد. 10محددة في إن مدة استغالل العقارات املشار إليها في املادة الثانية 

 طبيعة االستغالل : 4 املادة
      ، التجارية  العالمة  مسؤولية  وتحت  باسمه  املحل  باستغالل  املستغل  انقطاع    ]_____  العالمة  يلتزم  العقوبات    وبدون  طائلة  تحت 

   املنصوص عليها في هذه االتفاقية

 السومة الكرائية  : 5املادة 
السومة   وتراجع   ، التقويم  لجنة  املحدد من طرف  التقديري  للثمن  واعتبارا  املقدمة  العروض  طلبات  لنتائج  طبقا  الكراء سيحدد  مبلغ  إن 

 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات.  10%الكرائية بزيادة 

 تولية عقد الكراء: 6 املادة
ة الكراء أو التنازل لفائدة الغير عن استغالل العقار املكتري إال بعد مرور سنة من النشاط التجاري بكيفية فعلية  ال يحق للمستفيد تولي     

بعد االدالء بشهادة تثبت  وبعد الحصول على املوافقة الكتابية من الجماعة يمكن إبرام عقد جديد مع املكتري الجديد الذي يجب عليه،  

 ، أداء مبلغ جزافي لصندوق القابض املالي يحدد قدره كالتالي:  ابراء الذمة اتجاه الجماعة

 x  12  السومة الكرائية للشهر                             
 

 اجناز ومتويل اشغال التهيئة: الثاني الفصل
 

 اشغال التهيئة : 7 املادة
بهذه       للقيام  الالزمة  التراخيص  على  للحصول  املختصة  الجماعية  املصالح  لدى  اإلدارية  اإلجراءات  بكل  القيام  املستغل  على  يتعين  

 .يتحمل املستغل انجاز اشغال التهيئة وفق التصاميم املؤشر  االشغال  

 .الجماعة للموافقة عليها , وكذلك  القيام  بإنجاز  الدراسات الالزمةيقوم املستغل بإعداد التصاميم األولية  والنهائية ويتم عرضها على  

   ،  ان يخبر الجماعة بالئحة املقاوالت التي ستقوم بمختلف االشغال باملحالت التجارية   املستغل   يتعين على  أخرى، ناحية من و 

 تقدم االشغال : 8 املادة
االشغال   تنفيذ  الجماعة    6  املادة  في  إليها  املشار  يتم  ومراقبة  اشراف  تحت  اخبار     توقعيو  زمني  جدول   وفق  أعاله  املستغل  على  يتعين 

   .االشغال من االنتهاء  بتقدم االشغال وبتواريخ يوًما،( 15) عشر خمسة كل الجماعة ،
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 متويل املستغل الشغال التهيئة : 9 املادة
 .الحصرية  مسؤوليته تحت بتنفيذها يتعهد الذي  أعاله 6 املادة في إليها  املشار واالشغال  الدراسات  تكاليف   يتحمل املستغل      

 القيام بأشغال التهيئة.  فترة خالل والكهرباء باملاء بتحمل نفقات الربط املؤقتة املستغل يتعهد  

  والكهرباء بالربط النهائي للماء الخاصة،  نفقته على يقوم املستغل، اشغال التهيئة،   نهاية في 
 

 الفصل الثالث: شروط االستغالل
 

 العامة املبادئ: 10 املادة
موضوع        املحل  باستغالل  املستغل  بنشاطه  مسؤوليته،  تحت  االتفاقية،  هذه  يقوم  املرتبطة  املخاطر  جميع  العالمة    تحت  وبتحمل 

 .[_____] التجارية  

  للزبناء  املقدمة  الخدمات جودة املستغل باستمرار بتأمين يتعهد   
ً
 .النظافة  درجات أقص ى مع   املعايير املعمول بها  ملتطلبات وفقا

 مستخدم او منشاة موجودة تحت حراسته   عن أي ضرر يلحق االغيار ناتج مسؤولية وحده  املستغل يتحمل     

املستغل      وكذلك  الستغالل  الالزمة  اإلدارية  التراخيص  جميع  على  الحصول   مسؤولية   يتحمل  جميع  املحل    االختراع   براءات  حقوق   على 

 .ذات الصلة بنشاطه  والتراخيص،   التجارية والعالمات

الالزمة  املستغل  يقوم  أن  يجب         البدء في االستغالل بالتدابير    التراخيص   جميع   على  الحصول   تم  قد  أنه  تثبت   التي  الوثائق  لتقديم  قبل 

 .الالزمة

 والنظافة. العامة  الجاري بها العمل ذات الصلة بالسالمة  لألنظمة املحالت املستغلة وفًقاتامين  يجب    

 باستغالل احملالت التجارية  املتعلقة املستغل التزامات: 11 املادة
 التجهيزات واملعدات  11.1

 .  ملمارسة انشطته  الالزمة  الوسائل  عام بجميع  وبشكل ، ومعدات باألثاث املحالت   بتجهيز املستغل  يتعهد      

 ختصيص احملالت وتغيري املعدات  11.2

  أو  كلي القيام بتعديل الجماعة ،   من  مسبقة  خطية  موافقة على الحصول  دون  يجوز له، تخصيص املحالت وال املستغل باحترام يلتزم        

 .في عقد الكراء عليها املنصوص تلك بخالف أنشطة  ممارسة   أو بأشغال التهيئة ، القيام  أو  التخصيص   لهذا جزئيي

ان ال      صريح  شرط  على  نفقته ،   يمكن للمستغل القيام بتغييرات باملحل على    من الجماعة ،  صريح  مسبق  إذن   على  الحصول   مراعاة  مع     

 .يمس بالخصائص واملعالم الرئيسية للرواق التجاري 

 .هذه التغييرات في محتويات املحل سواء منها االثابة او املنقولة  يجب ان تكون موضوع محضر كتابي موقع من الطرفين 

 والنظافة الصيانة 11.3

  القمامة بمختلف أنواعها،  من  واعمال النظافة االعتيادية و التخلصاملستغل املحافظة على املحل وجوانبه ويقوم بالصيانة    على  يتعين   

 الغرض وفق البرنامج الزمني املحدد من طرف شركة التسيير كما يقوم بتدبير جمع هذه النفايات وفق نظام فرز بيئي    باألماكن املعدة لهذا

علىهذ  تنفيذ  في  بحقها  الجماعة    تحتفظ  املستغل،  قبل  من  إخالل  حدوث  حالة  في  االشغال  االخالل    كان  إذا   املستغل    حساب  ه    هذا 

 بأكمله   املنظر العام للرواق التجاري واملوقع  على يؤثر املذكور 

  األثاث جتديد 11.4

 املحل موضوع عقد الكراء.  أثاث  دعت الضرورة بتجديد وكلما  يجب على املستغل خالل فترة االستغالل،   

  واإلصالح الصيانة 11.5

 .جيدة حالة في املحالت  على للحفاظ الضرورية  واإلصالحات االعتيادية  الصيانة مصاريف جميع  املستغل يتحمل عام، بشكل   

 . يلتزم املستغل بأداء واجبات استغالل وصيانة األجزاء املشتركة التي ستحدد في النظام الداخلي للمحطة الطريقية الحقاكما 
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 التقاعس  11.6

 في   بالحق  الجماعة  تحتفظ  الجماعة ضرورية،  تعتبرها  التي  واإلصالح  بأشغال الصيانة  املتعلقة  التزاماته  تنفيذ  عن  املستغل  تقاعس  حالة  في

تخفيض    يوًما من االشعار يتم(  15)  عشر   خمسة  مدة   بدون جدوى خالل   الرسمي  اإلشعار  وذلك بعد   ،.املستغل  نفقة   وعلى   التلقائي  التنفيذ 

 . الزبناء يهدد وجود خطر حالة في( 1) واحد  يوم هذه املدة إلى
 

 االشغال اليت تقوم بها اجلماعة  11.7

املستغل       على  التجاري    قبول   يجب  الرواق  داخل  املشتركة  األماكن  في  بها  القيام  الجماعة  تعتزم  التي  االشغال  تكون    جميع  ان  شريطة 

 .موضوع برمجة من طرف الجماعة مع اخبار املستغل داخل اجل شهر ماعدا في حالة االستعجال   

 ديكور - االشهار - التشوير 11.8

حل املخصص ملمارسة انشطته بحمالت ترويجية  بالعالمة التجارية للنشاط بواسطة أي  يجب على املستغل القيام بصفة مستمرة داخل امل

 .حامل كتابي او شفوي ال يمس بالنسق العام للبناية وال يشكل ازعاجا شريطة املوافقة املسبقة للجماعة

 .الداخلية   الالفتات وكذلك  املحلية، اإلشارات  بتشغيل املتعلقة املختلفة والشاشات  الترويجية يتحمل املستغل مصاريف الوثائق

 .(والخارجية املحلية الالفتات واجهات  على عالمات )يجب على املستغل تقديم  مخطط  اإلشارات للموافقة املسبقة للجماعة  

 االشتغال باحملالت التجارية  11.9

 .يقوم املستغل بتحديد طريقة واليات اشتغال املحالت التجارية 

 اجلودة   متطلبات 11.10 .

   . للمرتفقين  أو املحطة   لزوار  مخصصة  الخدمات  كانت هذه  سواء الجودة  عالية خدمات بتقديم املستغل    يتعهد    

 اجلماعة التزامات:  12املادة
 ومداخل املركب التجاري.  املشتركة املناطق وإصالح تلتزم الجماعة بتدبير وصيانة 

 
 واألنظمة وتدابري الشرطة اإلدارية  القوانني احرتام: 31 املادة

املستغل االمتثال    التجاري وجميع  التشريعية وتنظيمية  لألحكام  يجب على  النشاط  باستغالل املحالت    التدابير    املتعلقة بطبيعة  املتعلقة 

 .املتخذة من طرف الجماعة   مؤقتة أو  دائمة خاصة، أو  عامة قرارات  وأية التجارية 

  أو   من جراء صدور القوانين  التجاري   واجبات االستغالل بسبب تأثر نشاطه  للمستغل مطالبة الجماعة بتخفيض  يحق  ال  وفي كل حال،   

 املادة  هذه في إليها املشار  التعليمات  األنظمة أو

 :التالية تناط بها مهام مراقبة املستغلين وتتمتع بالصالحيات  الجماعية.عن املصالح  ممثلين   من  تتكون  املراقبة   تحدث لجنة  

o قبل املستغل  من  املقدمة  الخدمات  جودة مراقبة   

o للمحالت التجارية ؛  الجيد التجاري   مراقبة االستغالل 

o  مراقبة االعمال التنشيطية التي يعتزم املستغل القيام بها بالتوازي مع األنشطة املنظمة من طرف الجماعة. 

 . السنة في( 2) مرتين  األقل على  تجتمع التي املراقبة، دعوة املستغل لحضور اشغال اجتماعات لجنة  يمكن
 

 املستخدمني: الفصل الرابع
 

 مستخدمي املستغلني : 14 املادة
و    .مؤهلين  مستخدمين  بتعيين"  املستغل"  يقوم      مالئمة  لتقديم خدمة جيدة  املمارسات  افضل  مع  تتالئم  املؤهالت  متوفرين على جميع 

 تدبير هذه املوارد البشرية  وفق  التشريعات والقوانين الجاري بها العمل . 

 . ويظل املستغل املسؤول الوحيد تجاه املستخدمين الذين ال تربطهم اية عالقة قانونية واقتصادية مع الجماعة   
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في للجماعة  األوقات،  وقت   أي  يحق  ،  من  كتابة  املستغل  عن    اخبار  الصادرة  للمحل  التجاري  النشاط  مع  املالئمة  الغير  املمارسات  عن 

 املستخدمين  . 

 املقتضيات املالية اخلامس: الفصل
   

 افتتاح الرواق التجاري  تسويق مصاريف: 15 املادة
مبلغ واجب االستغالل تدفع بمجرد وضع املحل    من  شهًرا  يعادل  بمبلغ  على املستغل ان يساهم في مصاريف افتتاح الرواق التجاري    يجب

 .رهن اشارته 

 األداء واجبات االستغالل شروط: 16 املادة
 :واجب االستغالل واملصاريف املتعلقة بتدبري املرافق املشرتكة 16.1

 :التالية  للشروط واجب االستغالل واملصاريف املتعلقة بتدبير املرافق املشتركة وفًقا دفع سيتم 

 .مقدًما كل ثالثة اشهر   واجب االستغالل والرسوم، سداد سيتم 

 :سيتم دفع اول واجب استغالل  حسب التواريخ التالية 

 ؛ وضع املحل رهن إشارة املستغل   محاضر توقيع تاريخ  بعد شهر [______] -

 

 الثالثة اشهر التالية.  بدء وتاريخ األولى  اإلتاوة دفع تاريخ واجب   بين الزمني  بالتناسب األول   واجب االستغال احتساب سيتم 

   جزائي بند 16.2 :

يوم من بداية كل    15في دفع املستحقات  الى حدود    التأخير  أو  حالة عدم توفر هذه املبالغ في الحساب  البنكي للمستغل خالل فترة األداء    في

 .املبالغ الواجبة األداء  من ٪ 10 قدرها زيادة  سيتم بقوة القانون تطبيق  ثالثة اشهر ، 
 

 الضمانة  إيداع: 17 املادة
   القيام بإيداع ضمانة مالية تعادل مبلغ واجب االستغالل مدة ثالثة اشهر    املستغل على يتعين  االتفاقية، هذه  على فبمجرد التوقيع   

 .أعاله إليها  املشار  اداءات مسبقة ملبالغ  واجب االستغالل   الضمانة ال تشكل    هذه  

  تاريخ  من  يوًما(  60)  ستين  استردادها من طرف املستغل بعد  يتم.  هذه الضمانة غير منتجة لفوائد تحتفظ بها الجماعة طيلة مدة العقد  

 للجماعة.  املستحقة  املبالغ جميع خصم االستغالل وبعد انتهاء

/    و   الجمهور   أمام   املحلي  املجال   فتح  قبل   األسباب،  من   سبب   ألي  االتفاقية   فسخ املستغل لهذه  حالة   في  يتفق الطرفان على أنه  ذلك،  ومع    

 تحتفظ الجماعة بهذه الضمانة وال يحق للمستغل املطالبة بها.  االستغالل، من  األولى  السنة  نهاية قبل أو

 املراجعة: 18 املادة
 شكلي وبقوة القانون كل ثالثة اشهر.  إجراء  أي  وبدون  صريح  بشكل  %10بنسبة  مبلغ واجب االستغالل املحدد أعالهفي  الزيادة ستتم    

 والرسوم  الضرائب: 19 املادة
 يتحمل املستغل جميع الضرائب والرسوم املرتبطة بممارسة نشاطه التجاري.    

 .الرسالة هذه  توقيع من  شهر خالل الضرائب ادارة  إلى األمر،  لزم  إذا  عقد الكراء،  من  نسخة  تقديم املستغل  على   يتعين

الطرفان    ذلك،   على   وعالوة   بالسعر   يتم  سوف(  الجماعة  الخدمات  على   والرسوم    املضافة  القيمة   ضريبة)  الضرائب،   دفع  أن  على  صراحة  يتفق 

خالل    القانوني االداء  املطبق  ،   لهذه   القانونية  النسبة    في   تغيير  حدوث  حالة  وفي  ذلك،   إلى  باإلضافة.  وقت  والرسوم  "  املستغل  "  يتعهد   الضرائب 

 . بتنفيدها وادائها 

 الفصل السادس: املراقبة
 مراقبة اجلماعة للمستغل: 20 املادة
املادة      في  عليه  ما هو منصوص  الى  باإلضافة  الجماعة  الى  13تقوم  باإلضافة  املستغل  املقدمة من طرف  الخدمات  احترام مقتضيات  بمراقبة جودة 

إطار ما في  الالزمة  باملراقبة  بالقيام  املستغل  تعفي  املراقبة ال  الجماعة وهذه  اعوان  بواسطة  في اي وقت  املراقبة  منصوص    وه  السالمة وتمارس هده 

 .بعده 22عليه في املادة 
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 املرافبة املنجزة من طرف املستغل :21 املادة
 بها،   املعمول  واألنظمة  التشريعات في عليها املنصوص  املراقبة الخاصة بالقيام جميع  نفقته على  املستغل يلتزم    

 

 والتأمني املسؤولية السابع: الفصل
 والتأمني املسؤولية: 22 املادة
 املسؤولية 22.1

يتحمل املستغل مسؤولية االضرار الجسدية واملادية الناتجة عن االفعال الصادرة عنه وعن املستخدمين وتهالك املحالت من جراء اشغال       

 التهيئة واالستغالل سواء تعلق االمر بالبنايات او التجهيزات او املرتفقين والزبائن  

باملحالت   واملستخدمين  للزبناء  تقع  التي  والحوادث  والسلع  واملعدات  التجهيزات  تهالك  او  اختفاء  عن  مسؤولية  اية  الجماعة  تتحمل  ال 

 التجارية ويبقى املستغل املسؤول الوحيد عنها طيلة مدة العقد  

 التأمني 22.2

 بأشغال التهيئة  املتعلق التأمني 22.2.1

من  على  يتعين  في  على  التوقيع  تاريخ  املستغل  االكتتاب  املحل  استالم    التأمين   شركة  لدى   ". الورش  مخاطر   جميع"   نوع   من   تأمين   محضر 

 .للجماعة  طلب  أول   عند هده الوثائق تقديم عليه يتحمل املستغل اداء اقساط التامين ويجب معترف بها.

 مدة االستغالل خالل التأمني 22.2.2

 باملغرب،   املختصة  السلطات  قبل  ومعترف بها من  التأمين  شركات  مع  افتتاح املحل،  تاريخ  قبل  منتظم،  يتعاقد بشكل  املستغل أنعلى    يجب

 التالية:  التأمين  بعقود

مادية    وثيقة التأمين للمسؤولية املدنية لتامين التبعات  املالية التي يمكن أن تقع على املستغل  بسبب اإلصابات الجسدية، واملادية والغير    -

 .الناتجة عن نشاط املستغل 

قيقية للمعدات واألثاث وبشكل عام  الح  لتامين القيمةوثيقة تأمين متعدد املخاطر تشمل الحريق، االنفجار، األضرار الناجمة عن املياه،    -

 محتويات املبنى. 

 املستخدمين. الشغل لجميع حوادث  العمل بشأن لتغطية جميع املخاطر املنصوص عليها في التشريعات الجاري بها  وثيقة التأمين  -

 املعطيات التالية:         التأمين عقود تحدد أن  يجب عام،  بشكل

 ؛  املحالت مراقبة  أو  صيانة عدم بسبب املستغل تجاه مسؤولة تكون  أن  األحوال من حال  بأي ينبغي ال  الجماعة    أن -

 ان ال يكون فسخ هده العقود راجع الى عدم قيام الجماعة بإخبار املؤمن او املستغل   -

وان عملية  .  فيها  املدرجة   املخاطر   ستؤمن   التي  التأمين   كل اثارها، يتعين ايداع نسخة من االتفاقية لدى شركات  االتفاقية   ولكي تأخذ أحكام

 االيداع يجب ان يشار اليها في وثيقة التامين. 

 املحل للزبائن   فتح  قبل اكتتابه من  يوًما( 15) عشر  خمسة للجماعة نسخ من وثائق التامين خالل يرسل املستغل أن  على يجب

 الخاصة.   نفقته على حصرًيا  التأمين  أقساط   املستغل  يدفع

اليها في االتفاقية  التأمين   أقساط   بأداء  انه قام    تغل االدالء بما يفيد  يتعين على املس     تاريخ  من   يوما(  15)  قبل   عشر  خمسة  خالل  املشار 

 .وثيقة التامين ، كل صالحية  انتهاء

 

 االستعجالية وتدابري الفصل الثامن : العقوبات
 

 العقوبات: 23 املادة
 املالية  عقوبات 23.1

  األضرار: عن بالتعويض مطالبته باإلضافة الى مالية،  عقوبات أدناه،  الواردة  الحاالت املستغل فيتطبق على 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

166 
 

 االستغالل الغري املنتظم للمحالت  23.1.1

عن    درهم(  500)  قدرها  غرامة  تطبيق  يتم  -او ألسباب راجعة للجماعة   القاهرة،  القوة  حالة  باستثناء  -التعاقدية  بالتزاماته  اإلخالل  حالة  في

 الحاالت التالية: في خاصة املستغل،  إشعار تأخير و بدون  يوم كل

عن    - الجزئي  أو  الكلي  الغيرالتوقف  أو    االستغالل  تجديد  أو  الصيانة  بأعمال  املعداتاملبررة  بها    تطوير  يقوم  أوالتي  إضراب    املستغل 

 مستخدميه؛ 

 هذه االتفاقية؛عدم مالئمة االستغالل للمقتضيات املنصوص عليها في -

 .( قد يؤدي ، ادا ارتأت الجماعة دلك، إلى إنهاء هذه االتفاقية1أي إغالق غير مرخص  به من قبل الجماعة  يتجاوز شهر واحد ) -

 احملل للمرتفقني  افتتاح احرتام تاريخ عدم 23.1.2

في  عدم  حالة  في التجاري  املحل  املحل ألسباب   تاريخ   من   يوًما ]_______[    يتجاوز   ال  موعد  افتتاح  يتم دفع  متعلقة  تسلم    غرامة   باملستغل، 

  املستحق االستغالل مبلغ  إلى باإلضافة مالحظ،  تأخير يوم كل عن ( درهم 500) خمسمائة درهم قدرها
ً
 أعاله 17.1 املادة  ألحكام وفقا

  تحتفظ   باملستغل،  مرتبطة  تسلم املحل ألسباب  تاريخ  من  يوًما]_______[    يتجاوز   ال  موعد   في  الفتح  عدم  حالة  وفي  أعاله،  املذكورة  الفترة  بعد

   واحد  جانب  ومن. فسخ االتفاقية تلقائًيا في بالحق الجماعة

 التأمني بشهادات يف اخبار اجلماعة التأخري 23.2.2

  عشرة  بمبلغ  املستغل بأداء غرامة جزاء  يقوم  أعاله،  23.2  التامين طبقا للمادة  بوثائق  املحدد،  الوقت  في  الجماعة،  اخبار  في  التأخر  حال  في

 ( األقساط  أو) القسط  مبلغ من٪ ( 10)

 التدابري االستعجالية : 24 املادة
  في  بما  اجراء تراه مناسبا ،  أي  اتخاذ  املحطة  بنشاط   أو  املمتلكات  أو  األشخاص  بسالمة  تتعلق  االستعجال وألسباب  حالة  في  للجماعة،  يجوز 

 املؤقت للمحل يتحمل املستغل االثار املالية املترتبة عن هده التدابير  .  اإلغالق  ذلك

 االتفاقية نهاية التاسع: الفصل
 االتفاقية نهاية: 25 املادة

 في الحاالت التالية:  االتفاقية   هذه تنتهي 

   3 املادة في عليها املنصوص  مدتها  انتهاء تاريخ في - 1

 االتفاقية ؛فسخ   حالة في - 2

 االتفاقية  في عليه املنصوص  النحو على التي تدعوا للفسخ، التعاقدية  االلتزامات  من املستغل ألي  مخالفة حالة في - 3

 االثار املرتتبة عن نهاية االتفاقية :26 املادة
باتخاد    السماح   أو  الالزمة  التدابير  جميع  باتخاذ  املستغل    يتعهد   عامة،  بصفة  -1   لتسهيل   ضرورية  تعتبرها  التي  التدابير   جميعللجماعة 

 الى املستغل الجديد  لالتفاقية التدريجي االنتقال

 واملعدات   املرافق  تسليم -2 .

 واألثاث؛ واملواد املعدات جميع املستغل استرداد على يتعين -

بإعادتها على    املستغل   مطالبة  تسلمها أو  تقرر الجماعة إما  قد(  ذلك  إلى  وما  الصباغة،/    املعلقة  األسقف /    األرضيات)   باملرافق  يتعلق  وفيما 

 نفقته.  الحالة االولى كما تسلمها على

التي يتحمل    االتفاقية،  مدة   انتهاء  تاريخ  من   أشهر(  3)  ثالثة  قبل الالزمة  الراهنة واالشغال  الحالة  بإعداد محضر  الجماعة واملستغل  تقوم 

 املستغل اجراؤها على نفقته  

  الفسخ : 27 املادة
 التالية.   للشروط وفًقا 3 املادة في عليه املدة املنصوص  انتهاء تاريخ قبل االتفاقية هذه إنهاء يجوز 
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 عدم احرتام املستغل لاللتزامات التعاقدية  الفسخ بسبب 27.1

تقوم    أن  االتفاقية،  هذه  بأحكام  اإلخالل  ودون   القاهرة  القوة  راجعة لظروف  املستغل    خروقات  تكن  لم  ما  للجماعة،  يجوز   ،26  للمادة  وفقا

  بالتسلم   اشعار  مع  برسالة    االحوال  إخطار املستغل حسب  يتم من خالله    رسمي   بإشعار   سوى    قضائي  شكلي  إجراء  بفسخ االتفاقية وبدون 

  واحد شهر   بدون جدوى مدة  ظلت

االتفاقية،   أو  بها  املعمول   واألنظمة  القوانين  بموجب   اللتزاماتها   متجدد  أو /    و  متواصل   أو/    و  جدي   إخالل   حدوث  حالة  في   بمقتضيات 

 واحد جانب من  االتفاقية   إنهاء في  بالحق تحتفظ الجماعة لنفسها

املدفوعةتحتفظ   باملبالغ  املطالبة   املبالغ  جميع  استرداد  مواصلة  في  بحقها  املساس   دون   املستغل،  قبل   من  مقدًما  الجماعة    املستحقة مع 

  . 26 املادة ألحكام طبقا األضرار،  عن بالتعويض

 الفسخ  احلاالت االخرى 27.2

   اجلماعة قبل من الفسخ 27.2.1 

 القانون: بقوة  للجماعة فسخ االتفاقية يجوز 

، بعد أن يبقى     •
ً
بعد فتح إجراءات التسوية  أو التصفية، واعالن املصفي عن عدم  إمكانية مواصلة تنفيذ االتفاقية ، إما صراحة أو ضمنا

 (. 1اإلشعار الرسمي بدون إجابة لفترة شهر واحد )

 من(  1)  واحد  شهر  خالل  الكتابية    مالحظاته  لتقديم  املستغل    بدعوة  الجماعة    تقوم  اتخاذ اجراءات الفسخ ،  قبل  حتى  الحاالت،  جميع  في

 الخطي   اإلشعار استالم

  املحدد من طرف الجماعة املتعلقة بمحضر اثبات الحالة الراهنة االفراغ   تاريخ  في  27 املادة أحكام تطبق

 املستغل قبل من الفسخ  27.2.2

بمقتض ى اشعار خالل    استالم املحل  محضر  توقيع  تاريخ  من(  1)  واحدة  سنة  فترة  انقضاء  بعد  االتفاقية،   فسخ  وقت  أي   للمستغل في  يجوز 

 مدة ثالثة أشهر. 

 العاشر: مقتضيات خمتلفة الفصل
 

 واجلرد اجلماعة  قبل من اسرتجار احملل : 28 املادة
  تنتهي  عندما  العمليات  نفس  تنفذ(.  2)  املادة  املشار اليه في  استالم املحل من طرف املستغل في بداية االستغالل يقوم الطرفات بالجرد  عند  

 سبب من األسباب    ألي  االتفاقية، 

   املستغل القيام بها    على يتعين التي  واإلصالح  الترميم  اشغال  بين محتوى املحضرين سيتم تحديد بعد القيام بعملية املقارنة  

 مالئمة االتفاقية: 29 املادة
 أو الرواق التجاري مع الحفاظ على املصلحة املشتركة للطرفين. للمحل القانوني  النظام تغيير  حالة الطرفان بمالئمة هده االتفاقية فييلتزم 

  املقر االجتماعي: 30 املادة
  في   تغيير   بأي  اآلخر   الطرف   إخطار  عنوان للمخابرة ويتم   .أعاله  املقر والعنوان املشار إليه   اختيار   األطراف   يعلن  االتفاقية،  هذه  تنفيذ  لغرض

 .  التغيير هذا   من  يوًما( 15) عشر خمسة خالل األطراف   أحد  عنوان

 التعاقدية الوثائق: 31 املادة
  بحيث تشكل  واملرفقات  التالية الوثيقة  من  االتفاقية تتكون 

ً
 منها  يتجزأ ال  جزءا

   .الئحة املحالت التجارية   :1 الملحق

 التجاري.  للرواق القانون الداخلي  :2 الملحق

 والهندسية.  التقنية   املواصفات  :3 لملحقا

 التسجيل: 32 املادة
  االتفاقية. بهذه  املتصلة  األخرى  التكاليف جميع  وكذلك والتنبر، التسجيل املستغل واجبات  يتحمل
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 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

الرياض ي  املركب  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  تعديل 

 سيدي يوسف بن علي )الشطر االول(. 

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الثامنة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

الرياض ي  املركب  من  املستخرج  التجاري  باملركب  املتواجدة  التجارية  املحالت  باستغالل  املتعلق  التحمالت  كناش  تعديل 

 (.الثانيسيدي يوسف بن علي )الشطر 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

معا، ولذلك أعطي الكلمة للسيد الحسين   28و   27نظرا لوحدة الموضو ، فإني أقترح عليكم دراسة النقطتين  

 المذكورتين.  ننوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة لتالوة تقرير اللجنة الخاص بالنقطتي

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 

 28 - 27: رقم تانالنقط
 

 

 
  جتماعاتقرير 

بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 
 والربجمة

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  28 - 27 النقطتين رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

  
كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل -

 .)الشطر االول( يوسف بن علي
كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي  تعديل -

 .)الشطر الثاني( علييوسف بن 
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجـاري بهـا العمـل، وفـي اطـار تحضـير الـنقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة والمجلـس  24/01/2019بتـاريخ  1435، وتبعـا للـدعوة عـدد 2019العادية لشهر فبرايـر 

علـى السـاعة  2019 فبراير 04اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والبرمجة، انعقد اجتما  يوم االثنين للحضور والمشاركة في أشغال  

د الخامس برئاسة السيد الحسين نوار رئـيس الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شار  محم

 اللجنة لتدارس النقط االتيـة:

يف الشق املتعلق  2016متخذ خالل الدورة العادية لشهر فرباير  2016فرباير  18بتاريخ  45/02/2016تعديل مقرر جملس مجاعة مراكش عدد  -
موقف السيارات مبنى على طبقات متواجد بعرصة املعاش برتاب نفود مقاطعة مراكش برقم الرسم العقاري موضوع القطعة االرضية املقرر احداث فوقها 

 املدينة.
مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس  2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -

 السنة.
 خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت  -
شططر  كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي تعديل - )ال

 .االول(
)الشطر  كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي تعديل -

 .الثاني(
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. -
 ادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش.اعادة برجمة بعض اعتم -
 السادة:   اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 محمد باقة.  ،عبد الهادي ويسالت 

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيد:  -

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي  : عبد الرزاق جبور 
 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي من  في االجتما   شارك -
 .عبد الهادي بن عال، خليفة الشحيمي، أحمد محفوظ

 

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 

 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير
 الممتلكات الجماعية رئيس قسم  :  هشام بلحوتي 

 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن قسم أعمال المجلس :  رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 
بالنقط  اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الدعوة،  تلبية  لهم  شاكرا  الحضور  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  وبعد  االجتما ،  مستهل  في 

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 2019دراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير المطروحة لل
 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

    28  – 27النقطتان رقم:  
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  27النقطة رقم  
 كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية تعديل -

 .)الشطر االول( املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي
 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  28النقطة  رقم 

 كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجارية تعديل -
 .)الشطر الثاني( واجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علياملت

 

في   األعضاء،  السادة  تمكين  بعد  انه  معا، حيث  النقطتين  دراسة  االتفاق على  تم  الشكل،  لوحدة  البداية ونظرا  في 
والمتعلقين   بالنقطتين  الخاص  التحمالت  كناشي  من  نسخة  من  مناقشتهما،  المتواجدة  مستهل  التجارية  المحالت  باستغالل 

الرياضي سيدي   المركب  من  المستخرج  التجاري  علي بالمركب  بن  للسيد    يوسف  الكلمة  اعطيت  والثاني(،  االول  )الشطر 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية لتقديم التوضيحات حول اسباب النزول ودواعي عرض الوثيقتين للتعديل. 

أن الشطر األول من كناش التحمالت يتعلق بكراء مكاتب ومقهى  وفي هذا االطار، اوضح السيد رئيس القسم   
التجاري سيدي يوسف بن علي، أما الشطر الثاني فخاص بكراء دكاكين ومخبزة متواجدة بنفس المركب،    متواجدة بالمركب 

، بعدها تم عقد عدة جلسات لعروض األثمان بغية  2000مشيرا أن كناش التحمالت عرف مصادقة المجلس الجماعي سنة  
الجماعي خالل   المجلس  الموضو  من جديد على  ترتب عنه عرض  الذي  األمر  تكن مثمرة،  لم  لكنها  األول  الشطر  كراء 

حيث عمل المجلس على تخفيض أثمنة كراء المحالت المذكورة وهي المضمنة    2017و  2016الدورتين العاديتين لشهر ماي  
، عقب ذلك، يضيف السيد رئيس القسم، تم تنظيم  2017/ 01/ 25اللجنة اإلدارية للتقييم المرفق بالتقرير والمؤرخ في   في محضر 

التواريخ   في  األثمان  لعروض  جلسات  و   11/12/2018  -2018/ 09/ 18-  14/08/2018  -  2018/ 04/ 30  –  20/02/2018  –  01/2018/ 09عدة 

ن بدورها لم تكن مثمرة، مرجعا أسباب ذلك إلى ارتفا  األثمنة المحددة، مقترحا  على أمل التمكن من كرائها، لك  24/01/2019

 اللجنة بإعادة النظر فيها. 
 

ولتقديم مزيد من التوضيحات أعطيت الكلمة للسيد النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي أن الذي أشار أن مكتب  
المجلس الجماعي اقترح إعادة النظر في األثمنة المضمنة في كناشي التحمالت بخفضها من جديد نظرا لعدم تمكن الجماعة  

ر الذي أضا  عليها مداخيل مهمة، مؤكدا أن السبب الرئيسي في  ، األم2000من كراء المحالت موضو  النقطة منذ سنة  
 ذلك راجع إلى تواجد هذه المحالت في مكان ال يعرف رواجا كبيرا. 

اللجنة   اقترحت  الدراسة،  موضو   المحالت  بكراء  الخاصة  األثمنة  خفض  بضرورة  األعضاء  السادة  والقتنا   ذلك،  عقب 
 خفضها على الشكل اآلتي: 

 كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجاريةخلة على التعديالت املد
 .)الشطر االول( املتواجدة باملركب التجاري املستخرج من املركب الرياضي سيدي يوسف بن علي

 

 املقرتح على مستوى اللجنة النص االصلي ر.ف

 

2 

 

2 

 الطابق االرضي 
 المقهى وقاعة شاي:

 درهم  300.000: واجب االستغالل
 درهم  3500: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
 الطابق العلوي

 : للمكتب الواحد 1.2.3.4مكاتب ادارية 

 درهم  100.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري

 الطابق االرضي 
 المقهى وقاعة شاي:

 درهم  150.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: الشهريالثمن االفتتاحي للكراء 

 الطابق العلوي
 : للمكتب الواحد 1.2.3.4مكاتب ادارية 

 درهم 50.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
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 كناش التحمالت املتعلق باستغالل احملالت التجاريةالتعديالت املدخلة على 
 .)الشطر الثاني( املركب الرياضي سيدي يوسف بن علياملتواجدة باملركب التجاري املستخرج من 

 

 املقرتح على مستوى اللجنة النص االصلي ر.ف

 

 

 

 

 

2 

 الطابق األرضي 
 مخبزة 

 درهم  250.000: واجب االستغالل
 درهم  3000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري

 الدكاكين 
   داخل المركب : 

 درهم 40.000: واجب االستغالل
 درهم  1300: االفتتاحي للكراء الشهريالثمن 

 ذات واجهتين
 درهم 80.000: واجب االستغالل

 درهم  1500: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
 ذات ثالث واجهات 

 درهم  100.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
 الطابق العلوي

 مكاتب ادارية: للمكتب الواحد 

 درهم  100.000: االستغاللواجب 
 درهم  2000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري

 الطابق األرضي 
 مخبزة 

 درهم  150.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري

 الدكاكين 
 داخل المركب:  

 درهم 40.000: واجب االستغالل
 درهم  1000: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري

 واجهتينذات 
 درهم 60.000: واجب االستغالل

 درهم  1300: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
 ذات ثالث واجهات 

 درهم 80.000: واجب االستغالل
 درهم  1500: الثمن االفتتاحي للكراء الشهري
 الطابق العلوي

 مكاتب ادارية: للمكتب الواحد 

 درهم 50.000: واجب االستغالل
 درهم  2000: للكراء الشهريالثمن االفتتاحي 

 

 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن خفض األثمنة الخاصة بكراء المحالت موضو  الدراسة من  

شأنه أن يشجع الراغبين في استغاللها على خلق رواج تجاري في المنطقة، ونظرا لعدم تمكن الجماعة من كرائها منذ  

باستغالل المحالت التجارية المتواجدة بالمركب التجاري    ، وافقت اللجنة على تعديل كناشي التحمالت المتعلقين2000سنة  

بشطريه األول والثاني من خالل خفض األثمنة الخاصة بواجب    المستخرج من المركب الرياضي سيدي يوسف بن علي

 االستغالل و الثمن االفتتاحي للكراء كما هي مرفقة بالتقرير. 

  

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 

 رئيس اللجنة                    
 احلسني نوار                                 
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 كناش التحمالت

 )الشطر االول( باملركب التجاري احملادي للمركب الرياضي لسيدي يوسف بن علياملتواجدة املقهى املكاتب والدكاكني واملتعلق بكراء 
 املتعلق بالجماعات. 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1423من رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -

 ( املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه.1921أكتوبر   19)  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  -

املتعلق بكيفية مراجعة اثمان كراء    03. 07( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)  1428من ذي القعدة    19الصادر في    1.07.134الظهير الشريف رقم  بناء على    -

 .املحالت املعدة للسكنى او لالستعمال املنهي او التجاري او الصناعي او الحرفي

عدد    - املرسوم  على  االول   4في    الصادر  2.17.451بناء  لـ    1439  ربيع  افق  للجماعات  2017نوفمبر    23املو العمومية  املحاسبة  نظام  بين   بسن  التعاون    ومؤسسات 

 الجماعات.

 ( يتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20)  1434جمادى األولى  08الصادر في  02-12-349بناء على املرسوم رقم  -

 . 05/06/2000دة باملركب التجاري )الشطر األول( واملصادق عليه بتاريخ تبعا لكناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت املتواج -

 . 26/02/2009بناء على محضر اجتماع اللجنة االدارية للتقييم املنعقد بتاريخ  -

باملركب التجاري لسيدي  - واملكاتب واملقهيين املتواجدة  لنتائج جلسات عروض األثمان املتعلقة بإيجار املحالت التجارية  املجاور للمركب    تبعا  يوسف بن علي 

 . 2002/ 23/04و  13/03/2001 – 2001/ 01/ 30 –  2000/ 12/12جلسة يوم:  الرياض ي: 

افية ومبالغ  وحيث أن جلسات عروض األثمان املذكورة أعاله لم تقدم خاللها أية عروض مالية بخصوص املقهيين واملكاتب اإلدارية بفعل ارتفاع املبالغ    - الجز

 للثمن االفتتاحي. السومة الكرائية

 .  2016تبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي و  -

 . 2017/ 25/01وبناء على محضر اجتماع اللجنة االدارية للتقييم املؤرخ في 

 . 2017وتبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي  -

املجاور تبعا لنتا  - باملركب التجاري لسيدي يوسف بن علي  واملكاتب واملقهيين املتواجدة  للمركب    ئج جلسات عروض األثمان املتعلقة بإيجار املحالت التجارية 

 . 24/01/2019و  11/12/2018  -2018/ 09/ 18- 2018/ 14/08 - 30/04/2018 – 2018/ 02/ 20 –  2018/ 09/01جلسة يوم:  الرياض ي: 

افيةوحيث أن    - ومبالغ    جلسات عروض األثمان املذكورة أعاله لم تقدم خاللها أية عروض مالية بخصوص املقهيين واملكاتب اإلدارية بفعل ارتفاع املبالغ الجز

 السومة الكرائية للثمن االفتتاحي.

 . 2019وتبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير  -
 

 ألول: الفصل ا 
بالمركب    المتواجدة  المحالت  باستغالل  المتعلق  التحمالت  كناش  مقتضيات  في  النظر  إعادة  هي  التحمالت  كناش  من  الغاية  إن 

لتنظيم عملية كراء المكاتب والمقهى وقاعة شاي بالمركب التجاري    06/2000/ 05التجاري )الشطر األول( والمصادق عليه بتاريخ  

يوس لسيدي  الرياضي  للمركب  وتبعا  المحاذي  أدناه،  المبينة  والمقتضيات  للشروط  وفقا  العروض  طلبات  طريق  علي عن  بن  ف 
 للحيثيات المشار إليها في ديباجة كناش التحمالت هذا. 

 

 بيان العقارات المراد كراؤها 

 الفصل الثاني: 
التجاري المحاذي للمركب الرياضي  سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية كراء المكاتب والمقهى وقاعة شاي بالمركب   

 لسيدي يوسف بن علي والمشار إليها بتفصيل في الجدول التوضيحي التالي: 
 

 الطابق األرضي: 
 

 مالحظات  الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل المساحة بالمتر مربع المرفق 

 مـقهــــــى 
 وقــاعــــة شــــــاي

 2م   ,0092

 2م   ,7749
  ده  00,2000 ده 150.000,00       

     مرحاضين    
 

 الطابق العلوي:

 مالحظات  الثمن االفتتاحي للكراء الشهري بالدرهم بالدرهم  واجبات جزافية حق االستغالل المساحة بالمتر مربع مكاتب إدارية 

  ده  00,2000 ده 00,50.000 للمكتب الواحد 80,84 4 - 3  – 2 – 1
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 مدة الكراء: 

 الفصل الثالث: 
العقد    الطرفين عن فسخ  يعلن أحد  تلقائيا، مالم  الثاني محددة في سنة تجدد  الفصل  إليها في  المشار  العقارات  إن مدة كراء 

 بواسطة كتاب مضمون الوصول شهر قبل انصرام اآلجال القانونية. 
 

 السومة الكرائية 

 الفصل الرابع: 
الكراء سيتحدد    مبلغ  الثاني،  إن  الفصل  في  المحدد  االفتتاحي  التقديري  للثمن  واعتبارا  المقدمة  العروض  طلبات  لنتائج  طبقا 

 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات. %10وتراجع السومة الكرائية بنسبة 
 

 الفصل الخامس: 
 المستحق األداء لدى القابض المالي. تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبو  األول من الشهر  

 

 شروط المشاركة في طلبات العروض 
 

 الفصل السادس: 
تعادل    مراكش  لمدينة  الجماعي  الخازن  صندوق  لدى  مؤقتة  ضمانة  إيدا   العروض  طلبات  في  المشارك  على  يتعين 

 العملية. ، على أن ترجع فقط للمدين إن لم يرسى عليهم العرض بعد انتهاء هذه درهم 00,20.000

في حين تعتبر ضمانة نهائية بالنسبة للمستفيدين، وكل من تخلى عن العرض بعد أن رسا عليه، لن ترجع له الضمانة المحددة   

 أعاله. 
 

 الفصل السابع: 
 تود  ملفات المشاركة مقابل وصل لدى مصلحة تدبير الملك الجماعي بجماعة مراكش.  
 

 الفصل الثامن 
 ملف المشاركة في طلب العروض الوثائق التالية:  أن يتضمنيجب 

تعهد موقع من قبل المتنافس، وفق النموذج المرفق طيه، يوضح فيه خاصة اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه   

يذكر   معنويا،  شخصا  المتنافس  كان  وإذا  كراؤه.  المراد  العقار  وتعيين  به  القيام  المزمع  النشاط  نو   وبيان  االسم ومهنته 

التجاري وشكله القانوني ورأسماله وعنوان مقره االجتماعي، كما يبين فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية المقترحة باألرقام  

 والحروف.

جبائية    وضعية  في  يوجد  المتنافس  بأن  تثبت  سنة  من  أقل  منذ  مراكش  لمدينة  الجماعي  الخازن  طرف  من  مسلمة  شهادة 

 عفاء من أداء الضرائب. قانونية، أو شهادة تثبت اال 

 نظير من دفتر التحمالت موقع عليه من طرف المتنافس ومصحح اإلمضاء.  

نسخة من وصل أداء الضمانة المؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي كما هو مبين في الفصل السادس أو شيك مضمون في   

 اسم الخازن الجماعي لمدينة مراكش يتضمن قيمة الضمانة المؤقتة. 
وصل أداء المبلغ الجزافي المحدد من طرف اللجنة االدارية للتقييم لدى صندوق الخازن الجماعي لمدينة مراكش أو  نسخة من   

 شيك مضمون في اسم الخازن الجماعي لمدينة مراكش يتضمن قيمة المبلغ الجزافي المتعلق بالمحل المراد كراؤه. 
 

 عنوية االدالء بما يلي: إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين عل األشخاص الم

 

 الوثائق التي تبين الصالحيات المخولة للوكيل بأن للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.  ✓

 القانون االساسي والئحة أعضاء مجلس االدارة والمسيرين.  ✓
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 الفصل التاسع 
الظرف   هذا  ويحتوي  المحدد،  األجل  داخل  مختوم  ظرف  في  متنافس  كل  يقدمه  الذي  الملف  غالفين يوضع  على 

 مختومين: 

 
 

 الغالف األول:  

 يتضمن التعهد المشار إليه أعاله وصل أو شيك مضمون بقيمة المبلغ الجزافي، وتكتب عليه عبارة "العرض المالي". 
 

 الغالف الثاني: 

 عبارة "الملف االداري" عليه  يشمل باقي الوثائق المشار إليها أعاله وتكتب 

 

 العروض االعالن عن نتائج فحص 
 

 الفصل العاشر: 
قبول   أجل  انتهاء  لتاريخ  الموالي  اليوم  في  عمومية  جلسة  في  الجماعة  بمقر  األثمان  وتقييم  العروض  فحص  لجنة  تنعقد 

 العروض، وتفتح أظرفة المتنافسين. 

 الفصل الحادي عشر: 
استكمال باقي إجراءات الكراء وكذا باقي  تخبر الجماعة المتنافس المقبول عرضه بواسطة رسالة مع إشعار بالتوصل من أجل   

 المتنافسين الذين تم إقصاؤهم أو لم تقبل ملفاتهم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة مقابل وصل. 

 الفصل الثاني عشر:  

المطلوبة في مدة أقصاها    الوثائق  استكمال  الفائز  المتنافس  الذكر،    15يجب على  السالف  بالتوصل  تاريخ االشعار  يوما من 

 ي حالة تجاوزه لهذه المدة فإنه يفقد حقه في الكراء يتم تحويل مبلغ الضمانة المشار إليها أعاله لفائدة جماعة مراكش. وف
 

 مقتضيات خاصة 
 

 الفصل الثالث عشر: 
بعد مرور سنتين من ممارسة النشاط    المكترى إال  العقار  لفائدة الغير في استغالل  التنازل  تولية الكراء أو  للمستفيد  ال يحق 

الجماعي   المجلس  لرئيس  الكتابية  الموافقة  الحصول على  وبعد  فعلية  بكيفية  مع  لالتجاري  جديدة  إبرام عقدة  مقابل  مراكش 

   مراكش يحدد قدره كالتالي:لء مبلغ جزافي لصندوق الخازن الجماعي المكتري الجديد الذي يجب عليه أدا
 درهم.  100.000,00المقهى :  ✓

 درهم  50.000,00المكتب :  ✓

 الفصل الرابع عشر: 
يمنع إجراء تغييرات بالمحل المكترى واستغالل الملك العمومي المحيط به إال بعد الموافقة الكتابية لرئيس المجلس الجماعي   

 لمدينة مراكش وأداء الواجبات المستحقة على احتالل الملك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
 

 الفصل الخامس عشر: 
 يتعين عل المكتري السماح لمصالح الجماعة للقيام بمعاينة المحل المكترى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  

 الفصل السادس عشر: 
 الماء والكهرباء والهاتف.   تبوكاال يتحمل المكتري واجبات االشتراك 
 

 الفصل السابع عشر: 
 يمكن للجماعة عند االقتضاء إلزام المكتري بالحصول على التأمينات الضرورية لدى المؤسسات المرخص لها بذلك.  
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 الفصل الثامن عشر: 
العمل مع حجز الضمانة لدى الخازن الجماعي  تصبح عملية الكراء الغية بعد إنذار المكتري كتابيا طبقا للمسطرة الجاري بها   

 في الحاالت التالية: 

 عدم أداء الوجيبة الكرائية خالل المدة المحددة في الفصل الخامس.  ✓

 لمدة تزيد عن ستة أشهر.  ىإغالق المحل المكتر ✓

 عدم احترام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء.  ✓
 

 الفصل التاسع عشر: 
في حالة وفاة المكتري يحق لورثته االستمرار باستغالل المحل المكترى إذا ما أعربوا عن رغبتهم في ذلك عن طريق توجيه   

الجماعي   المجلس  رئيس  السيد  إلى  الموضو   في  العقد  ل طلب  اعتبر  وإال  المكتري  وفاة  أشهر من  ثالثة  أجل  داخل  مراكش 

 الغيا. 

 الفصل العشرون: 
ف  المكتري  أراد  األجل إذا  قبل  األقل  على  شهرا  المضمون  البريد  طريق  عن  برغبته  الجماعة  إشعار  عليه  الكراء  عقد  سخ 

 المحدد، وتصفية ما بذمته من مستحقات للجماعة. 

 الفصل الواحد والعشرون: 
وذلك  ال يعفي عقد الكراء المستفيد من الحصول على رخص التصاريح الضرورية لممارسة نشاط تجاري أو مهني أو صناعي   

 طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.
 

 الفصل الثاني والعشرون: 
الكاملة عن جميع األضرار التي    المسؤولية  الكراء وصيانته وحراسته ويتحمل  العقار موضو   بالحفاظ على  يلتزم المستفيد 

 يمكن أن تلحق به أو بالغير. 
 

 الفصل الثالث والعشرون: 
 مراكش والمكتري حول أحد بنود كناش التحمالت يعود فيه البث للمحاكم المختصة. لكل نزا  بين المجلس الجماعي  

 حرر مبراكش................................ 
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 كناش التحمالت

 )الشطر الثاني( . لسيدي يوسف بن علي للمركب الرياضياملتواجدة باملركب التجاري احملاذي   بكراء املكاتب والدكاكني واملخبزة املتعلق
 

 املتعلق بالجماعات . 113/ 14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1436من رمضان  20صادر في   1-15-85بناء على الظهير الشريف  ▪

 باألمالك الجماعية البلدية .( املتعلق 1921أكتوبر   19)  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف الصادر في  ▪

رقم   ▪ الشريف  الظهير  على  في    1.07.134بناء  القعدة    19الصادر  ذي  رقم  2007نوفمبر    30)  1428من  القانون  بتنفيذ  كراء   07.03(  اثمان  مراجعة  بكيفية  املتعلق 

 املحالت املعدة للسكنى او لالستعمال املنهي او التجاري او الصناعي او الحرفي.

 ( املتعلق بكيفية تدبير امللك البلدي .1921دجنبر  31)  1340جمادى األولى  11قرار الوزيري الصادر في بناء على ال ▪

 املتعلق بنظام مختلف أسواق املدينة و النصوص التي غيرته أو تممته . 1933دجنبر  11املؤرخ في  206بناء على القرار البلدي املستمر عدد   ▪

افق لـ  1439ربيع االول   4صادر في ال  2.17.451ناء على املرسوم عدد ب  ▪  بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 2017نوفمبر  23املو

 . 2017/ 25/01بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم املؤرخ في  ▪

 .  2017تبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي  ▪
 

 مقتضيات عامة :
   الفصل األول:

احملاذي    التجاري  ابملركب  الكائنة  واملراحيض  الدكاكني  و  اإلدارية  املكاتب  املخبزة  عملية كراء  تنظيم  هي  التحمالت  من كناش  الغاية  للمركب  إن 
 الرايضي لسيدي يوسف بن علي عن طريق طلبات العروض و ذلك وفقا للشروط واملقتضيات املبينة أدانه.

 بيان العقارات المراد كراؤها :
 الفصل الثاني:  

للم  احملاذي  التجاري  ابملركب  الكائنة  واملراحيض  الدكاكني  و  اإلدارية  املكاتب  املخبزة،  عملية كراء  إجراء  العروض  طلبات  طريق  عن  ركب  سيتم 
 الرايضي لسيدي يوسف بن علي )الشطر الثاين( و املشار إليها بتفصيل يف اجلدول التوضيحي التايل: 

 الطابق األرضي : 
 

 مالحظات الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل  املساحة ابملرت املربع  رقم الدكان  
 داخل املركب    1000,00   40.000,00 12,16 53
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 54
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 55
 املركبداخل   1000,00 40.000,00 13,16 56
 واجهتيـــن   1300,00   60.000,00 14,08 57
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 12,16 58
 ثالث واجهات   1500,00   80.000,00 14,08 59
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 60
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 61
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 62

 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 63

 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 64
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 13,16 65
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 13,16 66
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 67
 ثالث واجهات  1500,00   80.000,00 14,04 68
 ثالث واجهات  1500,00   80.000,00 14,08 69
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 70

  2000,00 150.000,00 74,10 خمبزة 
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 الطابق العلوي : 

 مالحظات الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل  املساحة ابملرت املربع  مكاتب ادارية 
  درهم  2000,00 50.000,00 للمكتب الواحد   84,80 5-6-7-8

 

 السومة الكرائية :
 الفصل الثالث :  

ومة الكرائية بنسبة  إن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتائج طلبات العروض املقدمة و اعتبارا للثمن التقديري االفتتاحي احملدد يف الفصل الثاين، و تراجع الس 
 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات . 10%

 الفصل الرابع :  

 األسبوع األول من الشهر املستحق األداء لدى قسم تنمية املوارد املالية ابجلماعة . تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل  
 شروط المشاركة في طلبات العروض :

 الفصل الخامس:  

درهم، على أن   20.000.00يتعني على املشارك يف طلب عروض األمثان إيداع ضمانة مالية مؤقتة لدى صندوق اخلازن االقليمي ملراكش تعادل  
د أن رسا عليه ، لن ترجع له  ترجع فقط للذين مل يرس عليهم العرض بعد انتهاء هذه العملي يف حني تعترب ضمانة هنائية ابلنسبة للمستفيدين، وكل من ختلى عن العرض بع

 . الضمانة احملددة أعاله
 الفصل السادس :  

 مراكش .  تودع ملفات املشاركة مقابل وصل لدى قسم املمتلكات اجلماعية جبماعة 
 الفصل السابع :  

 جيب أن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق اآلتية :  
كناه و مهنته تعهد موقع من قبل املتنافس، وفق النموذج املودع لدى املصاحل اجلماعية، يوضح فيه املتعهد خاصة امسه الشخصي و العائلي وصفته و حمل س ✓

املزمع   النشاط  نوع  بيان  مو  القانوين و رأمساله و عنوان  التجاري و شكله  االسم  يذكر  معنواي،  املتنافس شخصا  إذا كان  املراد كراؤه، و  العقار  تعيني  به و  قره القيام 
 االجتماعي كما يبني فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية املقرتحة ابألرقام و احلروف .

اقل من سنة تثبت أبن املتنافس يوجد يف وضعية جبائية قانونية، أو شهادة تثبت اإلعفاء من أداء شهادة مسلمة من طرف اخلازن االقليمي ملراكش منذ   ✓
 الضرائب .

 نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من طرف املتنافس و مصحح اإلمضاء . ✓

أو   ✓ السادس  الفصل  شيك مضمون يف اسم اخلازن االقليمي ملدينة نسخة من وصل أداء الضمانة املؤقتة لدى صندوق اخلازن االقليمي كما هو مبني يف 
 مراكش يتضمن قيمة الضمانة املؤقتة . 

اسم اخلازن  نسخة من وصل أداء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم لدى صندوق اخلازن االقليمي ملدينة مراكش أو شيك مضمون يف   ✓
 يف املتعلق ابحملل املراد كراؤه . االقليمي ملدينة مراكش يتضمن قيمة املبلغ اجلزا

 إضافة إىل الواثئق السالفة الذكر يتعني على األشخاص املعنوية اإلدالء مبا يلي : 
 الواثئق اليت تبني الصالحيات املخولة للوكيل أبن يتصرف ابسم املتنافس .  ▪

 القانون األساسي و الئحة أعضاء جملس اإلدارة أو املسريين .  ▪
 الفصل الثامن :  

 يوضع امللف الذي يقدمه كل متنافس يف ظرف خمتوم داخل األجل احملدد، و حيتوي هذا الظرف على غالفني خمتومني: 
 : يتضمن التعهد املشار إليه أعاله و وصل أو شيك مضمون املبلغ اجلرايف، وتكتب عليه عبارة "العرض املايل" . الغالف األول ✓

 .  : يشمل ابقي الواثئق املشار إليها أعاله و تكتب عليه عبارة "امللف اإلداري" الغالف الثاين ✓
 

 اإلعالن عن نتائج فحص العروض :
 الفصل التاسع :  

العروض وتقييم األمثان مبقر مجاعة مراكش يف جلسة عمومية يف اليوم املوايل لتاريخ انتهاء اجل قبول العروض، وتفتح اظرفة  تنعقد جلنة فحص  
 املتنافسني . 
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 الفصل العاشر : 

املتنافسني    خترب مجاعة مراكش املتنافس املقبول عرضه بواسطة رسالة مع إشعار ابلتوصل من اجل استكمال ابقي إجراءات الكراء وكذا ابقي 
 الذين مت إقصاؤهم أو مل تقبل ملفاهتم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة مقابل وصل . 

 الفصل الحادي عشر : 

يوما من اتريخ اإلشعار ابلتوصل السالف الذكر، و يف حالة جتاوزه هلذه    15جيب على املتنافس الفائز استكمال الواثئق املطلوبة يف مدة أقصاها  
 قه يف الكراء و يتم حتويل مبلغ الضمانة املشار إليها أعاله لفائدة مجاعة مراكش . املدة فإنه يفقد ح

 مقتضيات خاصة :
 الفصل الثاني عشر :  

يفية فعلية  ال حيق للمستفيد تولية الكراء أو التنازل لفائدة الغري يف استغالل العقار املكرتى إال بعد مرور سنتني من ممارسة النشاط التجاري بك
مبل أداء  عليه  جيب  الذي  اجلديد  املكرتي  مع  جديدة  عقدة  إبرام  مقابل  ملراكش  اجلماعي  اجمللس  لرئيس  الكتابية  املوافقة  على  احلصول  جزايف  وبعد  غ 

 لصندوق اخلازن االقليمي ملراكش حيدد قدره كالتايل : 
 درهم  30.000,00املخبزة : 
 درهم  50.000,00املكتب : 

 الفصل الثالث عشر :  

لواجبات  إجراء تغيريات ابحملل املكرتى أو استغالل امللك العمومي احمليط به إال بعد املوافقة الكتابية لرئيس اجمللس اجلماعي ملراكش وأداء ا  مينع
 املستحقة على احتالل امللك العمومي وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل . 

 الفصل الرابع  عشر :  

 ملصاحل اجلماعة القيام مبعاينة احملل املكرتى كلما دعت الضرورة إىل ذلك . يتعني على املكرتي السماح  
 الفصل الخامس عشر :  

 يتحمل املكرتي أداء واجبات االشرتاك بوكاالت املاء و الكهرابء و اهلاتف . 
 الفصل السادس  عشر :  

 الضرورية لدى املؤسسات املرخص هلا بذلك . ميكن للجماعة عند االقتضاء إلزام املكرتي ابحلصول على التأمينات 
 الفصل السابع عشر :  

 التاليتني: تصبح عملية الكراء الغية بعد إنذار املكرتي كتابيا طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل مع حجز الضمانة لدى اخلازن االقليمي يف احلالتني
 مس .عدم أداء الواجبات الكرائية خالل املدة احملددة يف الفصل اخلا -

 عد احرتام مقتضيات كناش التحمالت و عقد الكراء .  -

 الفصل الثامن عشر :  

إىل  يف حالة وفاة املكرتي حيق لورثته االستمرار ابستغالل احملل املكرتى إذا ما اعربوا عن رغبتهم يف ذلك عن طريق توجيه طلب يف املوضوع  
ون اداء واجبات  د السيد رئيس اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش داخل اجل ثالثة أشهر من وفاة املكرتي ، ويف هذه احلالة فان توليه عملية الكراء للورثة تتم

 تغيري املستفيد املنصوص عليها يف الفصل الثاين عشر.  
 الفصل التاسع عشر :  

حملدد،  إذا أراد املكرتي فسخ عقد الكراء وجب عليه اشعار اجلماعة برغبته عن طريق كافة وسائل التبليغ القانونية شهرا على االقل قبل االجل ا
 و تصفية ما بذمته من مستحقات للجماعة  

 لفصل العشرون  :  ا 

 به و ابلغري يلتزم املستفيد ابحلفاظ على العقار موضوع الكراء و صيانته و حراسته و يتحمل املسؤولية الكاملة عن مجيع االضرار اليت ميكن ان تلحق 
 الفصل الواحد و العشرون :  

 البث فيه للمحاكم املختصة . كل نزاع بني مجاعة مراكش و املكرتي حول تنفيذ احد بنود كناش التحمالت يعود 
 حرر مبراكش................................ 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

يتعلق   فاألمر  النقطتين،  موضو   في  اللجنة  تقرير  نص  تالوة  المحالت  بعد  بكراء  الخاصة  األثمنة  بخفض 

موضو  الدراسة والذي من شأنه أن يشجع الراغبين في استغاللها على خلق رواج تجاري في المنطقة، نظرا لعدم  

 ،2000تمكن الجماعة من كرائها منذ سنة  

 باب المناقشة مفتوح حول النقطتين.    

واجبات حق  إذن بما انه ليست هناك أية مالحظة حول هاتين النقطتين، فإني أعرضهما على التصويت بحسب  

 المحددة من طرف اللجنة الدائمة للمجلس الجماعي.  للكراء الشهري  ةاالفتتاحي االثمنة و  االستغالل
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 كناش التحمالت

 )الشطر االول( باملركب التجاري احملادي للمركب الرياضي لسيدي يوسف بن علياملتواجدة املقهى والدكاكني واملكاتب املتعلق بكراء 
 املتعلق بالجماعات. 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1423من رمضان  20الصادر في  1-15-85بناء على الظهير الشريف رقم  -

 ( املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه.1921أكتوبر   19)  1340صفر  17ف املؤرخ في بناء على الظهير الشري -

على    - رقم  بناء  الشريف  في    1.07.134الظهير  القعدة    19الصادر  ذي  رقم  2007نوفمبر    30)   1428من  القانون  بتنفيذ  كراء   03. 07(  اثمان  مراجعة  بكيفية  املتعلق 

 .املحالت املعدة للسكنى او لالستعمال املنهي او التجاري او الصناعي او الحرفي

افق لـ  1439ربيع االول  4الصادر في  2.17.451بناء على املرسوم عدد  -  عات.بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجما 2017نوفمبر  23املو

 ( يتعلق بالصفقات العمومية.2013مارس  20)  1434جمادى األولى  08الصادر في  02-12-349بناء على املرسوم رقم  -

 . 05/06/2000تبعا لكناش التحمالت املتعلق باستغالل املحالت املتواجدة باملركب التجاري )الشطر األول( واملصادق عليه بتاريخ  -

 . 26/02/2009اجتماع اللجنة االدارية للتقييم املنعقد بتاريخ بناء على محضر  -

  ي املجاور للمركب الرياض ي: تبعا لنتائج جلسات عروض األثمان املتعلقة بإيجار املحالت التجارية واملكاتب واملقهيين املتواجدة باملركب التجاري لسيدي يوسف بن عل  -

 . 2002/ 04/ 23و  13/03/2001 – 2001/ 30/01 – 12/12/2000جلسة يوم: 

املبالغ    - ارتفاع  بفعل  اإلدارية  واملكاتب  املقهيين  بخصوص  مالية  عروض  أية  خاللها  تقدم  لم  أعاله  املذكورة  األثمان  عروض  جلسات  أن  ومبالغ وحيث  افية  الجز

 السومة الكرائية للثمن االفتتاحي.

 .  2016لشهر ماي تبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية و  -

 . 2017/ 25/01وبناء على محضر اجتماع اللجنة االدارية للتقييم املؤرخ في 

 . 2017وتبعا ملداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي  -

  ة باملركب التجاري لسيدي يوسف بن علي املجاور للمركب الرياض ي: تبعا لنتائج جلسات عروض األثمان املتعلقة بإيجار املحالت التجارية واملكاتب واملقهيين املتواجد  -

 . 24/01/2019و   11/12/2018 -18/09/2018- 2018/ 08/ 14 - 30/04/2018 – 2018/ 20/02 – 09/01/2018جلسة يوم: 

واملكاتب    - املقهيين  بخصوص  مالية  عروض  أية  خاللها  تقدم  لم  أعاله  املذكورة  األثمان  عروض  جلسات  أن  ومبالغ وحيث  افية  الجز املبالغ  ارتفاع  بفعل  اإلدارية 

 السومة الكرائية للثمن االفتتاحي.

 .  02/2019/ 20جلسة بتاريخ  2019مراكش خالل دورته العادية لشهر فبراير  جماعة مجلسوتبعا ملداوالت  -
 

 الفصل األول: 
بالمركب    المتواجدة  المحالت  باستغالل  المتعلق  التحمالت  كناش  مقتضيات  في  النظر  إعادة  هي  التحمالت  كناش  من  الغاية  إن 

لتنظيم عملية كراء المكاتب والمقهى وقاعة شاي بالمركب التجاري    06/2000/ 05التجاري )الشطر األول( والمصادق عليه بتاريخ  

يوس لسيدي  الرياضي  للمركب  وتبعا  المحاذي  أدناه،  المبينة  والمقتضيات  للشروط  وفقا  العروض  طلبات  طريق  علي عن  بن  ف 
 للحيثيات المشار إليها في ديباجة كناش التحمالت هذا. 

 

 بيان العقارات المراد كراؤها 

 الفصل الثاني: 
التجاري المحاذي للمركب الرياضي  سيتم عن طريق طلبات العروض إجراء عملية كراء المكاتب والمقهى وقاعة شاي بالمركب   

 لسيدي يوسف بن علي والمشار إليها بتفصيل في الجدول التوضيحي التالي: 
 

 الطابق األرضي: 
 

 مالحظات  الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل المساحة بالمتر مربع المرفق 

 مـقهــــــى 
 وقــاعــــة شــــــاي

 2م   ,0092

 2م   ,7749
  ده  00,2000 ده 150.000,00       

     مرحاضين    
 

 الطابق العلوي:

 مالحظات  االفتتاحي للكراء الشهري بالدرهمالثمن  بالدرهم  واجبات جزافية حق االستغالل المساحة بالمتر مربع مكاتب إدارية 

  ده  00,2000 ده 00,50.000 للمكتب الواحد 80,84 4 - 3  – 2 – 1
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 مدة الكراء: 

 الفصل الثالث: 
العقد    فسخ  الطرفين عن  أحد  يعلن  مالم  تلقائيا،  تجدد  سنة  في  محددة  الثاني  الفصل  في  إليها  المشار  العقارات  كراء  مدة  إن 

 بواسطة كتاب مضمون الوصول شهر قبل انصرام اآلجال القانونية. 
 

 السومة الكرائية 

 الفصل الرابع: 
سيتحدد    الكراء  مبلغ  الثاني،  إن  الفصل  في  المحدد  االفتتاحي  التقديري  للثمن  واعتبارا  المقدمة  العروض  طلبات  لنتائج  طبقا 

 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات. %10وتراجع السومة الكرائية بنسبة 
 

 الفصل الخامس: 
 اء لدى القابض المالي. تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبو  األول من الشهر المستحق األد 
 

 شروط المشاركة في طلبات العروض 
 

 الفصل السادس: 
 00,20.000يتعين على المشارك في طلبات العروض إيدا  ضمانة مؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي لمدينة مراكش تعادل   

 العملية. ، على أن ترجع فقط للمدين إن لم يرسى عليهم العرض بعد انتهاء هذه درهم

في حين تعتبر ضمانة نهائية بالنسبة للمستفيدين، وكل من تخلى عن العرض بعد أن رسا عليه، لن ترجع له الضمانة المحددة   

 أعاله. 
 

 الفصل السابع: 
 تود  ملفات المشاركة مقابل وصل لدى مصلحة تدبير الملك الجماعي بجماعة مراكش.  
 

 الفصل الثامن 
 ملف المشاركة في طلب العروض الوثائق التالية:  أن يتضمنيجب 

سكناه   ومحل  وصفته  والعائلي  الشخصي  اسمه  خاصة  فيه  يوضح  طيه،  المرفق  النموذج  وفق  المتنافس،  قبل  من  موقع  تعهد 

سم التجاري  ومهنته وبيان نو  النشاط المزمع القيام به وتعيين العقار المراد كراؤه. وإذا كان المتنافس شخصا معنويا، يذكر اال 

 وشكله القانوني ورأسماله وعنوان مقره االجتماعي، كما يبين فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية المقترحة باألرقام والحروف.

شهادة مسلمة من طرف الخازن الجماعي لمدينة مراكش منذ أقل من سنة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية،   

 اء من أداء الضرائب. أو شهادة تثبت االعف

 نظير من دفتر التحمالت موقع عليه من طرف المتنافس ومصحح اإلمضاء.  

نسخة من وصل أداء الضمانة المؤقتة لدى صندوق الخازن الجماعي كما هو مبين في الفصل السادس أو شيك مضمون في اسم   

 الخازن الجماعي لمدينة مراكش يتضمن قيمة الضمانة المؤقتة.

للتقييم لدى صندوق الخازن الجماعي لمدينة مراكش أو  نسخة من    وصل أداء المبلغ الجزافي المحدد من طرف اللجنة االدارية 

 شيك مضمون في اسم الخازن الجماعي لمدينة مراكش يتضمن قيمة المبلغ الجزافي المتعلق بالمحل المراد كراؤه. 
 

 األشخاص المعنوية االدالء بما يلي: إضافة إلى الوثائق السالفة الذكر يتعين عل 

 

 الوثائق التي تبين الصالحيات المخولة للوكيل بأن للوكيل بأن يتصرف باسم المتنافس.  ✓

 القانون االساسي والئحة أعضاء مجلس االدارة والمسيرين.  ✓
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 الفصل التاسع 
 الظرف على غالفين مختومين:  يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم داخل األجل المحدد، ويحتوي هذا 

 

 الغالف األول:   

 يتضمن التعهد المشار إليه أعاله وصل أو شيك مضمون بقيمة المبلغ الجزافي، وتكتب عليه عبارة "العرض المالي". 
 

 الغالف الثاني: 

 عبارة "الملف االداري" عليه  يشمل باقي الوثائق المشار إليها أعاله وتكتب 

 

 فحص العروض االعالن عن نتائج  
 

 الفصل العاشر: 
قبول   أجل  انتهاء  لتاريخ  الموالي  اليوم  في  عمومية  جلسة  في  الجماعة  بمقر  األثمان  وتقييم  العروض  فحص  لجنة  تنعقد 

 العروض، وتفتح أظرفة المتنافسين. 

 الفصل الحادي عشر: 
أجل استكمال باقي إجراءات الكراء وكذا باقي  تخبر الجماعة المتنافس المقبول عرضه بواسطة رسالة مع إشعار بالتوصل من   

 المتنافسين الذين تم إقصاؤهم أو لم تقبل ملفاتهم أو رفضت عروضهم لسحب الضمانة مقابل وصل. 

 الفصل الثاني عشر:  

، وفي  يوما من تاريخ االشعار بالتوصل السالف الذكر  15يجب على المتنافس الفائز استكمال الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها   

 حالة تجاوزه لهذه المدة فإنه يفقد حقه في الكراء يتم تحويل مبلغ الضمانة المشار إليها أعاله لفائدة جماعة مراكش. 
 

 مقتضيات خاصة 
 

 الفصل الثالث عشر: 
النشاط    ممارسة  من  سنتين  مرور  بعد  إال  المكترى  العقار  استغالل  في  الغير  لفائدة  التنازل  أو  الكراء  تولية  للمستفيد  يحق  ال 

الجماعي   المجلس  لرئيس  الكتابية  الموافقة  على  الحصول  وبعد  فعلية  بكيفية  مع لالتجاري  جديدة  عقدة  إبرام  مقابل  مراكش 

   مراكش يحدد قدره كالتالي:لء مبلغ جزافي لصندوق الخازن الجماعي المكتري الجديد الذي يجب عليه أدا
 درهم.  100.000,00المقهى :  ✓

 درهم  50.000,00المكتب :  ✓

 الفصل الرابع عشر: 
الجماعي    المجلس  لرئيس  الكتابية  الموافقة  بعد  إال  به  المحيط  العمومي  الملك  المكترى واستغالل  بالمحل  تغييرات  يمنع إجراء 

 لمدينة مراكش وأداء الواجبات المستحقة على احتالل الملك العمومي وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
 

 الفصل الخامس عشر: 
 يتعين عل المكتري السماح لمصالح الجماعة للقيام بمعاينة المحل المكترى كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  

 الفصل السادس عشر: 
 الماء والكهرباء والهاتف.   تبوكاال يتحمل المكتري واجبات االشتراك 
 

 الفصل السابع عشر: 
 يمكن للجماعة عند االقتضاء إلزام المكتري بالحصول على التأمينات الضرورية لدى المؤسسات المرخص لها بذلك.  
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 كناش التحمالت

  لسيدي يوسف بن علي )الشطر الثاني( احملاذي للمركب الرياضياملتواجدة باملركب التجاري   بكراء املكاتب والدكاكني واملخبزة املتعلق
 

 املتعلق بالجماعات . 113/ 14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7)  1436من رمضان  20صادر في   1-15-85بناء على الظهير الشريف  ▪

 املتعلق باألمالك الجماعية البلدية .( 1921أكتوبر   19)  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف الصادر في  ▪

املتعلق بكيفية مراجعة اثمان كراء    07.03( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)   1428من ذي القعدة    19الصادر في    1.07.134بناء على الظهير الشريف رقم   ▪

 املحالت املعدة للسكنى او لالستعمال املنهي او التجاري او الصناعي او الحرفي.

 ( املتعلق بكيفية تدبير امللك البلدي .1921دجنبر  31)  1340جمادى األولى  11ء على القرار الوزيري الصادر في بنا ▪

 املتعلق بنظام مختلف أسواق املدينة و النصوص التي غيرته أو تممته . 1933دجنبر  11املؤرخ في  206بناء على القرار البلدي املستمر عدد   ▪

افق لـ  1439ربيع االول   4الصادر في  2.17.451ناء على املرسوم عدد ب  ▪  بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات. 2017نوفمبر  23املو

 . 2017/ 25/01 فيبناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم املؤرخ  ▪

 .   2017 راكش خالل دورته العادية لشهر مايملتبعا ملداوالت املجلس الجماعي  ▪

 .  02/2019/ 20جلسة بتاريخ  2019 فبراير راكش خالل دورته العادية لشهر ملتبعا ملداوالت املجلس الجماعي  ▪
 

 مقتضيات عامة :
   األول:  الفصل 

احملاذي    التجاري  ابملركب  الكائنة  واملراحيض  الدكاكني  و  اإلدارية  املكاتب  املخبزة  عملية كراء  تنظيم  هي  التحمالت  من كناش  الغاية  للمركب  إن 
 الرايضي لسيدي يوسف بن علي عن طريق طلبات العروض و ذلك وفقا للشروط واملقتضيات املبينة أدانه.

 كراؤها :بيان العقارات المراد  
 الفصل الثاني:  

املخبزة  عملية كراء  إجراء  العروض  طلبات  طريق  عن  للمركب    ،سيتم  احملاذي  التجاري  ابملركب  الكائنة  واملراحيض  الدكاكني  و  اإلدارية  املكاتب 
 الرايضي لسيدي يوسف بن علي )الشطر الثاين( و املشار إليها بتفصيل يف اجلدول التوضيحي التايل: 

 األرضي: الطابق  
 

 مالحظات الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل  املساحة ابملرت املربع  رقم الدكان  
 داخل املركب    1000,00   40.000,00 12,16 53
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 54
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 55
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 13,16 56
 واجهتيـــن   1300,00   60.000,00 14,08 57
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 12,16 58
 ثالث واجهات   1500,00   80.000,00 14,08 59
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 60
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 61
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 62

 داخل املركب 1000,00 40.000,00 14,08 63

 داخل املركب 1000,00 40.000,00 15,04 64
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 13,16 65
 داخل املركب 1000,00 40.000,00 13,16 66
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 67
 ثالث واجهات  1500,00   80.000,00 14,04 68
 ثالث واجهات  1500,00   80.000,00 14,08 69
 واجهتيـــن  1300,00   60.000,00 15,04 70

  2000,00 150.000,00 74,10 خمبزة 
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 الطابق العلوي : 
 مالحظات الثمن االفتتاحي للكراء الشهري  واجبات حق االستغالل  املساحة ابملرت املربع  مكاتب ادارية 
  درهم  2000,00 50.000,00 للمكتب الواحد   84,80 5-6-7-8

 

 السومة الكرائية :
 الفصل الثالث :  

السومة  إن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتائج طلبات العروض املقدمة و اعتبارا للثمن التقديري االفتتاحي احملدد يف الفصل الثاين، و تراجع   
 من مبلغ الكراء الشهري على رأس كل ثالث سنوات .  %10الكرائية بنسبة 

 الفصل الرابع :  

 املستحق األداء لدى قسم تنمية املوارد املالية ابجلماعة .  الشهر تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خالل األسبوع األول من  
 شروط المشاركة في طلبات العروض :

 الفصل الخامس:  

درهم، على   20.000.00راكش تعادل  مليتعني على املشارك يف طلب عروض األمثان إيداع ضمانة مالية مؤقتة لدى صندوق اخلازن االقليمي  
العرض بعد انتهاء هذه العملي يف حني تعترب ضمانة هنائية ابلنسبة للمستفيدين، وكل من ختلى عن العرض بعد أن رسا  أن ترجع فقط للذين مل يرس عليهم  

 عليه ، لن ترجع له الضمانة احملددة أعاله . 
 الفصل السادس :  

 تودع ملفات املشاركة مقابل وصل لدى قسم املمتلكات اجلماعية جبماعة مراكش .  
 الفصل السابع :  

 جيب أن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق اآلتية :  
تعهد موقع من قبل املتنافس، وفق النموذج املودع لدى املصاحل اجلماعية، يوضح فيه املتعهد خاصة امسه الشخصي و العائلي وصفته و حمل   ✓

لعقار املراد كراؤه، و إذا كان املتنافس شخصا معنواي، يذكر االسم التجاري و شكله القانوين  سكناه و مهنته و بيان نوع النشاط املزمع القيام به و تعيني ا
 و رأمساله و عنوان مقره االجتماعي كما يبني فيه مبلغ السومة الكرائية الشهرية املقرتحة ابألرقام و احلروف .

املتنافس يوجد يف وضعية جبائية قانونية، أو شهادة تثبت اإلعفاء    راكش منذ اقل من سنة تثبت أبن مل شهادة مسلمة من طرف اخلازن االقليمي   ✓
 من أداء الضرائب . 

 نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من طرف املتنافس و مصحح اإلمضاء .  ✓

زن االقليمي  نسخة من وصل أداء الضمانة املؤقتة لدى صندوق اخلازن االقليمي كما هو مبني يف الفصل السادس أو شيك مضمون يف اسم اخلا ✓
 ملدينة مراكش يتضمن قيمة الضمانة املؤقتة . 

نسخة من وصل أداء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم لدى صندوق اخلازن االقليمي ملدينة مراكش أو شيك مضمون يف   ✓
 راد كراؤه . اسم اخلازن االقليمي ملدينة مراكش يتضمن قيمة املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل امل 

 إضافة إىل الواثئق السالفة الذكر يتعني على األشخاص املعنوية اإلدالء مبا يلي : 
 الواثئق اليت تبني الصالحيات املخولة للوكيل أبن يتصرف ابسم املتنافس .  ▪

 القانون األساسي و الئحة أعضاء جملس اإلدارة أو املسريين . ▪
 الفصل الثامن :  

 يوضع امللف الذي يقدمه كل متنافس يف ظرف خمتوم داخل األجل احملدد، و حيتوي هذا الظرف على غالفني خمتومني:  
 : يتضمن التعهد املشار إليه أعاله و وصل أو شيك مضمون املبلغ اجلرايف، وتكتب عليه عبارة "العرض املايل" .  الغالف األول  ✓

 : يشمل ابقي الواثئق املشار إليها أعاله و تكتب عليه عبارة "امللف اإلداري" .  الغالف الثاين ✓
 

 اإلعالن عن نتائج فحص العروض :
 الفصل التاسع :  

رفة  تنعقد جلنة فحص العروض وتقييم األمثان مبقر مجاعة مراكش يف جلسة عمومية يف اليوم املوايل لتاريخ انتهاء اجل قبول العروض، وتفتح اظ
 املتنافسني . 
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 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة التاسعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث محالت بالسوق الجماعي برج الزيتون باملحاميد. 

 

   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

لتالوة   والبرمجة  المالية  الشؤون  و  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  للسيد  الكلمة  أعطي  بداية 

 التقرير المتعلق بهذه النقطة.  

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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 مراكش ةمجلس جماع

 
 

 29: رقم ةالنقط
 

 

 
  جتماعاتقرير 

بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 
 والربجمة

 

 
 
 

 
 

 

 
 

  29 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

  
 باحملاميد.الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون  -

 
     

                                                                          
 

 
 

 
 
 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

195 
 

 

  

 

للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استئناف دراسة النقط المدرجة في جدول اعمال الـدورة   طبقا

الموجهــة لكــل مــن الســادة أعضــاء اللجنــة والمجلــس  11/02/2019بتــاريخ  2832 ، وتبعــا للــدعوة عــدد2019العاديــة لشــهر فبرايــر 

 فبرايـر 14، انعقـد اجتمـا  ثـان يـوم الخمـيس المكلفة بالميزانية والشـؤون الماليـة والبرمجـةاللجنة  للحضور والمشاركة في أشغال  

بالقصر البلـدي شـار  محمـد الخـامس برئاسـة السـيد على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية   2019

 الحسين نوار رئيس اللجنة لمواصلة تدارس النقط االتيـة:

 مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس السنة. 2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -
 واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد.الدراسة  -
 الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش. -
 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. -
 ص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خا -
 السادة:   اللجنةحضر االجتما  من أعضاء  -
 عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة. ،عبد الهادي تلماضي 

 المجلس السيدة:وحضر االجتما  من أعضاء مكتب  -

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  عبد السالم سي كوري 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي   :  عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي من  في االجتما   شارك -

 عبد الهادي بن عال، محمد بنلعروسي، خليفة الشحيمي، إبراهيم بوحنش، محمد ايت بويدو.

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :   عبد الكريم الخطيب 
 المجلس رئيس قسم أعمال  :   محمد المحير 
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :   وفاء منيتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 
 وكيل المداخيل  :   الخمار لمغاري

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :   د. هشام بوخصيبي 
 رئيس مصلحة الوعاء الضريبي  :   عماد القيدومي 
 الميزانية والمحاسبة عن قسم   :   رشيد ليموني 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي 

 
في مستهل االجتما ، وبعد الكلمة الترحيبية بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، ذكر السيد رئيس اللجنة بالنقط المتبقية 

 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 2019المطروحة للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

    29النقطة رقم: 
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 :2019الدورة العادية لشهر فرباير  من جدول اعمال 29النقطة رقم  
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. -

 

بكراء   الخاص  التحمالت  كناش  نسخة من  األعضاء من  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  مناقشة هذه  في مستهل 

بالسوق   لتقديم  اربع محالت  الجماعية  الممتلكات  للسيد رئيس قسم  الكلمة  بالمحاميد، اعطيت  الزيتون  برج  الجماعي 

 التوضيحات حول اسباب النزول ودواعي عرض هذه الوثيقة للتدارس. 

أن السوق الجماعي موضو  النقطة كان موضو  مسطرة الترحيل  وفي هذا اإلطار، اوضح السيد رئيس القسم   

محالت كما جاء في صيغة النقطة، بعد توزيعها على    3محالت فائضة، عوض    4، غير انه بقيت  واعادة توطين التجار

متر مربع لكل دكان بمدة كراء محددة في سنة تجدد تلقائيا    12.33وهي بمساحة    25-24-23-22المستفيدين ذات االرقام  

تبلغ   ت  20.000مع ضمانة مؤقتة  للتقييم لم  اللجنة االدارية  نعقد بعد لتحديد ثمن االيجار وسيتم اطال   درهم، على ان 

 المجلس بذلك في الجلسة العامة. 

مضيفا ان كناش التحمالت المعروض جاء بناء على رغبة المكتب المسير إليجار المحالت المذكورة عن طريق  

الكنان باقي  الواردة في  المقتضيات  التعاقدية تحمل نفس  الوثيقة  ان هذه  االثمان، علما  المعهود  مسطرة عروض  يش 

 العمل بها . 

   

الفائضة،   للمحالت  العروض  في سلك مسطرة طلب  األعضاء  السادة  ذلك، ورغبة من  اللجنة  عقب  أبدت  فقد 

بالسوق الجماعي برج الزيتون بالمحاميد كما    25-24-23-22موافقتها على كناش التحمالت المتعلق بكراء اربع محالت  

 . هو مرفقة بالتقرير

  

 وجمللسكم املوقر واسع النظر                          
 

 رئيس اللجنة 
 احلسني نوار                          
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 التـــــــــــاش التحمــــــــكن
 25-24-23-22احملالت التجارية رقم املتعلق بكراء 

 اجلماعـــــــــــي برج الزيتون احملاميدالكائنــــــــة بالســــــــــوق 
 

 املتعلق بالجماعات. 113-14( بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 2015يوليوز  7) 1436من رمضان  20في  الصـادر 1-15-85بنـاء على الظهير الشريـف رقم  -

 ك الخاصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه.( املتعلق باألمال1921أكتوبر 19)  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  -

املتعلق بكيفية مراجعة اثمان كراء املحالت    07.03( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)  1428من ذي القعدة    19الصادر في    1.07.134بناء على الظهير الشريف رقم    -

 . الصناعي او الحرفياملعدة للسكنى او لالستعمال املنهي او التجاري او 

افق لـ  1439ربيع االول  4الصادر في  2.17.451بناء على املرسوم عدد  - بسن نظام املحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين   2017نوفمبر  23املو

 الجماعات.

 ات العمومية. ( يتعلق بالصفق2013مارس 20) 1434جمادى األولى  08صادر في -12- 349بناء على املرسوم رقم -

 2018بناء على مداوالت املجلس الجماعي ملدينة مراكش خالل دورته العادية   لشهر فبراير  - 

 بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقد بتاريخ .....................  -

 :  الفصل األول 
 الاكئنة ابلسوق امجلاعي برج الزيتون احملاميد مراكش.  25-24-23-22احملالت التجارية ان الغاية من كناش التحمالت هذا يه تنظمي معلية اجيار  

 :  الفصل الثاني 
جراء معلية كراء احملالت التجارية رمق      واملشار وفقا للمبالغ املبينة يف اجلدول أأدانه : 25-24-23-22سيمت عن طريق طلبات العروض ا 

مثن الافتتايح للكراء الشهري  واجبات حق الاس تغالل  املساحة ابملرت مربع  ادلاكن   مالحظات  ال

22 11,33    
23 11,33    
24 11,33    
25 11,33    

 

 مدة الكراء 

 :  الفصل الثالث 
العقد    فسخ  عن  الطرفني  أأحد  يعلن  مامل  تلقائيا،  جتدد  س نة  يف  حمددة  الثاين  الفصل  يف  لهيا  ا  املشار  العقارات  كراء  مدة  ن  مضمون ا  كتاب  بواسطة 

 الوصول شهر قبل انرصام الآجال القانونية . 
 ة السومة الكرائي 

 :  ع الفصل الراب 
مثن التقديري الافتتايح احملدد يف الفصل الثاين ، وتراجع السو   ن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتاجئ طلبات العروض املقدمة واعتبارا لل  ةمة الكرائي ا 

 من مبلغ الكراء الشهري عىل رأأس لك ثالث س نوات .    %10بنس بة 
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 :  س الفصل الخام

ميي ملدينة مراكش تعادل مبلغ  مثان ايداع ضامنة مالية مؤقتة ذلا صندوق اخلازن الاقل  درمه.  20.000,00يتعني عىل املشارك يف طلب عروض الأ

 
 

 رشوط املشاركة يف طلبات العروض 
 :  الفصل السادس 

 تودع ملفات املشاركة مقابل وصل دلى مصلحة تدبري املكل امجلاعي جبامعة مراكش. 
 :  ن الفصل الثام 

 جيب أأن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق الآتية : 

منوذج املرفق طيه ، يوحض فيه خاصة امسه الشخيص والعائيل وصفته وحمل سكناه وهمنته وبيان نوع الن  شاط تعهد موقع من قبل املتنافس ، وفق ال

ملتنافس خشصا معنواي ، يذكر الامس التجاري وشلكه القانوين و رأأسامهل وعنوان مقره الاجامتعي ، كام يبني  املزمع القيام به وتعيني العقار املراد كراؤه. وا ذا اكن ا

 الشهرية املقرتحة ابلأرقام واحلروف .  ةفيه مبلغ السومة الكرائي

 وضعية جبائيه قانونية ، أأو شهادة تثبت ال عفاء من أأداء الرضائب. شهادة مسلمة من طرف اخلازن امجلاعي ملدينة مراكش منذ أأقل من س نة تثبت بأأن املتنافس يوجد يف   ✓

 نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من طرف املتنافس ومصحح ال مضاء .  ✓

مية  ينة م نسخة من وصل أأداء الضامنة املؤقتة دلى صندوق اخلازن امجلاعي كام هو مبني يف الفصل السادس أأو ش يك مضمون يف امس اخلازن  امجلاعي ملد  ✓ راكش يتضمن ق
 الضامنة املؤقتة  

دلى صندوق اخلازن امجلاعي ملدينة مراكش أأو ش يك مضمون يف ا  ✓ داء املبلغ اجلزايف احملدد من طرف اللجنة ال دارية للتقيمي  وصل أأ مس اخلازن امجلاعي ملدينة  نسخة من 
مية املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل املراد كراؤه .   مراكش يتضمن ق

ضافة   ىل الواثئق السالفة اذلكر يتعني عىل الأشخاص املعنوية ال دلء مبا ييل : ا   ا 

 الواثئق اليت تبني الصالحيات اخملوةل للوكيل بأأن يترصف ابمس املتنافس .  ✓

 القانون الأسايس ولحئة أأعضاء جملس ال دارة أأو املسريين .  ✓

 :  الفصل التاسع 
 خمتوم داخل الأجل احملدد ، وحيتوي هذا الظرف عىل غالفني خمتومني : يوضع امللف اذلي يقدمه لك متنافس يف ظرف   
 الغالف الأول :  ✓

مية الضامنــــــة ليه أأعاله ووصل أأو ش يك مضمون بق  يتضمن التعهد املشار ا 

مية املبلغ اجلزايف ، وتكتب عليه عبــــــارة "العرض املايل" .  ىل وصل أأو ش يك مضمون يتضمن ق  ابل ضافة ا 

 الغالف الثاين :  ✓

لهيا أأعاله وتكتب عليه عبارة" امللف ال داري"  يشمل ابيق الواثئق املشار ا 

 ال عالن عن نتاجئ حفص العروض 
 :  الفصل العاشر 

   ، العروض  قبول  اجل  انهتاء  لتارخي  املوايل  اليوم  يف  معومية  جلسة  يف  مراكش  جامعة  مبقر  الأمثان  وتقيمي  العروض  حفص  جلنة  أأظرفة تنعقد  وتفتح 

 املتنافسني . 
 :  الفصل الحادي عشر 

اذلي املتنافسني  ابيق  وكذا  الكراء  جراءات  ا  ابيق  اس تكامل  اجل  من  ابلتوصل  شعار  ا  مع  رساةل  بواسطة  عرضه  املقبول  املتنافس  امجلاعة  مت خترب  ن 

قصاؤمه أأو مل تقبل ملفاهتم أأو رفضت عروضهم لسحب الضامنة مقابل وصل .  ا 
 :  الثاني عشر الفصل  

أأقصاها   مدة  يف  املطلوبة  الواثئق  اس تكامل  الفائز  املتنافس  عىل  لهذه   15جيب  جتاوزه  حاةل  ويف  اذلكر،  السالف  ابلتوصل  ال شعار  اترخي  من  يوما 

لهيا أأعاله لفائدة جامعة مراكش حيدد قدره اكلتايل :  نه يفقد حقه يف الكراء ويمت حتويل مبلغ الضامنة املشار ا   درمه .  30.000،00املدة فا 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

199 
 

 

 مقتضيات خاصة  
 :  عشر   ث الفصل الثال 

بكي  التجاري  النشاط  ممارسة  من  س نتني  مرور  بعد  ل  ا  املكرى  العقار  اس تغالل  يف  الغري  لفائدة  التنازل  أأو  الكراء  تولية  حيق للمس تفيد  فعلية ل  فية 

برام   ا  مقابل  مراكش  جامعة  لرئيس  الكتابية  املوافقة  عىل  احلصول  اخلازن  وبعد  لصندوق  جزايف  مبلغ  أأداء  عليه  جيب  اذلي  اجلديد  املكرتي  مع  جديدة  عقدة 

 .  30000,00امجلاعي ملدينة مراكش حيدد قدره اكلتايل : 
 :  الفصل الرابع عشر 

ل بعد املوافقة الكتابية لرئيس جامعة مراكش و  جراء تغيريات ابحملل املكرتى واس تغالل املكل العمويم احمليط به ا  أأداء الواجبات املس تحقة عىل مينع ا 

 احتالل املكل العمويم وفقا للقوانني اجلاري هبا العمل . 
 :  الفصل الخامس عشر 

ىل ذكل .   يتعني عىل املكرتي السامح ملصاحل امجلاعة للقيام مبعاينة احملل املكرتى لكام دعت الرضورة ا 
 :  الفصل السادس عشر 

 ء والكهرابء والهاتف . يتحمل املكرتي واجبات ال شرتاك بواكةل املا

 :   الفصل السابع  عشر 
لزام املكرتي ابحلصول عىل التأأمينات الرضورية دلى املؤسسات املرخص لها بذكل .  ميكن للجامعة عند الاقتضاء ا 

 :  الفصل الثامن عشر 
نذار املكرتي كتابيا طبقا للمسطرة اجلاري هبا العمل مع جحز   الضامنة دلى اخلازن امجلاعي يف احلالت التالية: تصبح معلية الكراء لغية بعد ا 

داء الوجيبة الكرائية خالل املدة احملددة يف الفصل اخلامس .  ✓  عدم أأ

غالق احملل املكرتى ملدة تزيد عن س تة أأشهر .  ✓  ا 

 عدم احرتام مقتضيات كناش التحمالت وعقد الكراء .  ✓

 :  الفصل التاسع عشر 
ذا ما أأعربو يف حالـــــة وفاة املكرتي حيق   مترار ابس تغالل احملل املكرتى ا  ىل   الورثته الاس  عن رغبهتم يف ذكل عن طريق توجيه طلب يف املوضوع ا 

 .  االس يد رئيس اجمللس امجلاعي ملدينة مراكش داخل أأجل ثالثة أأشهر من وفاة املكرتي وا ل اعترب العقــــــد ل غي
 الفصل العشرون :

ذا أأراد املكرتي فسخ عقد   شعار امجلاعة برغبته عن طريق الربيد املضمون شهرا عىل الأقل قبل الأجل احملدد ، وتصفية ما بذمته من ا  الكراء عليه ا 

 مس تحقات للجامعة .
 الفصل الواحد والعشرون  :

نظمة اجلاري هبا    ل يعفى عقد الكراء املس تفيد من احلصول عىل رخص التصارحي الرضورية ملامرسة نشاط جتاري أأو همين أأو صناعي وذكل طبقا للأ

 العمل . 
 الفصل الثاني والعشرون  :

أأو ابلغري   يلزتم  املس تفيد ابحلفاظ عىل العقار موضوع الكراء وصيانته وحراس ته ويتحمل املسؤولية الاكمةل عن مجيع الأرضار اليت ميكن أأن تلحق به

. 
 الفصل الثالث والعشرون  :

 مراكش واملكرتي حول أأحد بنود كناش التحمالت يعود البث فيه للمحامك اخملتصة . لك نزاع بني اجمللس امجلاعي ملدينة 

 حرر مبراكش................................ 
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش                                                                
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   لمراكشرئيس المجلس الجماعي  السيد محمد العربي بلقائد

بعد تالوة نص تقرير اللجنة، فقد سبق وان صادقنا على كناش التحمالت الخاص باستغالل المحالت التجارية  
 بسوق برج الزيتون وقد بقيت أربعة محالت عوض الثالثة قي صيغة النقطة. 

سنضطر حينها  إن هذه المحالت األربع بقيت دون كراء و إننا نخشى إن بقيت كذلك ان يتم االستيالء عليها و  

 الى سلوك المساطر القانونية المعقدة و الطويلة إلخراج المحتلين. 

للتقييم مبلغ   اإلدارية  اللجنة  فقد حددت  التقييم    1400الف درهم كمبلغ جزافي لالستغالل و مبلغ    60اما عن 

 . 19/02/2019درهم كثمن افتتاحي للكراء بحسب المحضر المؤرخ في 

 حول النقطة.   واآلن باب المناقشة مفتوح

إذن، وإذا لم يكن هناك أي تدخل حول هذه النقطة، فإني أقترح عليكم المرور إلى التصويت بحسب ما حددته  

 اللجنة اإلدارية للتقييم. 
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 التـــــــــــاش التحمــــــــكن
 25-24-23-22احملالت التجارية رقم املتعلق بكراء 

 الكائنــــــــة بالســــــــــوق اجلماعـــــــــــي برج الزيتون احملاميد
 

رقم    - الشريـف  الظهير  على  رمضان    20في   الصـادر  1-15-85بنـاء  رقم  2015يوليوز    7)  1436من  التنظيمي  القانون  بتنفيذ  املتعلق    14-113( 

 بالجماعات. 

 ( املتعلق باألمالك الخاصة بالبلديات كما وقع تغييره وتتميمه.1921أكتوبر 19)  1340صفر  17بناء على الظهير الشريف املؤرخ في  -

املتعلق بكيفية مراجعة اثمان   07.03( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)   1428من ذي القعدة    19الصادر في    1.07.134بناء على الظهير الشريف رقم    -

 .ملنهي او التجاري او الصناعي او الحرفيكراء املحالت املعدة للسكنى او لالستعمال ا

عدد    - املرسوم  على  في    2.17.451بناء  االول    4الصادر  لـ    1439ربيع  افق  للجماعات   2017نوفمبر    23املو العمومية  املحاسبة  نظام  بسن 

 ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

 ( يتعلق بالصفقات العمومية. 2013مارس 20) 1434جمادى األولى  08صادر في -12- 349بناء على املرسوم رقم -

 . 2018راكش خالل دورته العادية   لشهر فبراير ملداوالت املجلس الجماعي مل تبعا - 

 . 19/02/2019بناء على محضر اجتماع اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقد بتاريخ  -

 . 02/2019/ 20جلسة بتاريخ  2019راكش خالل دورته العادية   لشهر فبراير ملداوالت املجلس الجماعي مل تبعا - -

 

 الفصل األول:
 الاكئنة ابلسوق امجلاعي برج الزيتون احملاميد مراكش.  25-24-23-22ان الغاية من كناش التحمالت هذا يه تنظمي معلية اجيار احملالت التجارية  

 الفصل الثاني:
جراء معلية كراء احملالت التجارية رمق  سيمت عن طريق طلبات     واملشار وفقا للمبالغ املبينة يف اجلدول أأدانه: 25-24-23-22العروض ا 
املساحة ابملرت   ادلاكن 

 مربع 
مثن الافتتايح للكراء الشهري  واجبات حق الاس تغالل   مالحظات  ال

22 11,33 60.000,00 1400,00    
23 11,33 60.000,00 1400,00  
24 11,33 60.000,00 1400,00  
25 11,33 60.000,00 1400,00  

 

 مدة الكراء 

 الفصل الثالث:
لهيا يف الفصل الثاين حمددة يف س نة جتدد تلقائيا، مامل يعلن أأحد الطرفني عن فسخ العقد بواسطة كتاب م  ن مدة كراء العقارات املشار ا  ضمون  ا 

 القانونية . الوصول شهر قبل انرصام الآجال  
 ة السومة الكرائي 

 الفصل الرابع:
مثن التقديري الافتتايح احملدد يف الفصل الثاين ، وتراجع السو   ن مبلغ الكراء سيتحدد طبقا لنتاجئ طلبات العروض املقدمة واعتبارا لل  ة مة الكرائي ا 

 من مبلغ الكراء الشهري عىل رأأس لك ثالث س نوات .    %10بنس بة 
 

 الفصل الخامس:
مبلغ   تعادل  مراكش  ملدينة  ميي  الاقل اخلازن  صندوق  ذلا  مؤقتة  مالية  ضامنة  ايداع  مثان  الأ عروض  طلب  يف  املشارك  عىل    20.000,00يتعني 

 درمه. 
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 رشوط املشاركة يف طلبات العروض 
 الفصل السادس:

 املشاركة مقابل وصل دلى مصلحة تدبري املكل امجلاعي جبامعة مراكش. تودع ملفات 
 الفصل الثامن:

 جيب أأن يتضمن ملف املشاركة يف طلب العروض الواثئق الآتية: 

منوذج املرفق طيه ، يوحض فيه خاصة امسه الشخيص والعائيل وصفته وحمل سكناه وهمنته وبيان   ✓ نوع النشاط املزمع القيام به وتعيني العقار املراد  تعهد موقع من قبل املتنافس ، وفق ال
مبلغ   فيه  يبني  كام   ، الاجامتعي  مقره  وعنوان  رأأسامهل  و  القانوين  وشلكه  التجاري  الامس  يذكر   ، معنواي  خشصا  املتنافس  اكن  وا ذا  الكرائي كراؤه.  ابلأرقام    ة السومة  املقرتحة  الشهرية 

 واحلروف . 

 اعي ملدينة مراكش منذ أأقل من س نة تثبت بأأن املتنافس يوجد يف وضعية جبائيه قانونية ، أأو شهادة تثبت ال عفاء من أأداء الرضائب. شهادة مسلمة من طرف اخلازن امجل  ✓

 نظري من دفرت التحمالت موقع عليه من طرف املتنافس ومصحح ال مضاء .  ✓

داء الضامنة املؤقتة دلى صندوق اخلازن امجلاعي كام هو مبني يف  ✓ مية الضامنة    نسخة من وصل أأ الفصل السادس أأو ش يك مضمون يف امس اخلازن  امجلاعي ملدينة مراكش يتضمن ق

 املؤقتة  

ا  ✓ يف  مضمون  ش يك  أأو  مراكش  ملدينة  امجلاعي  اخلازن  دلى صندوق  ال دارية للتقيمي  اللجنة  طرف  من  احملدد  اجلزايف  املبلغ  أأداء  وصل  من  مراكش  نسخة  ملدينة  امجلاعي  اخلازن  مس 
مي  ة املبلغ اجلزايف املتعلق ابحملل املراد كراؤه . يتضمن ق

ىل الواثئق السالفة اذلكر يتعني عىل الأشخاص املعنوية ال دلء مبا ييل:  ضافة ا   ا 

 الواثئق اليت تبني الصالحيات اخملوةل للوكيل بأأن يترصف ابمس املتنافس. ✓

 القانون الأسايس ولحئة أأعضاء جملس ال دارة أأو املسريين.  ✓

 التاسع:الفصل  
 يوضع امللف اذلي يقدمه لك متنافس يف ظرف خمتوم داخل الأجل احملدد، وحيتوي هذا الظرف عىل غالفني خمتومني:  

 الغالف الأول:  ✓

مية الضامنــــــة ليه أأعاله ووصل أأو ش يك مضمون بق  يتضمن التعهد املشار ا 

مية املبلغ   ىل وصل أأو ش يك مضمون يتضمن ق  اجلزايف، وتكتب عليه عبــــــارة "العرض املايل". ابل ضافة ا 

 الغالف الثاين:  ✓

لهيا أأعاله وتكتب عليه عبارة" امللف ال داري"  يشمل ابيق الواثئق املشار ا 

 ال عالن عن نتاجئ حفص العروض 
 الفصل العاشر:

يف    معومية  جلسة  يف  مراكش  جامعة  مبقر  الأمثان  وتقيمي  العروض  حفص  جلنة  أأظرفة تنعقد  وتفتح   ، العروض  قبول  اجل  انهتاء  لتارخي  املوايل  اليوم 

 املتنافسني . 
 الفصل الحادي عشر:

اذلي املتنافسني  ابيق  وكذا  الكراء  جراءات  ا  ابيق  اس تكامل  اجل  من  ابلتوصل  شعار  ا  مع  رساةل  بواسطة  عرضه  املقبول  املتنافس  امجلاعة  مت خترب  ن 

قصاؤمه أأو مل تقبل ملفاهتم أأو   رفضت عروضهم لسحب الضامنة مقابل وصل .ا 
 الفصل الثاني عشر:

أأقصاها   مدة  يف  املطلوبة  الواثئق  اس تكامل  الفائز  املتنافس  عىل  لهذه   15جيب  جتاوزه  حاةل  ويف  اذلكر،  السالف  ابلتوصل  ال شعار  اترخي  من  يوما 

لهيا أأعال نه يفقد حقه يف الكراء ويمت حتويل مبلغ الضامنة املشار ا   درمه.  30.000,00: ه لفائدة جامعة مراكش حيدد قدره اكلتايلاملدة فا 
 

 مقتضيات خاصة  
 عشر:  ث الفصل الثال 

بكي  التجاري  النشاط  ممارسة  من  س نتني  مرور  بعد  ل  ا  املكرى  العقار  اس تغالل  يف  الغري  لفائدة  التنازل  أأو  الكراء  تولية  حيق للمس تفيد  فعلية ل  فية 

جزايف مبلغ  أأداء  عليه  جيب  اذلي  اجلديد  املكرتي  مع  جديدة  عقدة  برام  ا  مقابل  مراكش  جامعة  لرئيس  الكتابية  املوافقة  عىل  احلصول  اخلازن  وبعد  لصندوق   

 درمه.  30.000,00امجلاعي ملدينة مراكش حيدد قدره اكلتايل : 
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 :   (20/02/2019بتاريخ  الثانية الجلسة)  2019العادية لشهر فبراير  من جدول اعمال الدورة  الثالثون النقطة 

املاء   لتوزيع  املستقلة  الوكالة  و  مراكش  جماعة  مجلس  بين  اتفاقية  على  بربط املصادقة  تتعلق  ملراكش  والكهرباء 

 املحطة البيوكهربائية بالشبكة الكهربائية ملدينة مراكش 

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 . ة ولذلك سنؤجلها إلى دورة الحقة هذه النقطة غير جاهز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

206 
 

 



 ( 20/02/2019ملجلس جماعة مراكش )الجلسة الثانية بتاريخ   2019محضر الدورة العادية لشهر فبراير 

207 
 

 :   (20/02/2019الجلسة الثانية بتاريخ ) 2019النقطة الواحدة الثالثون من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

املالية   السنة  برسم  مراكش  جماعة  مليزانية  العامة  النتيجة  بيان حصر  على  الجماعي  املجلس  مع   2018اطالع 

 .الفائض الحقيقي برسم نفس السنة برمجة

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

التقرير    لتالوة  والبرمجة  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  نوار  الحسين  للسيد  الكلمة 

 المتعلق بهذه النقطة. 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الحسين نوار السيد 
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  مراكش ةمجلس جماع

 
 31: رقم ةالنقط

 
 

 
  جتماعاتقرير 

بامليزانية والشؤون املالية  املكلفة للجنةا 
 والربجمة

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  31 النقطة رقمحول 
 2019 فبراير لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

  
  2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -

 مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس السنة.
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استئناف دراسة النقط المدرجة فـي جـدول اعمـال الـدورة   طبقا

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلـس للحضـور   11/02/2019بتاريخ    2832، وتبعا للدعوة عدد  2019العادية لشهر فبراير  

علـى  2019 فبرايـر 14، انعقـد اجتمـا  ثـان يـوم الخمـيس  ة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجـةالمكلفاللجنة  والمشاركة في أشغال  

الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شار  محمد الخـامس برئاسـة السـيد الحسـين نـوار 

 رئيس اللجنة لمواصلة تدارس النقط االتيـة:

 مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس السنة. 2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. -
 ى ضابط بناء مجاعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.الدراسة و املصادقة عل -
 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. -
 ة.الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزي -
 السادة:   اللجنةء حضر االجتما  من أعضا -
 عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة. ،عبد الهادي تلماضي 

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة: -

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  عبد السالم سي كوري 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :   ي. الحسن المنادي 
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي   :   عبد الرزاق جبور 

 

 :السادة اعضاء المجلس الجماعي من  في االجتما   شارك -

 عبد الهادي بن عال، محمد بنلعروسي، خليفة الشحيمي، إبراهيم بوحنش، محمد ايت بويدو.

 السادة: بصفة استشارية   جماعة مراكشما شارك من أطر ك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 
 المداخيل وكيل  :   الخمار لمغاري

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :   د. هشام بوخصيبي 
 رئيس مصلحة الوعاء الضريبي  :   عماد القيدومي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :   رشيد ليموني 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 س عن قسم أعمال المجل :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي 

بالنقط   اللجنة  السيد رئيس  الدعوة، ذكر  تلبية  الحضور شاكرا لهم  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  في مستهل االجتما ، وبعد 
 ، عارضا إياها للنقاش على النحو التالي: 2019المطروحة للدراسة والمضمنة في جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير 

 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

    31النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  31النقطة رقم  
 مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس السنة. 2018اطالع اجمللس اجلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية  -           

 

، وبعد تمكين السادة األعضاء من نسخ من عرض يختصر مختلف المعطيات المضمنة في  النقطة  مناقشة هذه   في بداية
بمرفقاته،   2017يونيو   9الصادر في  2.17.287الجماعة تحت رقم   المرسوم المحدد لكيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية

ال لمقتضيات  طبقا  الميزانية  بيان حصر  اهمية  اللجنة على  رئيس  السيد  المتعلق    204و    203مادتين  اكد  التنظيمي  القانون  من 
ان   على  القانون  بمقتضى  المختصة  الجهات  بها  تختص  والمحاسباتية  المالية  للعمليات  السنوي  التدقيق  ان  رغم  بالجماعات 

 يعرض التقرير على المجلس التداولي الحقا. 
تنمية قسم  رئيس  السيد  من  لكل  تواليا  الكلمة  أعطيت  االطار،  هذا  الميزانية    وفي  قسم  رئيسة  والسيدة  المالية  الموارد 

 والمحاسبة لتالوة نص العرض كل حسب المجال الذي يختص به والمرفق بهذا التقرير.
المجلس   لرئيس  الثاني  النائب  للسيد  الكلمة  أعطيت  الماضية،  للسنة  للجماعة  التدبيري  التقييم  إطار  وفي  ذلك،  عقب 

المتعلق بالجماعات، ارتأى    113.14لمبدأ الشفافية وانسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم  الجماعي الذي أوضح انه تبعا  
المتعلقة بتدبير ميزانية   الرقمية  النتيجة  لجماعة مراكش، مستعرضا    2018المكتب المسير عرض كافة المعطيات  بيان حصر 
ارتفعت بنسبة مهم بالمداخيل حيث  الخاص  للميزانية في شقه  بلغت  العامة  إلى مبلغ    2017مقارنة مع سنة    %8ة  اذ وصلت 

بلغت    1.103.311.726.88 التي  المحولة  الرسوم  الملحوظ في تحصيل  التطور  إلى    487.385.706.34درهم، مرجعا ذلك باألساس 
المصالح   إلى مجهودات  الفضل  فيه  المحلية، مؤكدا أن هذا األمر يرجع  الرسوم  التي عرفتها  الطفرة  لتساير  الجماعية  درهم 

الجماعة من الضريبة   الذي ال زالت تعرفه حصة  الجمود  السياق  اإلقليمية، مسجال في ذات  الخزينة  بالتحصيل وكذا  المعنية 
سنة   منذ  المضافة  القيمة  قدره    2014على  ما  الحصة  هذه  تبلغ  زالت  ال  اذ  المبذول،  الكبير  الضريبي  المجهود  رغم 

 القسم المعني بالمداخيل على عمله الجبار رغم ضعف الوسائل اإلدارية واللوجستية. درهم، شاكرا ومنوها ب 229.604.000.00
وهي    %31وفيما يخص شق المصاريف، تابع السيد النائب أن حصة الكبرى تعود للتدبير المفوض لقطا  النظافة بنسبة  

المجل  رفعه  رهان  وهو  الخدمة،  جودة  تضمن  لكنها  القادمة  السنوات  في  لالرتفا   مصاريف  مرشحة  يليه  عاتقه،  على  س 
سنة   مجملها  في  بلغت  التسيير  مصاريف  أن  مشيرا  والكهرباء،  الماء  استهالك  مصاريف  ثم  يناهز    2018الموظفين  ما 

مليون درهم، مضيفا في آخر تدخله أن الفائض الممكن برمجته وصل وألول مرة  284درهم بفائض محقق بلغ   819.162.342.53
 .2019/ 20/02درهم، وسيتم عرضه على انظار المجلس الجماعي في جلسته المبرمجة بتاريخ  71.085.895.15إلى ما قدره 

مداخيل  عرفته  الذي  الكبير  التطور  على  األعضاء  السادة  أجمع  حيث  الحصر،  بيان  حول  النقاش  باب  فتح  بعدها 
ي المقابل سجلوا االرتفا  الكبير لبعض  الجماعة، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف المصالح الجماعية المكلفة بالتحصيل، ف 

 المصاريف خاصة التدبير المفوض لقطا  النظافة. 
المجلس   لرئاسة  اللجنة  رفعت  النفقات،  وترشيد  المداخيل  من  للرفع  الجهود  من  مزيد  بذل  على  الحث  إطار  وفي 

 التوصيات اآلتية: 
o   بالوسائل بالمداخيل  المكلفة  الجماعية  المصالح  لتمكينهم من مزاولة مهامهم  دعم  اإلدارية واللوجستية الضرورية 

 في أحسن الظروف مع رقمنة إدارة الجبايات بالجماعة لتطوير أداءها. 
o   المخصصة المضافة  القيمة  على  الضريبة  حصة  من  الرفع  سبل  لبحث  الداخلية  وزارة  مصالح  مراسلة  ضرورة 

 لجماعة مراكش. 
o الجماعية كسوق الخضر والفواكه بالجملة، والمجزرة البلدية باعتبارها مرافق    العمل على تثمين العقارات والمرافق

 ستمكن الجماعة من تحصيل مداخيل إضافية. 
o   التوازن بين الخاصة بتدبير قطا  النظافة بالمدينة بشكل يحقق نو  من  التفكير في صيغة جديدة للصفقة القادمة 

 الضخمة التي تصرف على التدبير المفوض لهذا القطا . المصاريف والمداخيل ويقلص من النفقات  
o   القطاعات في  اعتمادات  برمجة  من  لتمكينهم  المقاطعات  لمجالس  الممنوحة  الدفعات  قيمة  من  بالرفع  المطالبة 

 الممنوحة لها طبقا للتبويب الجديد للميزانية من جهة وكذا تكاليف تدبير المرافق الموضوعة رهن اشارتها.  
o حراسة فضاء أكدال المتواجد بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي لحمايته من أعمال التخريب التي  طلب تسييج و

 يمكن أن تطاله.  

 وجمللسكم املوقر واسع النظر                          
 رئيس اللجنة 

 احلسني نوار                         
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   الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

العامة   النتيجة  حصر  بيان  لعرض  والمحاسبة  الميزانية  قسم  رئيسة  للسيدة  الكلمة  الكلمة  أعطي  واآلن 

 . 2018للميزانية برسم سنة  

 

 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة  السيدة وفاء منيتي
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 أما اآلن فباب المناقشة مفتوح.  

 المجلس الجماعيعضو  السيد مصطفى الوجداني 

لقد حققت جماعة الدار البيضاء رقما كبيرا وراينا ان كل وسائل التواصل تنوه بذلك، لذا يحق لجماعة  
الى   ميزانيتها  وصلت  التي  المساطر    110مراكش  إطار  في  تعمل  وأن  الفخر  أشد  حققته  بما  تفتخر  أن  مليار 

 ا اإلنجاز الكبير. القانونية على تكريم وتحفيز الموظفين الذين ساهموا في هذ

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

مليار    56مليار تم تطورت إلى    28لقد بدأت ميزانية المجلس الجماعي خالل المجلس ما قبل السابق ب  
مليار كل سنة. لكني    8مليار، اي أن المجلس الحالي طور الميزانية بمعدل    110مليار لتصل اآلن الى    86ثم إلى  

مبلغ   المبلغ  هذا  يشمل  أال  بالمبادرة    6اتساءل  الخاص  مليارين  مبلغ  كذا  و  االتصاالت،  بأعمدة  المتعلق  مليار 
ما إذا كان يشمل  الوطنية، وان لم يكن هذا المبلغ يشمل هذين الرقمين، فيجب علينا ان نقف لكم إجالال وتحية. ا

 هذين المبلغين فأقول أنه ال بد من بذل مزيد من الجهود. 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري

مبلغ   نضيف  أن  علينا  يجب  فإنه  االتصاالت  أعمدة  رسوم  احتسبنا  إذا  ألنه  الصحيح،  هو  العكس  إن 
أالف    10ألف درهم إلى    20مليارين على ما تم تحقيقه لحد اآلن الن مبلغ الرسم عن كل عمود تم تخفيضه من  

 درهم. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

إذا كان كالم السيد عبد السالم سي كوري هو الصحيح، فسأقبل رأسه أما إن جئته بالوثيقة التي تثبت  
 كالمي فيتوجب عليه حينها أن يقبل رأسي.  

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 الكلمة للسيد عبد السالم سي كوري لتالوة الوثيقة المتعلقة بالبرمجة. 

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي عبد السالم سي كوريالسيد 

سنة    عن  المتبقي  الحقيقي  الفائض  لبرمجة  الجماعة    2018بالنسبة  عمل  برنامج  من  مأخوذة  فهي 
 ومشاريع الحاضرة المتجددة وهي كالتالي:
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

، يجب ان ال ننسى  2018بعد االطال  على مشرو  برمجة الفائض الحقيقي لميزانية جماعة مراكش لسنة  

وزارة   بها  تكلفت  التي  المشاريع  أن  إلى  باإلضافة  كبيرا  عبئا  الجماعة  حملت  قد  المتجددة  الحاضرة  تكاليف  أن 

االقتراض وما زال هناك خالف بيننا  الداخلية تعرف بعض التعثر بسبب صعوبة التمويل اضطرت معه الوزارة إلى  

مبلغ   حول  عمل    20وبينها  برنامج  تنفيذ  استكمال  الى  أصال  موجهة  البرمجة  هذه  فان  ترون  وكما  ولذلك  مليار، 

 الجماعة وإلى مشاريع الحاضرة المتجددة. 

 بـــاب المناقشـــة مفتــــوح. 

 مجة على التصويت.  وإذا لم تكن هناك أية مالحظات إضافية، فإني أعرض مشرو  البر 
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 :   (20/02/2019بتاريخ   الثانية الجلسة) 2019العادية لشهر فبراير من جدول اعمال الدورة   الثانية والثالثونالنقطة 

 اعادة برمجة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش. 

 

   الجماعي لمراكشرئيس المجلس  السيد محمد العربي بلقائد

الكلمة للسيد الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية و الشؤون المالية والبرمجة لتالوة التقرير  

 . المتعلق بهذه النقطة

 

 الشؤون المالية والبرمجةبالميزانية واللجنة المكلفة رئيس  الحسين نوار السيد 
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  مجلس جماعة مراكش

 
 32النقطة رقم: 

 
 

 
 تقرير اجتماع 

اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية  
 والربجمة

 

 
 

 
 

 

 
 
 

  32حول النقطة رقم 
 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر  فبراير 

  
 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. -
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للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطار استئناف دراسة النقط المدرجـة فـي جـدول اعمـال   طبقا

الموجهـة لكـل مـن السـادة أعضـاء اللجنـة  11/02/2019بتـاريخ  2832، وتبعـا للـدعوة عـدد  2019الدورة العادية لشهر فبرايـر  

، انعقد اجتما  ثان يوم الخمـيس ة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةالمكلفوالمجلس للحضور والمشاركة في أشغال اللجنة  

على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بقاعة االجتماعات الرسمية بالقصر البلدي شـار  محمـد الخـامس   2019  فبراير  14

 برئاسة السيد الحسين نوار رئيس اللجنة لمواصلة تدارس النقط االتيـة:

 مع برجمة الفائض احلقيقي برسم نفس السنة. 2018جلماعي على بيان حصر النتيجة العامة مليزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية اطالع اجمللس ا -
 الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت متعلق بكراء ثالث حمالت بالسوق اجلماعي برج الزيتون باحملاميد. -
 اعي خاص باملدينة القدمية ملراكش.الدراسة و املصادقة على ضابط بناء مج -
 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. -
 ة.الدراسة واملصادقة على كناش التحمالت خاص باستغالل احملالت التجارية املتواجدة باحملطة الطريقية اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزي -
 حضر االجتما  من أعضاء اللجنة السادة:   -
 عبد الهادي تلماضي، عبد الهادي ويسالت، المصطفى الوجداني، ي. عبد الحفيظ المغراوي، محمد باقة. 

 وحضر االجتما  من أعضاء مكتب المجلس السيدة: -

 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  عبد السالم سي كوري 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :   الحسن المنادي ي. 

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي   :   عبد الرزاق جبور 
 

 شارك في االجتما  من اعضاء المجلس الجماعي السادة: -

 عبد الهادي بن عال، محمد بنلعروسي، خليفة الشحيمي، إبراهيم بوحنش، محمد ايت بويدو.

 ا شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة:كم -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 رئيسة قسم الميزانية والمحاسبة :    وفاء منيتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :   عبد الحق مدا 
 يل المداخيل وك :   الخمار لمغاري

 مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :   د. هشام بوخصيبي 
 رئيس مصلحة الوعاء الضريبي  :   عماد القيدومي 
 عن قسم الميزانية والمحاسبة  :   رشيد ليموني 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم أعمال المجلس  :   رشيد بوزيتي 
 أعمال المجلس عن قسم   :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :    سعد نجاي 

اللجنة  السيد رئيس  الدعوة، ذكر  تلبية  الحضور شاكرا لهم  بالسادة  الترحيبية  الكلمة  في مستهل االجتما ، وبعد 
فبراير   لشهر  العادية  الدورة  اعمال  جدول  في  والمضمنة  للدراسة  المطروحة  النح 2019بالنقط  على  للنقاش  إياها  عارضا  و ، 

 التالي: 
 

 

 مجلس جماعة مراكش 

 

 

 

    32النقطة رقم: 
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 :2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر فرباير  32النقطة رقم  
 اعادة برجمة بعض اعتمادات ميزانية التجهيز جلماعة مراكش. -            

 

بعض اعتمادات التجهيز   برمجة  إعادة    مشرو في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من  

أعطى السيد رئيس اللجنة   وحيث ان االمر يتعلق بأشغال تهيئة وتجهيز المكتب الصحي الجماعي،    بالتقرير،  والمرفق

 التوضيحات. مكتب لتقديم الالكلمة للسيد مدير  

االطار،   هذا  تقدر ب  وفي  اعتمادات  تحويل  بمقترح  يتعلق  األمر  أن  كانت مخصصة    3.210.897.54أوضح  درهم 

د للمكتب  القتناء عتاد معلوماتي لفائدة مكتب حفظ الصحة إلى فصل مشرو  متكامل خاص باستكمال تجهيز المقر الجدي

نظرا  المرفقة  الورقة  في  المبينة  بالمعدات  المنارة  مقاطعة  بتراب  مراكش  أبواب  بمنطقة  المتواجد  الجماعي  الصحي 

للنقص الحاصل في بعضها أو قدم وعطل بعضها اآلخر، مؤكدا أن توفير هذه التجهيزات للمقر الجديد من شأنه أن يؤثر  

وجودة الخدمات التي يقدمها، مضيفا أن المجلس الجماعي يفكر أيضا في    إيجابا على مردودية المكتب الصحي الجماعي

توفير محرقة للكالب الضالة وكذا األبقار واألغنام التي ال تحصل على تصريح بيطري، ألن جثث هذه الحيوانات حاليا يتم  

الضمير لتوفير لحومها لدى رميها في المطرح الجماعي وهذا له انعكاسات بيئية خطيرة، كما يترك المجال أمام عديمي  

 بائعي المأكوالت الجائلين. 

أن هذا التحويل يدخل في إطار تعزيز مشرو  المشرحة    أشاركما أعطيت الكلمة للسيد المدير العام المصالح الذي  

حالة   في  للجماعة  مفيدا  سيكون  أنه  مؤكدا  الجهوي،  البعد  ذو  الجماعي  الصحة  حفظ  لمكتب  الجديد  والمقر  النموذجية 

 حدوث كوارث ال قدر هللا بطاقته االستيعابية وخدماته ذات المعايير الدولية. 

الضالة   الكالب  تدخالتهم على ظاهرة  السادة األعضاء في  الرأي حيث ركز  المناقشة وإبداء  باب  عقب ذلك، فتح 

وانات أن يحد  كمعضلة تعاني منها مدينة مراكش وأن من شأن مكتب صحي بموصفات مالئمة معزز بمحرقة لهذه الحي

من تداعياتها الصحية والبيئية، مشيدين في نفس الوقت بالعمل الكبير الذي يقوم به طاقم مكتب حفظ الصحة الجماعي  

 ومطالبين بتحسين ظروف عملهم.

وتهيئة   تجهيز  يهم  النقطة  موضو   البرمجة  إعادة  مقترح  أن  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  ذلك،  على  وتأسيسا 

المقر الجديد لمكتب حفظ الصحة الجماعي باعتباره مرفقا ذو بعد اجتماعي وبناية نموذجية ستقدم خدمات صحية بمعايير  

للمرتفقين،   اللجنةدولية  اعتم  على  وافقت  بعض  برمجة  مراكش اعادة  لجماعة  التجهيز  ميزانية  مرفق   ادات  هو  كما 

   .بالتقرير

 وجمللسكم املوقر واسع النظر         
 رئيس اللجنة 

 احلسني نوار                                            
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

    .إذن، وبما أنه ليس هناك أي متدخل في الموضو ، اسمحوا لي أن أعرض النقطة على التصويت 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش بلقائدالسيد محمد العربي  

 وبه نكون قد انهينا التداول في النقط المدرجة في جدول اعمال دورتنا هاته. 

الكلمة للسيد كاتب المجلس لتالوة نص البرقية المرفوعة للسدة العالية باهلل الملك محمد السادس نصره  

 هللا و ايده.  
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش العربي بلقائدالسيد محمد 

، وقبل رفع هذه  وايدهبعد تالوة نص البرقية المرفوعة للسدة العالية باهلل الملك محمد السادس نصره هللا 

 وموظفي االدارة الجماعية.  واطر الجلسة اود ان اتقدم بشكري للسادة اعضاء المجلس الجماعي 

 ة وخمسة واربعون دقيقة.  ورفعت الجلسة على الساعة الرابع 

 

 

 


