
خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

لجملوصلمج ع٘لماانش 8102 م ٖغالاام ولاورّ ٗلاام ةٓ٘لارَالاحمل
لدوشيتلةّ ٗلاجملوصفَاستل

ل
  8303من ادلورة اًـادًة ًضير ماي  30/30/8303بخارخي  اجلَسة الأوىلفيرست حمرض 

 
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خافظت الجلعت الاولى 

 الكلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت  

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 17 

 

0 
ش الاخباسي لشبِغ املجلغ في ؼأن الاعمال التي جم اللُام بها في اواس الفالخُاث  اوالع املجلغ الجماعي على الخلٍش

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

 

تهت اطالع 
 الهجلس

 
 

18 -06 

 

 

2 

ُف الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت الؽشاكت  ل اإلاخعللت ببرهامج اهجاص وتهُئت مشابب للعُاساث وجـش والخمٍى

ت جفاعلُت ش وولع لىخاث اخباٍس ل.وتهُئت الاصكت والعاخاث العمىمُت والعىىهت والدؽٍى
لع مللعن ا٘لماانش()ىكط٘لّا ةٗلمًلااشٔرلااْاإلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 

 الهصادلة باإلجهاع

 
07 -79  

 

3 
الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاكت بين مجلغ ظماعت مشاكؾ وظمعُت مشاكؾ إلاعاعذة مشض ى اللفىس 

 الكلىي اإلاضمً لدعُير مشكض جففُت الذم اوساد.

 
 الهصادلة باإلجهاع

 

81 -92 

 

4 
 اظل مً للجمباص اإلاغشبُت اإلالكُت والجامعت مشاكؾ ظماعت مجلغ بين ؼشاكت اجفاكُت على واإلافادكت الذساظت

 . املحامُذ اإلاىاوً بفماء الجمباص كاعت وحعُير جذبير

 
 الهصادلة باإلجهاع

 

93 -016 

 

5 
 .الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاكت إلخذار مخدف للؽاي والخىابل بدذابم الحاسسي بمشاكؾ

 
 

الهصادلة الهبدئٗة 
 باإلجهاع

 
 

017 -037 

 

6 

الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاكت خىل اخذار مخدف ومعشك دابم إلاىخىظاث الفىاعت الخللُذًت باإلالش 

 اللذًم لغشفت الفىاعت الخللُذًت بعاخت ظامع الفىا إلاشاكؾ.

 
اجلت الٔ دّرة 

 الحمة

 

038 -040 

 

7 
خ  101/2/06/2016عذد  مشاكؾ إلاذًىت الجماعي املجلغ ملشس مالءمت  افلت  2016ًىهُى  23بخاٍس اإلاخعلم باإلاى

 .ورلك مع الىظام الاظاس ي للؽشكت اإلازكىسة "الاهىاس خالشة" املحلُت الخىمُت ؼشكت سأظمال مًعلى الشفع 

 

 
 الهصادلة باألغلبٗة

 

042 -049 

 

  عُاك.الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاكت بين ظماعت مشاكؾ و ظامعت اللاض ي  8

 الهصادلة باإلجهاع

 

051 -067 

 

9 
ل واهجاص بشهامج معالجت العكً اإلاهذد باالنهُاس بحي الحاسة الؽىش  الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت جخعلم بخمٍى

لماانش()ىكط٘لّا ةٗلمًلااشٔرلااْاإلع مللعن ا٘للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.2019 – 2018الشاوي 

 
 

 الهصادلة باإلجهاع

 

068 -085 

 

01 
ل واهجاص بشهامج معالجت العكً اإلاهذد باالنهُاس باإلاذًىت  الذساظت واإلافادكت على اجفاكُت ؼشاكت جخعلم بخمٍى

ل)ىكط٘لّا ةٗلمًلااشٔرلااْاإلع مللعن ا٘لماانش(للللللللللللللللللللللللللللل.2019 – 2018العخُلت الؽىش الشابع 
 

 الهصادلة باإلجهاع

 

086 -213 

 

00 
ت وجدعين الىلىط إلى  2014/م ح م/7الجفاكُت الؽشاكت سكم  1لذساظت واإلافادكت على ملحم سكم ا اإلاخعللت بخلٍى

ل)ىكط٘لّا ةٗلمًلااشٔرلااْاإلع مللعن ا٘لماانش(                الخذماث الصحُت بمذًىت مشاكؾ.
 

 

 الهصادلة باألغلبٗة

 

214 -209 

 
 

 

 

 

 

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

 

 8303من ادلورة اًـادًة ًضير ماي  34/30/8303بخارخي  اجلَسة اًثاهَةفيرست 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
 

 

  خافظت الجلعت الشاهُت 

 الكلمت الافخخاخُت والجذولت الضمىُت 

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 18 

 

  بالذعم والؽشاكت مع الجمعُاث وهُئاث املجخمع اإلاذوي . حعذًل بعن ملخمُاث كىاػ الخدمالث الخاؿ 02

 الهصادلة باإلجهاع

 

19 -66 

 

  اخذار مشكض ظماعي لألسؼُف والخىزُم . 03

 الهصادلة باإلجهاع

ل

ل74- 67

 

  الذساظت واإلافادكت على دفتر الخدمالث إلاىذ امخُاص كىش اإلاشكباث املخالفت للىاهين العير الى اإلاحجض الجماعي. 04

 الهصادلة باإلجهاع

 

75 -014 

 

خىن باملحامُذ 05  الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي بشط الٍض
 

 

 الهصادلة باإلجهاع

 

015 -006 
 

 الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي الضهىس بعين اًىي. 07
 

 الهصادلة باإلجهاع
 

015 -009 
 

 على هظام داخلي لعىق العمك بالجملت.الذساظت واإلافادكت  06
 

 الهصادلة باإلجهاع
 

021 -057 
 
 

 الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي لعىق العُاساث اإلاعخعملت. 08
 

 

 الهصادلة باإلجهاع

 

058 -068 
 

  .اظخماعي كمشكض دكالت بباب الجماعي الفحي اإلاكخب ملش جخفُق اعادة 09

 الهصادلة باإلجهاع
 

069 -076 

 

21 

ت ممىىخت مً وشف ؼشكت فماءاث الععادة لفابذة ظماعت مشاكؾ وهي عباسة عً كىعت  اإلافادكت على هبت علاٍس

الُت بمعاخت  مخىاظذة بحي  04/282715متر مشبع مىلىع الشظم العلاسي عذد  1054اسلُت مخففت إلاالعب ٍس

 جاسكت ملاوعت اإلاىاسة.

 
 

 الهصادلة باإلجهاع

 
 

077 -083 

 

20 

اكبت مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت وبلا لللاهىن سكم   اهخذاب  14.05ممشل عً مجلغ ظماعت مشاكؾ في لجىت مش

اإلاخعلم بؽشوه فخذ مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت وجذبيرها بعذ ولب الاعفاء مً هزه اإلاهمت الاهخذابُت جلذمذ به 

م خاي.  العُذة العمىة مٍش

 
 

 الهصادلة باإلجهاع

 
 
084 -089  

 

لعلذ الخذبير اإلافىك إلاشكض ومش وجشمين الىفاًاث اإلانزلُت واإلامازلت لها بمذًىت  3الذساظت واإلافادكت على ملحم سكم  22

 مشاكؾ. 

 

اجلت الٔ دّرة 
 الحمة

 
090 

 

23 

ع اإلاعخللت الىكالت و مشاكؾ ظماعت مجلغ بين اجفاكُت على اإلافادكت  الىوني واإلاكخب إلاشاكؾ والكهشباء اإلااء لخىَص

 .مشاكؾ إلاذًىت الكهشبابُت بالؽبكت البُىكهشبابُت املحىت بشبي جخعلم للؽشب الفالح واإلااء للكهشباء

 
اجلت الٔ دّرة 

 الحمة

 

092 

 

ىد للملاوعاث بشظم العىت اإلاالُت  24 ع املخفق الاظمالي للدعُير اإلاـش اجلت الٔ دّرة  .2019جدذًذ وجىَص
 الحمة

 

093 

 

اجلت الٔ دّرة  للباعت الجابلين. 9الجلعاث اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي املحامُذ البض في عملُت كشاء  25
 الحمة

 

094 

 

اجلت الٔ دّرة  للباعت الجابلين. حي الؽشفالبض في عملُت كشاء الجلعاث اإلاخىاظذة بالعىق الجماعي   26
 الحمة

 

095 

  لااربقٔــــــ٘ 

096 - 098 
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1 
 

  8102يب٘  انذٔسح انؼبدٚخ نؾٓش                          ًشاكؼنانًغهظ انغًبػٙ 

 عهغخ ػهُٛخ                                

 8102م ٖلللستغالاارّ ٗلاام ةٓ٘لارَا

 10/10/8102ثزبسٚخ انضبَٛخ  انغهغـخ
 

  

21082121088929

2108192108

 

 :    ؽنـش يٍ  اهـش عًبػخ نًشاكؼ ثقفخ اعزؾبسٚخ انغــبدح - 

 انًذٚش انؼبو نهًقبنؼ  :   ػجذ انكشٚى انخطٛت 

 سئٛـظ لغى اػًبل انًغهظ :       دمحم انًؾٛش          

 سئٛغخ لغى انًٛضاَٛخ ٔانًؾبعجخ :    ٔفبء يُٛزٙ

 سئٛظ لغى انًًزهكبد انغًبػٛخ :   ؾٕرٙان ْؾبو ثم

 ػٍ انًذٚشٚخ انؼبيخ نهًقبنؼ :   صٍٚ انذٍٚ انضسَْٕٙ

 سئٛظ انمغى انزمُٙ :   ٘ انطٛت اعُُٛؼ

 لغى رًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخسئٛظ  :   ػجذ انؾك يذا

 سئٛظ لغى انؾجبة، انضمبفخ، انشٚبمخ ٔانزشثٛخ :   ْؾبو اٚذ ٔاسؽٛخ

 سئٛظ لغى انؼًم االعزًبػٙ :   ػجذ انؼضٚض االيش٘

 سئٛغخ يقهؾخ رُظٛى عهغبد انًغهظ :   عؼٛذح اؽًٛذ٘

 ػٍ لغى اػًبل انًغهظ :    خهٛم يٕنؼ

 ػٍ لغى اػًبل انًغهظ :     عؼذ َغب٘

 ؽـــبسن يٍ انًقبنــؼ انخبسعٛــخ انغٛـذ: -
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء لمراكش :   امٌن استملن

 

 ػنٕا 28 : انؼذد انمبََٕٙ انز٘ ٚزكٌٕ يُّ انًغهظ انغًبػٙ  -

  ػنٕا 28  :   ػـذد االػنـبء انًضأنٛـٍ يٓبيٓــى  -

 ػنٕا 02:    ػـذد األػنــبء انؾبمشٚـــٍ  -

 ايٓا٥ب ايجاْٞ يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ عبس ايػالّ غٞ نٛضٟ 0

 ايٓا٥ب ايجايح يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ ضبُس تٛف١ً 2

 ايٓا٥ب اشباَؼ يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ َٛالٟ اسبػٔ املٓازٟ 3

 ايٓا٥ب ايػابع يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ عبس ايطظام جبٛض 4

 ايجا١َٓ  يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـايٓا٥ب١   اَاٍ َٝكط٠ 5

 ايٓا٥ب ايتاغع يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ عٛاطف ايربزعٞ 6

 ايٓا٥ب ايعاؾط يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ مجاٍ ايسٜٔ ايعهطٚز 7

 ناتب اجملًؼ ازبُاعٞ خايس ايفتاٟٚ 8
 ْا٥ب ناتب اجملًؼ ازبُاعٞ َٛالٟ احفٝغ قهاٟٚ ايعباغٞ 9

 اجملًؼ ازبُاعٞ عهٛ ٜٛغف أٜت ضٜاض 01
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2 
 

 "          "          " عبس اجملٝس اٜت ايكانٞ 00

 "          "          " تٛفٝل بًٛجٛض 02

 "          "          " عبس اهلازٟ ٜٚػالت 03
 "          "          " عازٍ املتكسم 04

 "          "          " ضبُس ظضاف 05
 "          "       "    عبس االي٘ ايػًف 06

 "          "          " ا١َٓٝ ايعُطاْٞ االزضٜػٞ 07
 "          "          " عبس ايٛاحس ايؿافكٞ 08

 "          "          " امحس ضبفٛظ 09

 "          "          " غفٝإ بٓداييت 21

 "          "          " عبس اجملٝس ايسَٓاتٞ 20

 "          "          " بٛسبػٔ خًٌٝ 22

 "          "          " ضبُس اٜت بٜٛسٚ 23

 "          "          " محٝس خٛضظى 24
 "          "          " ضبُس بٔ بال 25

 "          "          " أمحس عب١ًٝ 26
 "          "          " عبس ايفتاح ضظنٞ 27

 "          "      "     حػٔ بباٟٚ 28

 "          "          " إؾطام ايبٜٛػفٞ 29
 "          "          " َطِٜ خاٟ 31

 "          "          " ضبُس يهباض 30
 "          "          " عبس ايععٜع َطٚإ 32
 "          "          " ايػعٝس اٜت احملجٛب 33
 "          "      "     عبس اجملٝس بٓاْٞ 34
 "          "          " حبٝب١ ايهطؾاٍ 35
 "          "          " ضؾٝس ايتُازيٞ 36

 "          "          " ضبُس بًٓعطٚغٞ 37

 "          "          " ضبُس باق١ 38

 "          "          " املكطف٢ ايٛجساْٞ 39



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

3 
 

"          "     "      عبس ايكُس ايعهاضٟ 41  

 "          "          " ابطاِٖٝ بٛحٓـ 40

 "          "          " عبس ايطحِٝ ايفرياَٞ 42
 "          "          " َٛالٟ عبس اسبفٝغ املػطاٟٚ 43

 "          "          " اسبػني ْٛاض 44

 "          "          " ٜٛغف بٔ ايعاٖط 45

 "          "          " غالي١غعٝس٠  46
 "          "          " ضبُس ْهٌٝ 47

 "          "          " عبس ايكُس اهلٓٝسٟ 48

 "          "          " ثٛض١ٜ بٛعباز 49

 "          "          " عبس ايػين زضٜٛف 51
 "          "          " عبس اهلازٟ بٔ عال 50
 "          "          " اهلازٟ تًُانٞعبس  52

 "          "          " حفٝع١ صبساض 53

 "          "          " ضبُس اٜت ايعاٟٚ 54

 "          "          " ح١ًُٝ باضبُس 55

 "          "          " عبس ايععٜع بٛغعٝس 56

 "          "          " فاط١ُ ملهٕٗٛ 57
 "          "          " جٜٛس٠ ايعٜٛس٠ 58

 

 

 ٔاؽذا ػنٕا  10 :    ػـذد  األػنـبء انغبئجٛــٍ ثؼـــزس  -
 

 ض٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ ضبُس ايعطبٞ بًكا٥س 0

 

   ػنٕا  82 :       ػـذد  األػنبء انغبئجٛـٍ ثـذٌٔ ػــزس -

 
 ايٓا٥ب االٍٚ يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ ْٜٛؼ بٔ غًُٝإ 0
 ايٓا٥ب ايطابع يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ أمحس املتكسم 2

 ايٓا٥ب ايػازغ١ يط٥ٝؼ صبًؼ مجاع١ َطانـ خسجي١ فهٞ 3

 عهٛ اجملًؼ ازبُاعٞ عبس اهلازٟ فاضٟ 4
 "          "          " عسْإ بٔ عبس اهلل 5

 "          "          " عبس اهلل االَهاضٟ 6
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 "          "      "     عبس ايطمحإ ٚافا 7

 "          "          " حٝا٠ املؿفٛع 8

 "          "          " عبس ايكُس ايعُطاْٞ 9

 "          "          " ظن١ٝ املطٜين 01

 "          "          " عبس ايععٜع ايبٓني 00
 "          "          " ضبُس اسبط 02

 "          "          " فاط١ُ ايعٖطا٤ املٓكٛضٟ 03

 "          "          " محٝس ايؿٗٛاْٞ 04

 "          "          " املكطف٢ ايؿٗٛاْٞ 05

 "          "          " ضبُس االزضٜػٞ 06
 "          "          " عفٝف١ ايعظباضٟ 07

 "          "          " ظبٝب ضفٛف 08
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 لرئٌس مجلس جماعة مراكش الثانًالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 المجلس المحترمٌنالسٌدات أعضاء السادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسائل االعبلم

 أٌها الحضور الكرٌم

 

جلستنا الثانٌة من  أعلن رسمٌا عن افتتاحطبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، 

 وجدولتها الزمنٌة كاالتً: 2018دورتنا العادٌة لشهر ماي 
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  نهاأؽباإلاخذاول  والىلي   ملجلغ ظماعت مشاكؾ 2018الذوسة العادًت لؽهش ماي  للجلعت الشاهُت مًالجذولت  الضمىُت  

ترتيب 
 اجللسة

ساعة بداية  اجللسةتاريخ 
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجلسة 
 الثانٌة
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 احداث مركز جماعً لؤلرشٌؾ والتوثٌك . 03
 

 

 السٌر الى المحجز الجماعً.التحمبلت لمنح امتٌاز لطر المركبات المخالفة لموانٌن الدراسة والمصادلة على دفتر  04
 

 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً للسوق الجماعً برج الزٌتون بالمحامٌد 05
 

 

 الدراسة والمصادلة على نظام داخلً لسوق السمن بالجملة. 06
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جماعة مراكش وهً عبارة عن لطعة ارضٌة مخصصة  على هبة عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة فضاءات السعادة لفائدةالمصادلة 

 متواجدة بحً تاركة مماطعة المنارة. 14/282705متر مربع موضوع الرسم العماري عدد  0154 رٌاضٌة بمساحةلمبلعب 
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المتعلك  04.15مجلس جماعة مراكش فً لجنة مرالبة مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة طبما للمانون رلم  عن انتداب ممثل 
 بعد طلب االعفاء من هذه المهمة االنتدابٌة تمدمت به السٌدة العضوة مرٌم خاي.مإسسات الرعاٌة االجتماعٌة وتدبٌرها بشروط فتح 
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 لرئٌس مجلس جماعة مراكش الثانًالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

من النظام الداخلً ٌشرفنً أن  08وطبما للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل وخاصة المادة 
 أحٌطكم علما بما ٌلً:

فبراٌر  21لمد توصلت رئاسة المجلس الجماعً برسالة من السٌد خلٌل بولحسن عضو المجلس الجماعً بتارٌخ  -0

 امة ألسباب خاصة.فً شؤن االخبار باستمالته من فرٌك الحك 2108

فً موضوع تتبع حضور أعضاء  2108مارس  06لمد تم التوصل برسالة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش بتارٌخ  -2

   المجلس الجماعً لدورات المجلس العادٌة واالستثنائٌة  والتً جاء فٌها :

من المانون  67لممتضٌات المادة الحضور لدورات المجلس الجماعً طبما  ة... وفً هذا االطار واعتبارا إلجبارٌ« 

المتعلك بالجماعات المحلٌة والتمٌد بمواعد الحكامة المتعلمة بحسن تطبٌك مبدأ التدبٌر الحر  003.04التنظٌمً رلم 

من نفس المانون وحٌث أن الؽاٌة من هذه االلزامٌة هً تجوٌد العمل الجماعً  271المنصوص علٌه فً المادة 

اتخاد المرارات المناسبة فً كل ما ٌهم الجماعة وساكنتها بحكم تمثٌلهم عبر المشاركة  واشران جمٌع االعضاء فً

فً النماش وابداء الرأي والتراح التعدٌبلت البلزمة على مختلؾ مشارٌع المرارات فإنً أطلب من السادة أعضاء 

أعبله وذلن بالمواظبة والحضور المذكورة  67المجلس التمٌد باحترام الممتضى المانونً المنصوص علٌه فً المادة 

  » المجلس الجماعً تحت طائلة تطبٌك الجزاءات . تالمنتظم فً مداوال

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالــة

فً اطار االحاطة علما، أخبر رئاسة المجلس أنه بمحاداة ممهى اسبلن الكائن امام مسجد الكتبٌة تجري فٌه  
ملٌون وتم تجهٌزها بالكراسً  61أو  41أشؽال بناء فً الساحة التً تم تهٌئتها فً اطار المجلس السابك بمبلػ 

لذلن اطلب من رئاسة المجلس تعٌٌن لجنة  واالؼراس، لكن االن تلن الساحة لد طمست وتم احداث أكشان بها.
 للولوؾ على هذه المخالفة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزاوي

رجوعا الى موضوع المستشفى المحلً بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً اتساءل كٌؾ تم تحوٌل النمطة من "  
ؽاء انجاز بناء المستشفى المحلً بسٌدي تحسٌن وتموٌة  الولوج الى الخدمات الصحٌة بمدٌنة مراكش" الى " ال

ٌوسؾ بن علً " ولد أفاضت هذه النمطة الكؤس بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً وتركت أعضاء هذه المماطعة أمام 
أصابع االتهام لذلن أطالب بتنوٌر الساكنة وكذلن االعضاء حول هذا الموضوع، ورؼم مرور التصوٌت اال أنه ٌمكن 

 .التراجع عنه أو الؽاإه

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

لمد تم اجراء زٌارة مٌدانٌة لنادي الكوكب المراكشً من طرؾ الرئاسة لرفع معنوٌاته لٌبمى فً المسم الوطنً  
ملٌون درهم. ولمد كنت دائما  ادعو الى الحرص  على ربط هذا  5االول علما أننا ندعم هذا الفرٌك بمبلػ ٌصل الى 

 نتائج أي الحصول على المراتب االولى .الدعم بال

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فهنان نوادي اخرى فً حاجة الى مثل هذه الزٌارات التشجٌعٌة مثل نادي  
 االتفاق لذلن أطالب بتعمٌم مثل هذه الزٌارات على جمٌع اندٌة مراكش.

 عضو المجلس الجماعً السٌد ي. عبد الحفٌظ المؽراوي

ابمة تم التداول بشؤن تحوٌل اعتماد بناء المستشفى المحلً بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً مما فً الجلسة الس 
أحدث جدال واسعا فً أوساط هذه المماطعة وكذلن على مستوى الصحافة المحلٌة وتم التساإل عن مآل المطعة 

نرٌد أجوبة شافٌة حتى نستطٌع االرضٌة التً كان سٌنجز فولها، وكذلن مآل المدرسة التً تم الؽاء بنائها و لذلن 
 تطمٌن الساكنة والتً هً االن فً حالة ؼلٌان .
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

وذلن راجع الى العبارة الواردة فً تمرٌر اللجنة التً تمول "  00هنان خلط وسوء فهم فٌما ٌتعلك بالنمطة رلم  
حٌث ٌشمل التؽٌٌر الؽاء انجاز بناء المستشفى المحلً سٌدي ٌوسؾ بن علً وتحوٌل االعتماد المخصص له فً 

مجتمع اطار هذه االتفالٌة الى مشروع اتمام أشؽال بناء وتجهٌز المستشفى المحلً المحامٌد"، لذلن وبما أن ممثلً ال
المدنً حاضرون معنا فً هذه الماعة، فانً أطلب من رئاسة الجلسة اعطاء توضٌحات كافٌة لتنوٌر الرأي العام حول 

 هذا الموضوع حتى تطمئن الملوب الن هنان من ٌتصٌد االخبار لمحاولة التشوٌش على أعمال المجلس.

 عضو المجلس الجماعً السٌدة حفٌظة مجدار

بن علً ستنكر هذا االمر، لذلن بدوري أطالب رئاسة المجلس بتمدٌم التوضٌحات الكافٌة ان ساكنة سٌدي ٌوسؾ  
لطمؤنة الساكنة وخصوصا فً ظل االشؽال البطٌئة التً ٌتم بها انجاز المستشفى البدٌل الذي ٌتم فً اطار اتفالٌة 

 الشراكة مع مإسسة جاسم الخٌرٌة.

 

 ٌس مجلس جماعة مراكشلرئ الثانًالنائب  كوري السٌد عبد السبلم سً

فً البداٌة فان مبدأ االحاطة علما هو إلخبار المجلس بؤمر مستجد ولٌس أسئلة ٌراد الجواب عنها، أما فٌما  

ٌخص مستشفى سٌدي ٌوسؾ بن علً، فإننا نإكد أنه لٌس هنان الؽاء إلنجازه بل كل ما فً االمر أنه تم تحوٌل 

المتعلمة بتموٌة وتحسٌن الولوج الى الخدمات  17/2104فالٌة الشراكة رلم االعتماد الذي كان مرصودا له فً اطار ات

مارس  30الصحٌة نظرا الن هذا المستشفى أصبح ٌنجز فً اطار شراكة مع مإسسة جاسم الخٌرٌة المولعة بتارٌخ 

مما ٌعنً أن هذا المستشفى هو االن فً طور االنجاز رؼم بطء االشؽال للظروؾ التً ٌعرفها الجمٌع وبالتالً  2107

فلٌس هنان الؽاء لبناء المستشفى فً حد ذاته وانما تحوٌل االعتمادات التً كانت مرصودة له الى مشارٌع اخرى 

 حتى ال تبمى هذه االعتمادات مجمدة .

لسٌد دمحم بالة فان االمر لم ٌعد من اختصاص رئٌس المجلس الجماعً ألنه فوض هذا أما فٌما ٌخص سإال ا 

 االختصاص الى رإساء المماطعات وبالتالً فان هذا السإال ٌجب أن ٌطرح على السٌد رئٌس مماطعة المدٌنة .

 .لة الزمنٌةحسب الجدو ونمر االن الى التداول فً النمط المبرمجة فً جدول اعمال جلستنا الثانٌة هاته 
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثانٌة عشرةالنمطة 

 حعذًل بعن ملخمُاث كىاػ الخدمالث الخاؿ بالذعم والؽشاكت مع الجمعُاث وهُئاث املجخمع اإلاذوي.

  
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل كوري السٌد عبد السبلم سً

 

اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران فً ظل ؼٌاب السٌد رئٌس 

الذي  لتبلوة التمرٌر ونائبه، اعطً الكلمة للسٌد عبد الهادي بن عبل عضو المجلس الجماعً المجتمع المدنً

 النمطة.هذه اعدته اللجنة فً شؤن 

 

 
 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الهادي بن عبل
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    12 النمطة رلم:

 
 

  جتناعاتقرير 
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

  والتننية االجتناعية واشراك اجملتنع املدني
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ل12النقطة رقم  حول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 
 

 :  8النقطة رقم 

 تمرٓللبمضلمكتغٔ تلني شلااتشنالتلارت ظلب ارعهلّااراان٘لمعلادتنمٔ تلٍّٔئ تلاجملتنعلاملرىٕ
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فااً جاادول اعمااال  المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماالللممتضااٌات المانون طبمااا
ومواصالة الجتماعهاا المفتاوح المنعمادة جلساته االولاى بتاارٌخ  لمجلاس جماعاة ماراكش، 2108 مايلشهر  العادٌةالدورة 

بالشااإون الثمافٌااة والرٌاضااٌة والتنمٌااة االجتماعٌااة المكلفااة  وباتفاااق بااٌن السااادة االعضاااء، عماادت اللجنااة ،08/14/2108

صاباحا بماعاة االجتماعاات  الحادٌاة عشارعلاى السااعة  2108 ابرٌال 23 االثناٌنٌاوم  جلسة ثانٌة واشران المجتمع المدنً
مان جادول اعماال  نماطة لتادارس رئاٌس اللجناخلٌفاة الشاحٌمً الساٌد  الكبرى بالمصر البلادي شاارع دمحم الخاامس برئاساة

  :الدورة المرلمة كاالتً

 .لتمرٓللبمضلمكتغٔ تلني شلااتشنالتلارت ظلب ارعهلّااراان٘لمعلادتنمٔ تلٍّٔئ تلاجملتنعلاملرىٕ:  21النقطة رقم 
 

 

 ادة: الس مكتب المجلس الجماعًحضر االجتماع من أعضاء كما  -

 النائبة التاسعة لرئٌس المجلس الجماعً عضوة اللجنة :  البردعًعواطؾ 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

 .عبد الهادي بن عبل 
 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

الوجدانً، عبد المصطفى ابراهٌم بوحنش، عادل المتصدق، دمحم االدرٌسً، حفٌظة مجدار، ي عبد الحفٌظ المؽراوي/ 
 ، عبد الرحٌم الفٌرامً،.الهادي وٌسبلت، احمد عبٌلة

 

 : خالد الفتاويتؽٌب من أعضاء المجلس بعذر السٌد -

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 رئٌس لسم العمل االجتماعً :    عبد العزٌز األمري  
 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :   هشام وارشٌخ 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً 

 عن لسم اعمال المجلس :   رشٌد البوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :        سعد نجاي  

 

 ة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، مذكرابالساد ٌةترحٌبلدم السٌد رئٌس اللجنة  كلمة فً بداٌة االجتماع، 
  8و  3والتً تم خبللها تدارس النمطتٌن  08/14/2108ة المتبمٌة من الجلسة السابمة المنعمدة بتارٌخ بالنمط

الى الجلسة الثانٌة لعدم  02على اساس تؤجٌل النمطة  2108 مايفً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  المدرجتٌن
 .الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنًالتحمبلت كفاٌة الحٌز الزمنً لمنالشة كناش 

هذه النمطة نظرا للمكانة التً ٌحضى بها كناش سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة  وفً هذا االطار،
 .المجتمع المدنً هٌئات مع الشراكات ابط تنظٌمً ٌإطر منهجٌة التحمبلت كض

 ولتوضٌح تفاصٌل هذا الموضوع، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من وثٌمة كناش التحمبلت موضوع النمطة،
اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الشباب والثمافة والرٌاضة والتربٌة الذي اكد على االهمٌة 

التً ٌكتسٌها كناش التحمبلت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً  البالؽة
باعتباره، اطارا تنظٌمٌا، ٌضبط العبللة التعالدٌة بٌن الجماعة و جمعٌات المجتمع المدنً وهو مبنً على 

ماعات الترابٌة وكذا بعض اسس واضحة المعالم ومرجعٌة لانونٌة تؤخذ بعٌن االعتبار الموانٌن التنظٌمٌة للج
الموانٌن االخرى ذات الصلة، اضافة الى مضامٌن الدورٌة االخٌرة للسٌد وزٌر الداخلٌة حول دعم الجمعٌات 

 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    8: النمطة رلم 
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 مإسسات مختلؾ تمدمه الذي الدعم العمومًهذا من جهة، ومن جهة اخرى اعتبارا للمكانة التً ٌحتلها  
 .المدنً المجتمع ومنظمات هٌئاتمع  والشراكة التعاون تجسٌد مظاهر أبرز ؤحدك المنتخبة الدولة

 البعد ذات والتظاهرات األنشطة من كبٌرة نسبة إنجازمشٌرا الى ان اسلوب الشراكة هذا اسفر على 
 الحكامة لواعد إعمال ٌستدعً ، ؼٌر انه وؼٌرها والفنٌة المٌادٌن الثمافٌة كل فً والمحلً والجهوي الدولً
جماعة ، مإكدا على ان نتائجها وتمٌٌم وتنفٌذها الشراكات هذه بناء فً وتكافإ الفرص والشفافٌة الجٌدة

مهرجانات  الحاملة لمشارٌع والمإسسات والهٌئات للجمعٌات سنوي مالً دعم تخصٌص لررت مراكش
وملتمٌات وتظاهرات ثمافٌة وبرامج التنشٌط الثمافً والرٌاضً واإلجتماعً للمرافك السوسٌوثمافٌة 

 جماعة من أجل خلك دٌنامٌة ثمافٌة واجتماعٌة.لضٌة التابعة لورٌا
 ا تراببه ٌزخر المادٌة والبلمادٌة التً الثروة بؤنمشٌرا الى المناعات الموضوعٌة والذاتٌة 

ذه به متصلة عناوٌن تحت تنظم التً الفعالٌات لجعل المتدخلٌن مختلؾ مع للتعاون مجاال تشكل الجماعة
ال  سٌنعكس ما وثمافٌا؛ وهو تارٌخٌا بالجماعة الواسع والتعرٌؾ الخبلق والتنافس لئلبداع مناسبات الثروة
 أو األعمال أو للسٌاحة علٌها الوافدٌن على وكذا ابه الساكنة عٌش ومستوى الجماعة على التصاد محالة

 .ؼٌرهما
 لواعد وفك المشارٌع حاملً بٌن التنافس لتنظٌممعتبرا الوثٌمة التنظٌمٌة المرجعٌة بمثابة اطار 

 .بالمحاسبة وعمدة أهداؾ واضحة الرإى المسإولٌة وربط الجٌدة الحكامة

    

عمب ذلن، وبعد االستماع لهذه التوضٌحات، واالطبلع على كناش التحمبلت موضوع النمطة، فتح 
 باب المنالشة وابداء الرأي، سجل خبلله السادة االعضاء المبلحظات االتٌة:

 ة اعادة النظر فً كناش التحمبلت الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات االشادة بمبادر
 المجتمع المدنً فً اطار تمنٌن الدعم العمومً واعتماد منظومة لانونٌة جدٌدة محٌنة.

  تثمٌن ممتضٌات كناش التحمبلت للمطع مع الطرٌمة السابمة فً دعم الجمعٌات مع تمنٌن
 نطك الشفافٌة والوضوح.االسلوب المعتمد و اخضاعه لم

 .ضرورة اٌبلء اهمٌة فً تنشٌط المرافك الرٌاضٌة والثمافٌة التابعة للجماعـة 
  تسطٌر برامج لتكوٌن الجمعٌات على اختبلؾ اهتماماتها مع اعتماد مدلك الحسابات فً تؤطٌر

 العملٌة المحاسباتٌة بٌن الجماعة والمستفٌدٌن.
 برامج واضحة وبؤهداؾ وؼاٌات ملموسة .الحرص على فرض معادلة الدعم مشروط ب 
  ضرورة االطبلع على التركٌبة المالٌة للمشارٌع الممدمة من اجل فرض مسطرة االدالء بشهادة

 بنكٌة تثبت نصٌب الجمعٌة فً المشروع المزمع تفعٌله.
 . ضرورة الحرص على تدعٌم الجمعٌات الجادة والصاء الجمعٌات النفعٌة 
  اعداد كتٌب ٌحدد البرنامج العام لؤلنشطة المزمع تنظٌمها داخل الجماعة مع االخذ بعٌن االعتبار

 التنوٌع الجؽرافً والفنً والذولً . 
وبعد االطبلع ومنالشة ممتضٌات كناش التحمبلت وتثمٌن ممتضٌاته، وحٌث ان الصٌؽة التعدٌلٌة 
الممترحة الهدؾ منها ضبط وتحدٌد معاٌٌر االستفادة وفً نفس الولت التؤسٌس لمرحلة جدٌدة تمطع مع 

مٌمٌة باعتماد االسالٌب التً كانت سائدة من ذي لبل لوامها الحكامة والشفافٌة والوضوح والشراكة الح
مماربة تشاركٌة، وبعد الولوؾ على االلطاب المابلة للدعم وهً المطب االجتماعً والثمافً والرٌاضً فً 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على كناش التحمبلت الخاص بالدعم والشراكة مع انتظار النظر فً التعانٌات، 
 الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً فً صٌؽته المعدلة.

 جلسكم المولر واسع النظرولم
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 انًًهكخ انًغشثٛخ

 ٔصاسح انذاخهٛخ

 ٔػًبنخ يشاكؼ ٔالٚخ عٓخ يشاكؼ أعفٙ

 عًبػخ يشاكؼ

 انًذٚشٚخ انؼبيخ نهًقبنؼ

 لغى انؾجبة انضمبفخ انشٚبمخ ٔانزشثٛخ

 يقهؾخ انؾشاكخ ٔدػى يؾبسٚغ انغًؼٛبد

 

 

 

 

   كُبػ انزؾًالد

انخبؿ ثبنذػى ٔانؾشاكخ يغ انغًؼٛبد 

 ْٔٛئبد انًغزًغ انًذَٙ 
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 انفٓشط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقفؾخ انًؾٕس

 3 اٌذ٠جبعخ -

 3 إٌقٛؿ اٌّشعؼ١خ -

 4 األ٘ذاف األعبع١خ -

 4 األلطبة اٌمبثٍخ ٌٍذػُ -

 5 ِؾبٚس اٌذػُ ؽغت األلطبة -

 6 اٌّؼب١٠ش اٌّؼزّذح فٟ أزمبء ٍِفبد اٌذػُ -

 10 أعٙضح اٌؾىبِخ -

 11 اٌٛصبئك اٌنشٚس٠خ ٌزمذ٠ُ هٍت اٌؾقٛي ػٍٝ اٌذػُ -

 12 اٌّالؽك -

 13 (1رقش٠ؼ ثبٌؾشف / اٌٍّؾك)

 14 (2ثطبلخ رم١ٕخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌغّؼ١خ / اٌٍّؾك)

 16 (3أغبصاد اٌغّؼ١خ خالي اٌغٕز١ٓ االخ١شر١ٓ / اٌٍّؾك )

 17 (4ثطبلخ رم١ٕخ ػٓ  اٌّؾشٚع / اٌٍّؾك )

 22 (5اٌٍّؾك سلُ )ٚفً ثا٠ذاع ٍِف اٌذػُ / 

 23 (6ّٔٛرط ارفبل١خ ؽشاوخ ِٓ اعً دػُ ِبٌٟ ٌّؾشٚع / اٌٍّؾك سلُ )

 26 (7ّٔٛرط ارفبل١خ ؽشاوخ ِٓ اعً دػُ ِبٌٟ ١ٌّضا١ٔخ اٌزغ١١ش / اٌٍّؾك سلُ )
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 انــذٚجبعــــخ  

 اٌزؼبْٚ رغغ١ذ ِظب٘ش أثشص أؽذ إٌّزخجخ، اٌذٌٚخ ِإعغبد ِخزٍف رمذِٗ اٌزٞ ٠ِٟؾىً اٌذػُ اٌؼّٛ

 .اٌّذٟٔ رّغٌّغا ِٕٚظّبد ١٘ٚئبد اٌّإعغبد ٘زٖ ث١ٓ ٚاٌؾشاوخ

 ٠شعغ ٚاٌّؾٍٟ ٚاٌغٙٛٞ اٌذٌٟٚ اٌجؼذ راد ٚاٌزظب٘شاد األٔؾطخ ِٓ وج١شح ٔغجخ ٔغبص ئ أْ ٠ؾٙذ فبٌٛالغ

 اٌغ١ذح اٌؾىبِخ لٛاػذ ئػّبي ٠غزذػٟ ِب ٚ٘ٛ ٚغ١ش٘ب ٚاٌف١ٕخ ا١ٌّبد٠ٓ اٌضمبف١خ وً فٟ اٌؾشاوبد ٘زٖ فؼب١ٌخ ئٌٝ

 ػٍٝ اٌؾشؿ ٠مزنٟ وّب عٙخ، ٔزبئغٙب ِٓ ٚرم١١ُ ٚرٕف١ز٘ب اٌؾشاوبد ٘زٖ ثٕبء فٟ اٌفشؿ ٚرىبفإ ٚاٌؾفبف١خ

 ِٓ اٌزشاث١خ اٌغّبػبد أٔٛاع ٌّخزٍف اٌّٛوٌٛخ اإلخزقبفبد ِغ اٌؾشاوخ ِٛمٛع األٔؾطخ ِغبالد ِالئّخ

 اٌزىبًِ ئهبس فٟ اإلخزقبفبد رّب٠ض ِٓ اٌّؾشع لقذ٘ب اٌزٟ إٌج١ٍخ اٌغب٠بد رؾم١ك أعً أخشٜ، ِٓ عٙخ

 اي.ٌّغٚا ٌإلٔغبْ ٚاٌّغزذاِخ ٚاٌؼبدٌخ اٌّزٛاصٔخ ٌٍز١ّٕخ إٌّزظ ٚاٌزؼبمذ

 ٚا١ٌٙئبد ٌٍغّؼ١بد عٕٛٞ ِبٌٟ دػُ رخق١ـ لشسد عّبػخ ِشاوؼ فاْ عجك، ِب ػٍٝ رأع١غب

يٓشعبَبد ٔيهزمٛبد ٔ رظبْشاد صمبفٛخ ٔثشايظ انزُؾٛو انضمبفٙ ٔانشٚبمٙ  ٌّؾبس٠غ اٌؾبٍِخ ٚاٌّإعغبد

ِٓ أعً خٍك د٠ٕب١ِخ صمبف١خ ٚاعزّبػ١خ ٔاإلعزًبػٙ نهًشافك انغٕعٕٛصمبفٛخ ٔسٚبمٛخ انزبثؼخ نغًبػخ يشاكؼ 

 داخً ِذ٠ٕخ ِشاوؼ.

 ػٓ رؼجش عّبػخ ِشاوؼ فاْ ٚاٌف١ٕخ، ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ اإللزقبد٠خ ثأثؼبدٖ األصش ٘زا رؾم١ك ػٍٝ ٚػّال

 اٌّزذخ١ٍٓ ِخزٍف ِغ ٌٍزؼبْٚ ِغبال رؾىً اٌغّبػخ ا رشاةثٙ ٠ضخش ٚاٌالِبد٠خ اٌزٟ اٌّبد٠خ اٌضشٚح ثأْ لٕبػزٙب

 اٌٛاعغ ٚاٌزؼش٠ف اٌخالق ٚاٌزٕبفظ ٌإلثذاع ِٕبعجبد اٌضشٚح رٖثٙ ِزقٍخ ػٕب٠ٚٓ رؾذ رٕظُ اٌزٟ اٌفؼب١ٌبد ٌغؼً

 ػٍٝ ٚوزا اثٙ اٌغبوٕخ ػ١ؼ ِٚغزٜٛ اٌغّبػخ الزقبد ػٍٝ ال ِؾبٌخ ع١ٕؼىظ ِب ٚ٘ٛٚصمبف١ب؛  ربس٠خ١ب ثبٌغّبػخ

 .غ١شّ٘ب أٚ األػّبي أٚ ٌٍغ١بؽخ ػ١ٍٙب اٌٛافذ٠ٓ

 ٚمغ رُ فمذ ػٕب٠خ ِٓ رغزؾمٗ ِب اثٙ اٌّؼ١ٕخ اٌّؾبس٠غ ث١ٓ اٌغّبػخ ٚؽبٍِٟ اٌؾشاوخ ئػطبء ػٍٝ ٚػّال

 لٛاػذ ٚفك اٌّؾبس٠غ ؽبٍِٟ ث١ٓ اٌزٕبفظ ٌزٕظ١ُ اٌّشعؼٟ اإلهبس رؾىً رؼبلذ٠خ ٚص١مخ ثّضبثخ رؾّالد دفزش

 ثبٌّؾبعجخ ٚػمذح أ٘ذاف ٚامؾخ اٌشؤٜ. اٌّغإ١ٌٚخ ٚسثو اٌغ١ذح اٌؾىبِخ

 

 انُقٕؿ انًشعؼٛخ 

   ُاٌخبؿ ثبٌغّبػبد  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سل 

  ٠نجو  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378األٌٚٝ عّبدٜ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  75.00ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت اٌمبْٔٛ ػذد 

ثزٕف١ز  2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ  1.09.39، ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206

 .07.09اٌمبْٔٛ 

 ٔ1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  1.10.150اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ   30.09ْٛ سلُ ثٕبء ػٍٝ اٌمب 

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ.2010غؾذ  24)

  ُاٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل 

   ( ثغٍ  8102َٕفًجش  84انًٕافك )  0140سثٛغ األٔل  1انقبدس فٙ  81021100ٔثُبء ػهٗ انًشعٕو ػذد

 َظبو انًؾبعجخ انؼًٕيٛخ نهغًبػبد ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انغًبػبد1

  انًزؼهمخ ثبنؾشاكخ ثٍٛ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔانغًؼٛبد انقبدسح  2/8114ٔثُبء ػهٗ دٔسٚخ انٕصٚش األٔل ػذد

 81141َٕٕٚٛ  82فك انًٕا 0188سثٛغ انضبَٙ  88ثزبسٚخ ٖ

 سلى  ٔثُبء ػهٗ دٔسٚخ ٔصٚش انذاخهٛخD2185  إنٗ انغبدح ٔالح انغٓبد ٔػًبل انؼًبالد ٔاأللبنٛى ثبنًًهكخ ؽٕل

 دػى انغًؼٛبد يٍ هشف انغًبػبد انزشاثٛخ ٔإثشاو ارفبلٛبد انزؼبٌٔ ٔانؾشاكخ يؼٓب

 ٌّغزّغ اٌّذٟٔ ؽٛي رٕف١ز اٌّؾبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ فٟ رم١ٕٓ اٌؾشاوخ ِغ عّؼ١بد ا

ٚئسعبء صمبفخ عذ٠ذح رمَٛ ػٍٝ اٌّشدٚد٠خ  ٚ إٌغبػخ فٟ دػُ  اٌّزؼٍمخ ثبٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاالعزّبػٟ

ِؾبس٠غ اٌغّؼ١بد ثّب ٠زٕبعت ٚسغجزٙب األو١ذح فٟ ئلبِخ ِؾبس٠غ ٚأٔؾطخ ؽم١م١خ رزٛخٝ رؾق١ً لذس ِز١ّض ِٓ 

 ٚاٌزذث١ش األِضً فٟ ئٔغبص اٌجشاِظ ٚرٕف١ز٘ب.اٌؾىبِخ 

  ٞ( .2018)عٍغخ ثزبس٠خ ...../..../ 2018ٚرجؼب ٌّذاٚالد ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ِب 

  رُ اػزّبد ٘زا اٌىٕبػ اٌّزؼٍك ثبٌؾشٚه ٚ اٌزؾّالد اٌزٟ رنجو ٚرؾذد ِؼب١٠ش االعزفبدح ِٓ دػُ عّبػخ ِشاوؼ

 اٌغّؼ١بد ٚا١ٌٙئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.ٌّؾبس٠غ ٚ أٔؾطخ 
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 األْذاف األعبعٛخ نكُبػ انزؾًالد 

٠ٙذف وٕبػ اٌزؾّالد ئٌٝ رأع١ظ ػاللخ عذ٠ذح ِغ ١٘ئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثغّبػخ ِشاوؼ رمَٛ 

 ػٍٝ ِجبدب ػ١ٍّخ ٚامؾخ ٌزذث١ش اٌذػُ ٚاٌؾشاوبد ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

 ِٚٓ خالي ٘ذٖ اٌّمبسثخ اٌزؾبسو١خ ٠غؼٝ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ : 

إلشاس يجذأ انزؼبلذ ثٍٛ انًغهظ ٔيؤعغبد انًغزًغ انًذَٙ كآنٛخ َبعؼخ ٔفؼبنخ نزؾمٛك  -

 انجشايظ انزًُٕٚخ انزؾبسكٛخ1

ؼبلذ يغ اػزًبد كُبػ انزؾًالد ٔارفبلٛبد انؾشاكخ كٕعٛهخ أعبعٛخ نزؾمٛك يجذأ انز -

 انغًؼٛبد1

 اػزًبد يجذأ انذػى يمبثم انجشايظ1 -

 رفؼٛم انًؾبسٚغ انزٙ رخذو أْذاف يخطو ػًم انغًبػخ1  -

 رؼضٚض آنٛبد انؾكبيخ ٔانؾفبفٛخ فٙ رذثٛش ػًهٛبد انذػى1 -

 رمٛٛى َزبئظ انذػى1 -

 رًكٍٛ انغًؼٛبد يٍ انٕعبئم انًبنٛخ اننشٔسٚخ نزُفٛز ثشايغٓب ٔيؾبسٚؼٓب1 -

 

 

 األلطبة انمبثهخ نهذػى  

 

 ٠زنّٓ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍغّؼ١بد اٌّخقـ ِٓ هشف عّبػخ ِشاوؼ األلطبة اٌزب١ٌخ:

 

 ٔٚؾًم: انمطت االعزًبػٙ 01

 ِإعغبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ 

  ٟٔاٌغّؼ١بد اٌزٟ رؾزغً فٟ اٌّغبي اإلٔغب

 ٚاالعزّبػٟ.

 ٔٚؾًم:  انمطت انضمبفٙ 81

 ٟاٌغّؼ١بد اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبي اٌضمبف 

 ّٕٞٛاٌغّؼ١بد اٌّٙزّخ ثبٌجؼذ اٌج١ئٟ ٚاٌز 

 ٔٚؾًم: انمطت انشٚبمٙ .3

 اٌفشق ٚاألٔذ٠خ اٌش٠بم١خ 

 ٟاٌغّؼ١بد اٌّٙزّخ ثب١ٌّذاْ اٌش٠بم 
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 يؾبٔس انذػى ؽغت األلطبة: 

رزنًٍ ألطبة انذػى ػذح يؾبٔس يؤْهخ نجشيغخ يؾبسٚغ ًٚكٍ ؽقشْب ؽغت انًغبالد فٙ 

 انًؾبٔس اٜرٛخ:

  :ٙانمطت االعزًبػ 

 يؾبٔس انذػى انخبفخ ثًؤعغبد انشػبٚخ االعزًبػٛخ: 01

دٚس   –دٚس اٌطبٌجخ   –دٚس األ٠زبَ   –رؾغ١ٓ ٚمؼ١خ إٌضالء ثّإعغبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ: دٚس األهفبي  -

 اٌؼغضح ٚاٌّغ١ٕٓ. –اٌطبٌت 

 يؾبٔس انذػى انخبفخ ثبنغًؼٛبد االعزًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ: 81

 األؽخبؿ دٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ.ئدِبط ٚرأ١ً٘  -

 دػُ اٌّؾبس٠غ اٌّذسح ٌٍذخً. -

رم٠ٛخ لذساد اٌّإعغبد ٚاٌغّؼ١بد االعزّبػ١خ فٟ ِغبي اٌزغ١١ش ٚاٌزذث١ش ٚئػذاد ٚرٕف١ز  -

 ٚرم١١ُ اٌجشاِظ ٚاٌّؾبس٠غ.

رٕؾ١و اٌّشافك االعزّبػ١خ ثبٌّذ٠ٕخ ) عٛاء اٌّشافك اٌزبثؼخ ٌغّبػخ ِشاوؼ أٚ اٌزبثؼخ  -

 خبسع١خ "ؽش٠ه" (ٌٍّقبٌؼ اٌ

 

 :ٙانمطت انضمبفــــ 

 

 :يٓشعبَبد ٔيهزمٛبد ٔ رظبْشاد صمبفٛخ ثًؾبسٚغيؾبٔس انذػى انًزؼهمخ  01

 صيبٌ انزظبْشح انًهزمٗ/ػُٕاٌ انزظبْشح انشلى

 ُٚبٚش يٓشعبٌ يغشػ انطفم 1

 فجشاٚش يٓشعبٌ يغشػ انٕٓاح 2

 يبسط يٓشعبٌ يغشػ انشٔاد 3

 أثشٚم يٓشعبٌ انًذاسط 4

 يب٘ يٓشعبٌ كٕسال انًذاسط 5

 َٕٕٚٛ يٓشعبٌ يٕعٛمٗ انزشاس 6

 ٕٚنٕٛص يٓشعبٌ فٍ انؾكبٚخ 7

 غؾذ يٓشعبٌ انذلخ انًشاكؾٛخ 8

 يٍ ؽٓش يبسط إنٗ ؽٓش ََٕجش رُؾٛو انؾذائك 9

 يٍ ؽٓش أكزٕثش إنٗ َٓبٚخ انًٕعى انذساعٙ يذسعخ انزكٍٕٚ انًغشؽٙ 10

 ََٕجش يهزمٗ انجؾش انؼهًٙ 11

 دعُجش انًهزمٗ انغٕٓ٘ نهكزبة 12
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ثجشايظ انزُؾٛو انضمبفٙ ٔانشٚبمٙ ٔاإلعزًبػٙ نهًشافك يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ  .2

 انغٕعٕٛصمبفٛخ ٔسٚبمٛخ انزبثؼخ نغًبػخ يشاكؼ:

 صيبٌ انجشَبيظ َٕػٛخ انجشَبيظ اعى انًشفك انغٕعٕٛصمبفٙ ٔسٚبمٙ اعى انًمبهؼخ 

   ِشوت ثبة اٌخ١ّظ يمبهؼخ انًذُٚخ  .1

   داس اٌّٛاهٓ ؽٟ اٌغالَ  .2

3.  ..........   

   جبة اٌؾٟ اٌغذ٠ذؾداس اٌ يمبهؼخ عٛجغ  .4

   اٌمبػخ اٌّغطبح اٌؾٟ اٌغذ٠ذ  .5

   اٌخضأخ اٌجٍذ٠خ اٌّقٍٝ  .6

   انًشكت انضمبفٙ ػٍٛ إٚطٙ يمبهؼخ انُخٛم  .7

   انمبػــخ انًغطــبح انُخٛم  .8

   يكزجخ انُخٛم  .9

   اٌغّؼ١بد اٌىذ٠خداس  يمبهؼخ عهٛض  .10

   اٌمبػخ اٌّغطبح ......  .11

12.  ..........   

   داس اٌّٛاهٓ اٌّؾب١ِذ يمبهؼخ انًُبسح  .13

   داس اٌؾجبة اٌّؾب١ِذ  .14

   اٌّشوض اٌزشثٛٞ اٌّؾب١ِذ  .15

   اٌّشوت اٌضمبفٟ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .16

   اٌّشوت اإلعزّبػٟ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .17

   ِٕزضٖ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .18

   اٌغّؼ١بد ؽٟ وغطٛسداس   .19

   اٌمبػخ اٌّغطبح اٌضسلطٟٛٔ  .20

   اٌمبػخ اٌّغطبح أعىغٛس  .21

   اٌمبػخ اٌّغطبح اٌؼضٚص٠خ  .22

23.  ..........   

فنبء لطت   .24

 انًٕاهٍ

   اٌّشوض إٌغٛٞ ثٛػىبص

   داس اٌغّؼ١بد  .25

   اٌخضأخ  .26

   اٌمبػخ اٌّزؼذدح اٌزخققبد  .27

   ِغشػ اٌٙٛاء اٌطٍك  .28

29.  ..........   

30.  ..........   
 

 1 يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ ثبنغًؼٛبد انًٓزًخ ثبنجؼذ انجٛئٙ ٔانزًُٕ٘:4

 اٌزذخالد اٌّشرجطخ ثبٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ . -
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 :ٙانمطت انشٚبم 

 يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ ثبنفشق ٔاألَذٚخ انشٚبمٛخ: -0

اٌش٠بم١خ ٌألٌؼبة اٌغّبػ١خ ؽغت اٌزخققبد ٚألغبَ إٌّبفغخ: وشح اٌمذَ، ثشاِظ اٌفشق  -

 وشح ا١ٌذ، وشح اٌغٍخ، اٌىشح اٌطبئشح....

 ثشاِظ اٌفشق ٚاألٔذ٠خ اٌش٠بم١خ ألٌؼبة اٌفشد٠خ ؽغت اٌزخققبد. -

 يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ ثبنغًؼٛبد انًٓزًخ ثبنًٛذاٌ انشٚبمٙ: -8

 دػُ اٌجشاِظ اٌغٛع١ٛ س٠بم١خ.  -

 اٌجشاِظ اٌّزؼٍمخ ثأ١ّ٘خ اٌش٠بمخ ٚدٚس٘ب فٟ رأه١ش اٌطفٌٛخ ٚاٌؾجبة .دػُ  -

 إَٔاع انذػى 

 رمٕو عًبػخ يشاكؼ ثذػى انغًؼٛبد ٔانٓٛئبد انًغزًغ انًذَٙ ٔفك َٕػٍٛ يٍ إَٔاع انذػى 

 دػُ ِؾشٚع اٌغّؼ١خ: ٠زّضً فٟ رمذ٠ُ ِغبّ٘خ ِب١ٌخ ِٓ اعً أغبص ِؾشٚع ِؾذد -

فٟ رمذ٠ُ ِٕؾخ رذفغ فٟ ؽغبة اٌغّؼ١خ ٌّغبػذرٙب ػٍٝ رذث١ش  دػُ ١ِضا١ٔخ اٌزغ١١ش: ٠زّضً -

 ع١ش٘ب اٌؼبدٞ خالي اٌغٕخ اٌغبس٠خ.

 ٔرخقـ يُؼ انزغٛٛش نهغًؼٛبد انزبنٛخ:

 اٌفشق ٚاالٔذ٠خ اٌش٠بم١خ اٌّؾبسوخ فٟ ئؽذٜ اٌجطٛالد اٌشع١ّخ ٌٍغبِؼبد ٚاٌؼقت. -

ٚمؼ١خ فؼجخ أٚ فٟ ٚمؼ١خ اٌغّؼ١بد اٌزٟ رذثش ِشاوض اإل٠ٛاء أٚ اٌؼٕب٠خ ثبألؽخبؿ فٟ  -

 ئػبلخ.

 

 انًؼبٚٛش انًؼزًذح فٙ اَزمبء ههجبد انذػى 

 رُمغى انًؼبٚٛش انًؼزًذح إنٗ لغًٍٛ:

 انمغى االٔل : ؽشٔه ٚؼزجش رٕفشْب مشٔسٚب نهمجٕل انًجذئٙ نطهجبد انذػى:

 ثبنُغجخ نهغًؼٛبد: .1

 ٚعٛد اٌغّؼ١خ فٟ ٚمؼ١خ لب١ٔٛٔخ. -

 ِغبالد ِٚؾبٚس اٌذػُ ؽغت األلطبة.أغغبَ هج١ؼخ ٔؾبه اٌغّؼ١خ ِغ  -

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد اٌزٟ رٕـ  65االؽزشاَ ٚاالٔنجبه اٌزبَ ٌّمزن١بد اٌّبدح  -

ػٍٝ ِٕغ وً ػنٛ ِٓ أػنبء اٌغّبػخ ِٓ أْ ٠شثو ِقبٌؼ خبفخ ِؼٙب فٟ ر٠ًّٛ 

ح ِؾبس٠غ اٌغّؼ١بد عٛاء ثقفخ ؽخق١خ أٚ ثقفزٗ ِغبّ٘ب أٚ ٚو١ال ػٓ غ١شٖ أٚ ٌفبئذ

 صٚعٗ اٚ أفٌٛٗ أٚ فشٚػٗ.
 

 ثبنُغجخ نهًؾشٔع: 81

 ِمشس اٌّىزت اٌّغ١ش ٌٍغّؼ١خ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّؾشٚع. -

 ِالئّخ اٌّؾشٚع ِٛمٛع اٌذػُ ِغ ألطبة ِٚؾبٚس اٌذػُ. -

 ِالئّخ اٌّؾشٚع ٌٍّٙبَ إٌّٛهخ ثبٌغّؼ١خ هجمب ٌمبٔٛٔٙب األعبعٟ. -

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

20 
 

 ٔانًؾبسٚغ:انمغى انضبَٙ: ؽشٔه رًكٍ يٍ رمٛٛى انجشايظ 
 

 ثبنُغجخ نهغًؼٛبد: - 1

اٌؾىبِخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍغّؼ١خ )اؽزشاَ ِٛاػ١ذ أؼمبد اٌغّٛػبد اٌؼبِخ، اٌغذٌٚخ اٌض١ِٕخ  -

 ٌالعزّبػبد، و١ف١خ ارخبر اٌمشاساد ...(.

لذسح اٌغّؼ١خ ػٍٝ رذث١ش اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع )اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌجؾش٠خ، اٌزغشثخ  -

 اٌّزشاوّخ، اٌٍٛعغز١ه...(.

 رٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ ِمش الؽزنبْ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ئرا وبٔذ هج١ؼزٗ رمزنٟ رٌه. -

ِٕغضاد اٌغّؼ١خ خالي اٌغٕز١ٓ األخ١شر١ٓ خقٛفب رغشثزٙب فٟ ِغبي أغبص ثشاِظ أٚ  -

 ِؾبس٠غ ِؾبثٙخ.
 

 ثبنُغجخ نهًؾبسٚغ: - 2

 دسعخ اعزغبثخ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ٌؾبع١بد اٌّغزف١ذ٠ٓ. -

 اٌّمزشؽخ فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ػٍٝ ؽً اٌّؾبوً اٌّطشٚؽخ.لذسح األٔؾطخ  -

 اٌزمبئ١خ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ِغ ثشاِظ ػ١ِّٛخ أخشٜ. -

 ٚعٛد ؽشوبء ِإعغبر١١ٓ آخش٠ٓ. -

 ٔغجخ ِغبّ٘خ اٌغّؼ١خ ٚثبلٟ اٌؾشوبء فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع. -

 رٛفش ؽشٚه االعزّشاس٠خ فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع. -

 اٌزؾبسو١خ.اؽزشاَ اٌّمبسثخ  -

ٚرنبف ئٌٝ ٘ذٖ اٌّؼب١٠ش ِؼب١٠ش أخشٜ خبفخ ثىً ِغبي ِٓ اٌّغبالد اٌّغزٙذفخ ٚاٌّؾبس  -

 ئ١ٌٙب فٟ وٕؼ اٌزؾّالد.

 ٚزى رُمٛو انًؾبسٚغ اػزًبدا ػهٗ عذٔل انزُمٛو رٓٛئّ كم عُخ انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤٌٔ انضمبفٛخ

اعزًبع عبثك ٔلجم إػالٌ ههت  ٔإؽشان انًغزًغ انًذَٙ فٙ االعزًبػٛخ ٔانزًُٛخ ٔانشٚبمٛخ

 انًؾبسٚغ1
 

 يغطشح ههت انًؾبسٚغ ٔانجش فٛٓب 

 رًش ػًهٛخ رٕصٚغ انًُؼ ػهٗ يخزهف انغًؼٛبد ػجش انًشاؽم انزبنٛخ:

 رؾذٚذ يؾبٔس انذػى ؽغت األلطبة 01

 

 اإلػالٌ ػٍ ههجبد انؼشٔك انًزؼهمخ ثبنذػى: 81

 األَؾطخ
اإلػالْ ػٓ هٍجبد اٌؼشٚك اٌخبفخ ثذػُ اٌغّؼ١بد ؽغت ألطبة ِٚؾبٚس 

 اٌذػُ اٌّؾذدح

 سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ أٚ إٌبئت اٌّفٛك ٌٗ فٟ اٌمطبع انغٓبص انًخزـ

 يالؽظبد

 خالي ؽٙش دعٕجش

فٟ ِمش اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ِٚمشاد اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ ِٚمشاد ٠ٕٚؾش اإلػالْ 

 اٌذٚائش ٚاٌم١بداد

 ِٕذٚث١بد: اٌزؼبْٚ اٌٛهٕٟ ،اٌضمبفخ، اٌؾج١جخ ٚاٌش٠بمخ ٚاٌّقبٌؼ اٌخبسع١خ
 

 األَؾطخ
 رؾذ٠ذ اٌّؾبٚس ٚاٌّغبالد اٌّغزٙذفخ ٚعذٚي رٕم١و اٌّؾبس٠غ

 اٌٍغٕخ اٌٛظ١ف١خ انغٓبص انًخزـ

 خالي دٚسح أوزٛثش يالؽظبد
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 رهمٙ يهفبد انغًؼٛبد ٔههجبرٓب: 41

 

 األَؾطخ
٠زُ اعزمجبي ٍِفبد اٌغّؼ١بد اٌشاغجخ فٟ اٌذػُ ٌذٜ ِقبٌؼ اٌّؾذدح  فٟ 

 هٍت اٌّؾبس٠غئػالْ 

 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ اٌّؾذدح فٟ ئػالْ هٍت اٌّؾبس٠غ انغٓبص انًخزـ

 يالؽظبد
 ٠ٕب٠ش 31ئٌٝ غب٠خ  01اثزذاء ِٓ 

 وّب ٠ّىٓ رّذ٠ذ اٌّذح ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ

 

 دساعخ انًهفبد انًشؽؾخ نهذػى: 11
 

 األَؾطخ
رزُ دساعخ اٌٍّفبد اٌّشؽؾخ ٌٍذػُ اٌغٕٛٞ ٌجشاِغٙب ِٚؾبس٠ؼٙب 

 ثؼذ أزٙبء ا٢عبي اٌّؾذدح ٌٛمغ ٘ذٖ اٌٍّفبد. ِجبؽشح

 ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ انغٓبص انًخزـ

 خالي ؽٙش فجشا٠ش يالؽظبد

 

 انجش فٙ انًهفبد انًشؽؾخ نهذػى 01

 األَؾطخ

٠زُ اٌجش فٟ اٌٍّفبد اٌّشؽؾخ ٌالعزفبدح ِٓ اٌذػُ اٌغٕٛٞ ِجبؽشح ثؼذ أزٙبء 

األٌٟٚ، ٚالزشاػ ِجبٌغ اٌذػُ ٌٍجشاِظ أٚ ِشؽٍخ دساعزٙب ِٓ لجً ٌغٕخ االٔزمبء 

 اٌّؾبس٠غ اٌّمذِخ

 انغٓبص انًخزـ
 اٌٍغٕخ اٌٛظ١ف١خ

 اٌّغٍظ اٌزذاٌٟٚ

 خالي دٚسح فجشا٠ش يالؽظبد

 

 انزؼبلذ 81

 األَؾطخ
٠زُ ئػذاد ارفبل١بد ؽشاوخ ؽغت ألطبة ِٚؾبٚس اٌذػُ ِغ اٌغّؼ١بد 

 دسُ٘ 50.000.00اٌزٟ اعزفبدد ثبػزّبد ِبٌٟ ٠غبٚٞ أٚ ٠فٛق 

 انغٓبص انًخزـ
 اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ

 خالي دٚسح فجشا٠ش يالؽظبد
 

 يغطشح رؾٕٚم انذػى نفبئذح انغًؼٛبد انًغزفٛذح 21

 األَؾطخ

٠زُ ئػذاد لشاساد اٌذػُ ٚرٕف١ز اٌّغطشح اٌّب١ٌخ ٌزؾ٠ٍٛٗ ٌفبئذح 

 اٌغّؼ١بد اٌّغزف١ذح هجمب ٌٍّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼّٛي

 ثٙب فٟ ٘زا اٌقذد

 انغٓبص انًخزـ
 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ

 سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ

 خالي ؽٙش ِبسط ٚ اثش٠ً يالؽظبد
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 رزجغ فشف انذػى 21

 

 األَؾطخ

ِجبؽشح ثؼذ رؾ٠ًٛ االػزّبداد ٌفبئذح اٌغّؼ١بد اٌّغزف١ذح، ٠زُ رزجغ 

فشفٙب ٚفك االٌزضاِبد اٌٛاسدح فٟ دفبرش اٌزؾّالد ٚارفبل١بد 

 اٌّجشِخ فٟ ؽبي ٚعٛد٘باٌؾشاوخ 

 

 انغٓبص انًخزـ

 ٌغٕخ االٔزمبء االٌٟٚ

 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ

 ه١ٍخ فزشح رٕف١ز اٌّؾبس٠غ يالؽظبد
 

 انزمٛٛى 01

 األَؾطخ

رٕطٍك ػ١ٍّخ رم١١ُ اٌجشاِظ أٚ اٌّؾبس٠غ ِجبؽشح ثؼذ ٔٙب٠خ ػ١ٍّخ 

اٌززجغ اٌّؾبس ئ١ٌٙب عبثمب ٚرٌه ٌّؼشفخ ِذٜ ِطبثمزٙب ِغ ِغبالد 

ِٚذٜ اعزغبثزٙب ٌٍّزطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ هشف اٌغّؼ١خ  اٌزذخً

ثبالعزّبسح اٌخبفخ ثبٌجشاِظ اٚ اٌّؾبس٠غ ٚل١بط ِذٜ اٌزضاِٙب 

ثّمزن١بد اٌمبْٔٛ ٚدفزش اٌزؾّالد ٚاالرفبل١خ فٟ ؽبي ٚعٛد٘ب 

ٚل١بط اصبس اٌجشٔبِظ اٚ اٌّؾشٚع ٚدسعخ أؼىبعٗ ػٍٝ 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ

 انغٓبص انًخزـ
 ٌٌٟٚغٕخ االٔزمبء اال

 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ

 ثؼذ ٔٙب٠خ رٕف١ز اٌّؾبس٠غ يالؽظبد

 

 أعٓضح انؾكبيخ : 

 نغُخ االَزمبء االٔنٗ رزكٌٕ يٍ : -أ    

 رخنغ هٍجبد إٌّؼ ٚاٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍّؾبس٠غ ٌٍذساعخ ِٓ هشف ٌغٕخ ِىٛٔخ ِٓ:

 1سئٛظ انًغهظ انغًبػٙ أ يٍ ٚؼُّٛ سئٛغب 

  ٌٔانضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ ٔانزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔاؽشان انًغزًغ انًذَٙ أ َبئج1ّسئٛظ انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤ 

 1ُّانًذٚش انؼبو نهًقبنؼ أ يٍ ُٕٚة ػ 

 أ يٍ ُٕٚة ػ1ُّ  سئٛظ لغى انؾجبة انضمبفخ انشٚبمخ ٔانزشثٛخ 

 1ُّسئٛظ لغى انؼًم االعزًبػٙ أ يٍ ُٕٚة ػ 

 1سئٛغخ لغى انًٛضاَٛخ ٔانًؾبعجخ أ يٍ ُٕٚة ػُٓب 

 عبء يغبنظ انًمبهؼبد أ يٍ ُٕٚة ػُٓى1سؤ 

 ٠ّٚىٓ اْ رغزؾ١ش ػٕذ اٌنشٚسح ثبلٟ ٌغبْ اٌّغٍظ اٚ وً ِٓ رشٜ ؽنٛسٖ مشٚسٞ. 

 ٚفٟ ؽبٌخ اخزالف اػنبء٘ب، ٠شعغ االِش اٌٝ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌٍجش فٟ االخزالف.

لجٛي اٌطٍجبد  ثٕبء ػٍٝ عذٚي رٕم١و ٠ٛمغ ٌٙزا اٌغشك، رجذٞ ٘زٖ اٌٍغٕخ سأ٠ٙب اٌّؼًٍ ؽٛي

ٚاعزغبثزٙب ٌٍؾشٚه ٚاٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح ٚرشفغ رٛف١برٙب فٟ ِؾنش اٌٝ ٌغٕخ اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ 

 ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚاؽشان اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٌٍّقبدلخ .
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 انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤٌٔ انضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ ٔانزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔاؽشان انًغزًغ انًذَٙ -ة 

٘ذٖ اٌٍغٕخ ثبٌجش فٟ ِمزشؽبد ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ ٚئؽبٌزٙب ػٍٝ أٔظبس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ فٟ عٍغزٗ رمَٛ 

 اٌؼ١ِّٛخ

 انًغهظ انغًبػٙ: -د

٠ٛافك ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ ثأغٍج١خ أػنبئٗ ػٍٝ اٌذػُ اٌّمذَ ٌٍغّؼ١بد ثٕبءا ػٍٝ رمش٠ش اٌٍغٕخ ِىٍفخ 

 ػ١خ ٚئؽشان اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.ثبٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاٌز١ّٕخ االعزّب

 انززجغ ٔانًشالجخ: -س 

٠ؾذس سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ خال٠ب خبفخ ٌّشالجخ ٚرزجغ ػ١ٍّخ رٕف١ز اٌجشاِظ ٚاٌّؾبس٠غ اٌّغزف١ذح ِٓ اٌذػُ 

رؾذ ئؽشاف ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ ٚرمَٛ ثزؾش٠ش رمبس٠ش ٌنجو ِشاؽً ٚع١ش رٕف١ز اٌّؾبس٠غ ٚرٙذف ٘زٖ اٌّشالجخ 

 االعزؼّبي إٌّبعت ٚاٌغ١ٍُ ٌٍذػُ هجمب ٌأل٘ذاف اٌّؾذدح.ٌٍزأوذ ِٓ 

 : انغضاءاد - ط

فٟ ؽبٌخ ػذَ رٕف١ز اٌّؾشٚع ٠طٍت ِٓ اٌغّؼ١خ رمذ٠ُ رٛم١ؾبد ِىزٛثخ ػٓ األعجبة اٌزٟ ؽبٌذ دْٚ 

 أغبصٖ ٚئسعبع اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ ئٌٝ اٌخض٠ٕخ اٌغّبػ١خ ٚئِب رىْٛ عّبػخ ِشاوؼ ِنطشح ٌٍغٛء ئٌٝ اٌمنبء.

 ك اننشٔسٚخ نزمذٚى ههت انؾقٕل ػهٗ انذػىانٕصبئ 

 ٠زىْٛ ٍِف هٍت اٌؾقٛي ػٍٝ اٌذػُ ٚعٛثب ِٓ اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ:

 .هٍت دػُ ِؾشٚع ِٛعٗ ئٌٝ اٌغ١ذ  سئ١ظ  عّبػخ ِشاوؼ 

 ْ؛% 30 ػٓ رمً ال ثٕغجخ اٌّب١ٌخ اٌزشو١جخ فٟ اٌّغبّ٘خ ػٍٝ لبدسا اٌّؾشٚع ؽبًِ ٠ىْٛ أ 

 ْؽبِال ثبٌّغشة ِم١ّب أعٕج١ب أٚ ِغشث١خ عٕغ١خ ِٓ اٌّإعغخ أٚ ا١ٌٙأح أٚ اٌغّؼ١خ ػٓ اٌّغإٚي ٠ىْٛ أ 

 اإللبِخ. ٌجطبلخ

 :ّٓاٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ فٟ خّظ ٔغخ ِؾٙٛد ثّطبثمزٙب ٌألفً ٠زن 

 اٌمبْٔٛ األعبعٟ ٌٍغّؼ١خ  -

 ٚفً اإل٠ذاع -

ئداسح عّبػخ ِشاوؼ ِؾنش آخش عّغ ػبَ ٌزغذ٠ذ ِىزت اٌغّؼ١خ، ِغ مشٚسح اٌزضاَ اٌغّؼ١خ ثبإلدالء ٌذٜ  -

 ثبٌّؾنش اٌغذ٠ذ فٟ ؽبي رغذ٠ذ اٌّىزت خالي ٔفظ اٌغٕخ ِشفٛلب ثٛفً اإل٠ذاع ٚدٌه فٟ خّظ ٔغخ.

 الئؾخ أػنبء اٌّىزت  -

  .ٟؽٙبدح ثٕى١خ رؾًّ االعُ اٌىبًِ ٌٍغّؼ١خ وّب ٘ٛ ٚاسد فٟ لبٔٛٔٙب األعبعٟ ٚوزا سلُ ؽغبثٙب اٌجٕى 

 فشف آخش ِغبػذح ِب١ٌخ )ِٕؾخ أٚ دػُ( ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ اعزفبدح رمش٠ش ِبٌٟ ِذػُ ثبٌٛصبئك اٌّضجزخ ألٚع ٗ

دسُ٘.  50000ِٕٙب اٌغّؼ١خ ِٚقبدق ػ١ٍٗ ِٓ هشف خج١ش فٟ اٌّؾبعجخ ثبٌٕغجخ ٌٍّجبٌغ اٌزٟ رغبٚٞ اٚ رفٛق 

 ٠جشس ِغّٛع اٌم١ّخ اٌّب١ٌخ ٌٍّؾشٚع.

  ِٓ هشف اٌّّضً اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ ٟٚ٘:اٌٍّف اٌزى١ٍّٟ ٌطٍت اٌذػُ ٠زنّٓ اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ ِٛلغ ػ١ٍٙب 

 ٔغخخ ِٓ اٌّشعَٛ اٌزٞ ثّٛعجٗ ِٕؾذ ففخ إٌّفؼخ اٌؼبِخ ثبٌٕغجخ ٌٍغّؼ١بد راد إٌفغ اٌؼبَ  -

وٕبػ اٌزؾّالد اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٛلغ ػ١ٍٗ ِٓ هشف اٌّّضً  -

١ش ١خ فٟ االعزفبدح ِٓ ِٕؾخ دػُ اٌزغٗ ثبٌٕغجخ ٌٍغّؼ١بد اٌشاغجاٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ ِغ رؼجئخ ٚرٛل١غ ع١ّغ ِالؽم

ث١ّضا١ٔخ اٌغّؼ١خ خالي اٌغٕخ اٌّبم١خ ٚوزا ا١ٌّضا١ٔخ اٌزٛلؼ١خ ٌٍغٕخ ِٛمٛع هٍت  ٠4غت رؼ٠ٛل اٌّالؽك سلُ 

 إٌّؾخ ٚثشٔبِظ أٔؾطزٙب اٌغ٠ٕٛخ.

بد اٌذػُ ٚؽشٚه رم١١ُ اٌجشاِظ اإلدالء ثغ١ّغ اٌٛصبئك إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب مّٓ ؽشٚه اٌمجٛي اٌّجذئٟ ٌطٍج -

 ٚاٌّؾبس٠غ.
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 انـًالؽك
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 :  انزقشٚؼ ثبنؾشف 0انًهؾك سلى  

 أٔب اٌّٛلغ أعفٍٗ اٌغ١ذ : ..................................................................................

 اٌٛه١ٕخ:......................................................................................سلُ اٌجطبلخ 

 سئ١ظ عّؼ١ـــــــــخ :    

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

 ...................................................................ؽبٍِـــــــخ ِؾشٚع : ..................... 

 أفشػ ثبْ اٌغّؼ١خ  اٌّؾبس ئ١ٌٙب :

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  ١ٌ65غذ فٟ أٞ ؽبٌخ ِٓ ؽبالد رنبسة اٌّقبٌؼ ؽغت اٌفقً  -

 ٌٍغّبػبد.

ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ ٚمؼ١خ لب١ٔٛٔخ  ٚأٙب ١ٌغذ فٟ اٞ ٔضاع ِغ عّبػخ ِشاوؼ ٚاْ وً اٌٛصبئك  -

 اٌّذٌٝ ثٙب فؾ١ؾخ

 فٟ ؽبٌخ اٌّٛافمخ ػٍٝ هٍت اٌذػُ، ٠شعٝ رؾ٠ًٛ اٌّجٍغ اٌّطٍٛة ئٌٝ :

 سلُ ؽغبة اٌغّؼ١خ:

(RIB................................................................................................................) 

 ش٠ذ٠خ:.............................................................................ػٕٛاْ اٌّإعغخ اٌجٕى١خ أٚ اٌج

                                                           

 إينبء : سئٛظ انغًؼٛـخ                                                            

 يؾٕٓد ثقؾخ إينبءِ                                                              



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

26 
 

 : ثطبلخ رمُٛخ نهزؼشٚف ثبنغًؼٛخ 8انًهؾك سلى  

 خبفخ ثبنغًؼٛخيؼهٕيبد 

 رمذٚى انغًؼٛخ

  اعُ اٌغّؼ١خ

  ربس٠خ اٌزأع١ظ

  ػٕٛاْ اٌغّؼ١خ

  اٌٙـبرـف

  اٌفبوـظ

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  اٌؾغبة اٌجٕىٟ ٌٍغّؼ١خسلُ 

  ِذح فالؽ١خ ِىزت اٌغّؼ١خ

  آخش ربس٠خ ٌزغذ٠ذ ِىزت اٌغّؼ١خ

  االعُ اٌىبًِ ٌشئ١ظ اٌغّؼ١خ

  ػٕٛأٗ

  سلُ اٌٙبرف سئ١ظ اٌغّؼ١خ

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌشئ١ظ اٌغّؼ١خ

ً٘ اٌغّؼ١خ ػنٛ فٟ ؽجىخ 

 عّؼ٠ٛخ؟

ِب   ال  ٔؼُ

 اعّٙب:

 

  ػذد٘ب  ال  ٔؼُ ً٘ ٌٍغّؼ١خ فشٚع

   روٛس  ئٔبس ػذد أػنبء اٌّىزت

  روٛس  ئٔبس ػذد إٌّخشه١ٓ

 يغبالد أَؾطخ انغًؼٛخ

  - ١ِبد٠ٓ رذخً اٌغّؼ١خ
-  

-  

-  

 -  

  ٚهٕٟ  عٙٛٞ  ِؾٍٟ   ِغزٜٛ رذخً اٌغّؼ١خ

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

27 
 

 انزذثٛش اإلداس٘ نهغًؼٛخ

  ال  ٔؼُ ً٘ رؼمذ اٌغّؼ١خ عّٛػبرٙب اٌؼبِخ فٟ ا٢عبي اٌّؾذدح ؟

  ال  ٔؼُ اٌغّؼ١خ ػٍٝ ٔظبَ داخٍٟ ؟ً٘ رزٛفش 

  ال  ٔؼُ ً٘ ٠زُ رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ داخً اٌغّؼ١خ ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رٛعذ اٌزمبس٠ش ِٚؾبمش االعزّبػبد؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ أسؽ١ف؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً اٌّشاعالد؟

اٌزٟ رّذ خالي ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ رمبس٠ش ؽق١ٍخ أٔؾطزٙب 

 اٌغٕٛاد اٌغبثمخ؟

  ال  ٔؼُ

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً إٌّخشه١ٓ؟

 انزذثٛش انًبنٙ نهغًؼٛخ

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ ٠زُ رؾن١ش ا١ٌّضا١ٔخ اٌزٛلؼ١خ ع٠ٕٛب؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رمَٛ اٌغّؼ١خ ثبفزؾبؿ ؽغبثبرٙب ِٓ هشف خج١ش فٟ اٌّؾبعجخ؟ 

 انًٕاسد انجؾشٚخ انؼبيهخ ثبنغًؼٛخ

 انًٕاسد انجؾشٚخ
 انؼذد         

 انزكٕس اإلَبس

   اٌّزطٛػْٛ

   األعشاء

 انزٕافم انذاخهٙ ٔانخبسعٙ

  ال  ٔؼُ ً٘ رٕظُ اٌغّؼ١خ ٌمبءاد رٛاف١ٍخ ِٕزظّخ ِغ إٌّخشه١ٓ ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رمَٛ اٌغّؼ١خ ثزؼ١ُّ اٌّؾبمش ٚرمبس٠ش األٔؾطخ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ خطخ ٌٍزٛافً اٌخبسعٟ؟ 
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 ( االخٛشرٍٛ 8:إَغبصاد انغًؼٛخ خالل انغُزٍٛ )4انًهؾك سلى 

 انًؾشٔع

 انزبسٚخ

 انؾشكبء انًكبٌ
يجهغ انذػى انًؾقم 

 ػهّٛ

 انًغزفٛذٍٚػذد 

ربسٚخ 

 انؾشٔع

ربسٚخ 

 االَزٓبء
 إَبس ركٕس

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

29 
 

 ثطبلخ رمُٛخ ػٍ انًؾشٔع :    1 انًهؾك سلى

 ثطبلخ رمُٛخ نهزؼشٚف ثبنًؾشٔع

 .يهئٓب ٔ رٕلٛؼٓب يٍ هشف سئٛظ انغًؼٛخ ثًكزت اننجو نغًبػخ يشاكؼرٕدع ْزِ انجطبلخ ثؼذ 

 يؼهٕيبد خبفخ ثبنًؾشٔع

 رمذٚى انًؾشٔع 

  انًغبل انز٘ ًّٚٓ انًؾشٔع

  اعى انًؾشٔع

  ػُٕاٌ انًؾشٔع

  اٌغٙخ رٕهٍٛ انًؾشٔع
  االل١ٍُ/اٌؼّبٌخ

  اٌغّبػخ

 

 انًغـؤٔل ػٍ انًؾشٔع

  االعُ اٌىبًِ
  سلُ اٌٙبرف

  ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ
  اٌّّٙخ اٌزٟ ٠ؾغٍٙب داخً اٌغّؼ١خ

 ثطبلخ رمُٛخ نهًؾشٔع

  انًغبل انز٘ ًّٚٓ انًؾشٔع

  اعى انًؾشٔع

 

انًؾبكم ٔ انؾبعٛبد انزٙ 

 رجشس انًؾشٔع

 

 

 

 
 

 انٓذف انؼبو نهًؾشٔع
 

 

 

 

 األْذاف انخبفخ نهًؾشٔع

 

 

 

 

 

 

 

 انُزبئظ انًزٕخبح

 

 

 

 

 

 

 

 انفئبد انًغزٓذفخ 

 )يغ ركش انؼذد(

 

 ثؾىً ِجبؽش
  

  

  

 

 ثؾىً غ١ش ِجبؽش
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  يذح إَغبص انًؾشٔع

 

 يكَٕبد انًؾشٔع ٔيذح اإلَغبص

 يذح اإلَغبص انًغؤٔل يكَٕبد انًؾشٔع

   

   

   

   

 انذساعخ انزمُٛخ

  ال  ٔؼُ ً٘ ٕ٘بن ؽبعخ ٌذساعخ رم١ٕخ ٌٍّؾشٚع ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رُ ئٔغبص٘ب ؟

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ْزِ انذساعخ :

  ِٓ لبَ ثزاٌه ؟

  وٍفزٙب ؟

 فٙ ؽبنخ ػذو ٔعٕد ْزِ انذساعخ :

  ِٓ ع١مَٛ ثأغبص٘ب ؟

  اٌىٍفخ اٌّشرمجخ ٌٍذساعخ ؟

  انًٕاسد انجؾشٚخ انًكهفخ ثزذثٛش انًؾشٔع:

 هشٚمخ انًغبًْخ انًؤْالد انًًٓخ  االعى
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 األهشاف انًغبًْخ فٙ انًؾشٔع 

 هجٛؼخ انًغبًْخ ؽشكبء انًؾشٔع
يجهغ / لًٛخ 

 انًغبًْخ

َغجزٓب يٍ 

يٛضاَٛخ 

 انًؾشٔع

ٔعٕد انزضاو 

 كزبثٙ

     عّبػخ ِشاوؼ 

     اٌغّؼ١خ

  ال  ٔؼُ    .........

  ال  ٔؼُ    .........

  ال  ٔؼُ    .........

  %100   انزكهفخ اإلعًبنٛخ 

 

 انزفقٛم انًبنٙ نهذػى انًطهٕة يٍ عًبػخ يشاكؼ )ؽبيم اننشائت(

 انزكهفخ اإلعًبنٛخ عؼش انٕؽذح  ػذد انٕؽذاد انزؼٍٛٛ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  انًغًٕع

 

 اإلعشاءاد االؽزشاصٚخ نزفبد٘ انًؼٛمبد انًؾزًهخ:

 اإلعشاءاد االؽزشاصٚخ انًؾزًهخانًؼٛمبد 

  

  

  

  

 

 آنٛبد رذثٛش ٔرزجغ ٔرمٛٛى انًؾشٔع: 

 

 

 

 إينبء سئٛظ انغًؼٛخ
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 ٔفم االٚذاع  :    0 انًهؾك سلى

   ٔفم إٚذاع

  2017ٍِف اٌذػُ اٌخبؿ ثبٌغّؼ١بد ثشعُ عٕخ

 سلُ:....................................../............

 ِمبهؼـــــــخ:...........................................

رجؼب ٌإلػالْ اٌزٞ أهٍمزٗ عّبػخ ِشاوؼ، ٚاٌّزؼٍك ثطٍت ػشٚك ِؾبس٠غ اٌذػُ اٌخبؿ ثبٌغّؼ١بد ػٍٝ 

 فؼ١ذ عّبػخ ِشاوؼ ثشعُ عٕخ ..................................................................

 : .......................................... اٌقفخ: .....................................................٠ؾٙذ اٌغ١ذ )ح( 

 ئْ اٌغّؼ١خ اٌّغّبح : .....................................................................................................

......................................... ٍِف هٍت اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد ٌذٜ لذ أٚدػذ ثزبس٠خ: ..........

 عّبػخ ِشاوؼ.

 اٌمطت اٌّزؼٍك ثّؾشٚع اٌذػُ : ........................................................ -

 ............اٌّؾٛس اٌخبؿ ثّغبي اٌذػُ : ............................................. -

 

 ؽشس ثّشاوؼ ثزبس٠خ.......................

 

 اٌزٛل١غ ٚاٌخبرُ                              

 

 هٍت اٌذػُ     

 ٔغخ ِقبدق ػ١ٍٗ( 5)اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ فٟ 

 ٚفً ئال٠ذاع  +  ِؾنش آخش عّغ ػبَ +   الئؾخ أػنبء اٌّىزت   +   اٌمبْٔٛ األعبعٟ

 األدثٟ ٚاٌّبٌٟ ٌٍغٕخ إٌّقشِخاٌزمش٠شاْ 

اٌزمش٠شاْ األدثٟ ٚ اٌّبٌٟ ٚاٌٛصبئك اٌّضجخ ٌٍقشف ٢خش ِٕؾخ ِب١ٌخ اعزفبدد ِٕٙب اٌغّؼ١خ ِٓ عّبػخ 

 ِشاوؼ

 اٌؾٙبدح اٌجٕى١خ

 وٕبػ اٌزؾّالد

 اٌٍّف اٌزى١ٍّٟ
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 ًَٕرط  ارفبلٛخ ؽشاكخ يٍ اعم دػى يبنٙ نًؾشٔع  :    8 انًهؾك سلى

 ؽشاكخًَٕرط ارفبلٛخ 

 ثٍٛ

 انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ

 ٔعًؼٛخ 1111111111111111111111111111111111111111111

 يٍ أعم انذػى انًبنٙ نًؾشٔع:11111111111111111111111111111111111

 اٌــذ٠جــبعــــخ 

 

 اٌخبؿ ثبٌغّبػبد.  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  -

٠نجو  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378عّبدٜ األٌٚٝ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد  -

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  75.00ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت اٌمبْٔٛ ػذد 

ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ  2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ 1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206

07.09. 

 24) 1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  1.10.150اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ2010غؾذ 

 اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

( ثغٓ ٔظبَ اٌّؾبعجخ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك ) 1431ِؾشَ  17اٌقبدس فٟ  2.09.441اٌّشعَٛ ػذد  ٚثٕبء ػٍٝ  -

 اٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛػبرٙب. 

اٌّزؼٍمخ ثبٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌغّؼ١بد اٌقبدسح ثزبس٠خ  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27ٛافك اٌّ 1422سث١غ اٌضبٟٔ  26ٜ

ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ دػُ عّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚغبػذرٙب ٌزؾم١ك   -

 أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ.

 ٚثٕبء ػٍٝ وٕبػ اٌزؾّالد اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -

 اٌغّؼ١خ اٌّغغً رؾذ ػذد ................ ثزبس٠خ ......... ...... .. ٚثٕبء ػٍٝ هٍت -

 ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ.  -

ٚرجؼب ٌّمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ اٌّزخز خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ........ عٍغخ ٠َٛ ...... ثبٌّٛافمخ ػٍٝ  -

 ٌّذٟٔ ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ...........ِجٍغ اٌذػُ اٌّخقـ ٌٍغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ ا
 

 ٔلغ اإلرفبق ثٍٛ

 

 ِّضال ثشئ١غٗ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمب٠ذ  انًغهظ انغًبػٙ نًذُٚخ يشاكؼ

 وطشف أٚي ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ  ثبٌغّبػخ

 .......................................................................................ٔعًؼٛخ 

 وطشف صبٟٔ ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ ثبٌغّؼ١خ . ...............أٚ سئ١غزٙب( اٌغ١ذ )ح(..........ِّضٍخ ثشئ١غٙب )

 ػهٗ يب ٚهٙ:

 انًبدح األٔنٗ: يٕمٕع اإلرفبلٛخ

  اٌغّؼ١خ اٌّغّٝ .................. ؾشٚعرمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌّ رؾذ٠ذ ؽشٚه ٚلٛاػذِٛمٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ 

 ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ.

 رؼزجش اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ ٌٍّؾشٚع عضءا ال ٠زغضأ ِٓ اإلرفبل١خ.

 

 انًبدح انضبَٛخ: أْذاف االرفبلٛخ

 رغؼٟ ٘زٖ االرفبل١خ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:

 رٕف١ز ِؾشٚع اٌغّؼ١خ اٌّؾذد فٟ اٌجطبلخ اٌضم١ٕخ اٌّشفمخ ثبإلرفبل١خ. -

 اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاإلعزّبػٟ ِٓ خالي دػُ ِؾشٚع اٌغّؼ١خ.   -
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 انًبدح انضبنضخ: يذح اإلرفبلٛخ ٔربسٚخ عشٚبَٓب ٔفغخٓب

 رؾذد ِذح ٘زٖ االرفبل١خ فٟ عٕخ ٚاؽذح ٠ّٚىٓ رّذ٠ذ ِذرٙب ٌغٕخ صب١ٔخ ئرا رؼزس رٕف١ز اٌّؾشٚع خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ. 

 انًبدح انشاثؼخ: انزضايبد األهشاف انًزؼبلذح

 * انزضايبد انًغهظ انغًبػـــٙ:  

.............. ٛوبٌخ اٌجٕى١خ ......................... اٌّفزٛػ ثبٌثؾغبة اٌغّؼ١خ سلُ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ لذسٖ .................  -

 ٌّؾشٚع اٌغّؼ١خ اٌّغّٝ ................... اٌٛاسد ٚففٗ ثبٌجطبلخ اٌزم١ٕخ ٌٍّؾشٚع 

 *انزضايبد انغًؼٛخ 

 انزضايبد ؽٕل انزذثٛش اإلداس٘ انغٛذ -1
سٞ اٌغ١ذ ٚاؽزشاَ اٌّمزن١بد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لبٔٛٔٙب رٍزضَ اٌغّؼ١خ ثبؽزشاَ ِجبدب اٌؾىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلدا - 

 األعبعٟ ٚالع١ّب:

 ػمذ اٌغّٛع اٌؼبِخ داخً ا٢عبي اٌّؾذدح - 

 رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ ٚئؽشان ١٘بوً اٌغّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس - 

 اٌزٛفش ػٍٝ عغالد ٌزذ٠ٚٓ اٌّؾبمش ٚاٌّشاعالد  - 

 انزضايبد ؽٕل انزذثٛش انًبنٙ -2

 اٌّجٍغ اٌّبٌٟ ٌزٕف١ز اٌّؾشٚع.رخق١ـ  -

 اٌزٛفش ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّقبس٠ف.  -

 رخق١ـ ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِقبس٠ف اٌّؾبعت اٌّؼزّذ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عشد ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚإٌّمٛالد. -

 انزضايبد ؽٕل رُفٛز انًؾشٔع انًذػى -3

 ٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ.رٕف١ز اٌّؾشٚع هجك اٌّٛاففبد اٌٛاسدح فٟ ا - 

 ئخجبس اٌغّبػخ ػٕذ اٌجذء  ثزٕف١ز اٌّؾشٚع ٚػٕذ اإلٔزٙبء.  - 

 ِغه عغً خبؿ ثغشد اٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌّمزٕبح فٟ ئهبس اٌّؾشٚع .  - 

 اإلؽبسح ئٌٝ اٌغّبػخ وؾش٠ه داػُ ٌٍّؾشٚع ِغ ٚمغ ؽؼبس ٚاعُ اٌغّبػخ ػٍٝ وً اٌٛعبئً اٌذػبئ١خ ٚاٌزٛاف١ٍخ. -

 رمذ٠ُ  رمش٠ش أدثٟ ِٚبٌٟ ٚ اٌٛصبئك اٌّضجزخ ٌٍقشف ػٕذ ٔٙب٠خ رٕف١ز اٌّؾشٚع. -

 اٌّؾبسوخ ِغبٔب ئرا هٍت ِٕٙب رٌه فٟ رٕؾ١و اٌزظب٘شاد اٌزٟ رٕظّٙب اٌغّبػخ. -

 ئسعبع ِجٍغ ِغبّ٘خ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٕف١ز اٌّؾشٚع ثؼذ ِشٚس عٕز١ٓ ػٓ رٛل١غ اإلرفبل١خ. -

 غ يغبًْخ انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ*ؽشٔه فشف يجه

 ِجٍغ ِغبّ٘خ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌغّؼ١خ اؽزشاَ اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ ػٕذ فشف  

 دسُ٘. 5000اإلدالء ثبٌزم٠ّٛبد اٌّزجب٠ٕخ ثخقٛؿ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌقشف اٌزٟ رفٛق   -

 ح "ٌؾبٍِٗ".ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌقشف رزُ ػٓ هش٠ك رؾ٠ًٛ ثٕىٟ أٚ ؽ١ه  ال ٠ؾًّ ػجبس -

 انًبدح انخبيغخ:  اإلػذاد ٔانززجغ ٔانزمٛٛى

ٌّقبٌؼ اٌمغُ اٌضمبفٟ رزجغ رٕف١ز اٌّؾشٚع ٚػٍٝ اٌغّؼ١خ اٌّغزف١ذح ِٛافبح اٌّقبٌؼ اٌّزوٛسح ثغ١ّغ اٌزمبس٠ش   ٠ؼٙذ

 ٚاٌٛصبئك اٌزٟ رطٍجٙب.   

 .ثزمذ٠ُ اٌذػُ خالي اٌغٕٛاد اٌّمجٍخرؾفع ِؾبمش اٌززجغ ٚاٌزم١١ُ ثّقبٌؼ اٌغّبػخ ٚرؼزّذ وّشعغ ٌٍغٕخ اٌّخزقخ 

 انًبدح انغبدعخ: رؼذٚم انًؾشٔع

٠ّىٓ فٟ ؽبٌخ ثشٚص فؼٛثبد غ١ش ِزٛلؼخ أٚ لٛح لب٘شح ئدخبي رؼذ٠الد ػٍٝ رشو١جخ اٌّؾشٚع أٚ ِىٛٔبرٗ ثٕبء ػٍٝ 

 خ فش٠ؾخ ِٓ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ.رمبس٠ش ٚخالفبد اٌّقبٌؼ اٌغّبػ١خ اٌّىٍفخ ثبٌززجغ ِٚٛافم

 انًبدح انغبثؼخ: فل انُضاػبد
ػٕذ ؽذٚس ٔضاع ٔبرظ ػٓ رأ٠ًٚ أٚ رٕف١ز ِذٌٛي ٘زٖ اإلرفبل١خ، ٚثؼذ اعزٕفبد وً اٌؾٍٛي فٟ ئهبس ِٓ اٌزشامٟ 

 ٚاٌزٛافك ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ، ٠ؾبي ٍِف إٌضاع ػٍٝ أٔظبس اٌّؾبوُ اٌّخزقخ.

 .......................................ؽشس ثّشاوؼ فٟ : ................                    

 )ح( اٌغّؼ١خ  سئ١ظ سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ
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 ًَٕرط ارفبلٛخ ؽشاكخ يٍ اعم دػى يبنٙ نًٛضاَٛخ انزغٛٛش  :    2 انًهؾك سلى

 ًَٕرط ارفبلٛخ ؽشاكخ

 ثٍٛ

 انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ

 ٔعًؼٛخ 11111111111111111111111111111111

 ............... نًٛضاَٛخ انزغٛٛش ثشعى عُخيٍ أعم انذػى انًبنٙ 

 اٌــذ٠جــبعــــخ 
 

 اٌخبؿ ثبٌغّبػبد  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  -

٠نجو  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378عّبدٜ األٌٚٝ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد  -

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  75.00اٌمبْٔٛ ػذد ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت 

ثزٕف١ز  2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ 1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206

 .07.09اٌمبْٔٛ 

 1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  1.10.150اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ2010غؾذ  24)

 اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

( ثغٓ ٔظبَ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك )  1431ِؾشَ  17اٌقبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشعَٛ ػذد   -

 اٌّؾبعجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛػبرٙب 

اٌّزؼٍمخ ثبٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌغّؼ١بد اٌقبدسح  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422ٟ سث١غ اٌضبٔ 26ثزبس٠خ ٜ

ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ دػُ عّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚغبػذرٙب ٌزؾم١ك   -

 أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ.

 ٚثٕبء ػٍٝ وٕبػ اٌزؾّالد اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -

 بء ػٍٝ هٍت اٌغّؼ١خ اٌّغغً رؾذ ػذد ................ ثزبس٠خ ..........................ٚثٕ -

 ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ  -

.... ثبٌّٛافمخ ػٍٝ …ٚثٕبء ػٍٝ ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ...... عٍغخ ٠َٛ  -

  ......اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ.......ِجٍغ اٌذػُ اٌّخقـ ٌٍغّؼ١بد ١٘ٚئبد 

 ٔلغ اإلرفبق ثٍٛ

ِّضال ثشئ١غٗ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمبئذ وطشف أٚي ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ االرفبل١خ  انًغهظ انغًبػٙ نًذُٚخ يشاكؼ

 ثبٌغّبػخ

 وطشف صبٟٔ ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ ثبٌغّؼ١خ ....... ... ِّضٍخ ثشئ١غٙب )أٚ سئ١غزٙب( اٌغ١ذ )ح(...........ٔعًؼٛخ

 ػهٗ يب ٚهٙ:

 انًبدح األٔنٗ: يٕمٕع اإلرفبلٛخ

اٌذػُ اٌّبٌٟ ١ٌّضا١ٔخ رغ١١ش اٌغّؼ١خ ثشعُ  ٚفشف  رمذ٠ُ ِٛمٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ رؾذ٠ذ ؽشٚه ٚلٛاػذ

 اٌغٕخ اٌّب١ٌخ .......  

 انًبدح انضبَٛخ: أْذاف االرفبلٛخ

 االرفبل١خ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:رغؼٟ ٘زٖ 

 رؾم١ك أ٘ذاف اٌغّؼ١خ ِٓ خالي دػُ ١ِضا١ٔخ رغ١١ش٘ب -

 اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاإلعزّبػٟ  -

 انًبدح انضبنضخ: يذح اإلرفبلٛخ ٔربسٚخ عشٚبَٓب ٔفغخٓب

 رؾذد ِذح ٘زٖ االرفبل١خ فٟ عٕخ ٚاؽذح غ١ش لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ.
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 انشاثؼخ: انزضايبد األهشاف انًزؼبلذحانًبدح 

 * انزضايبد انًغهظ انغًبػـــٙ:  

 اٌّفزٛػ ثبٌٛوبٌخ اٌجٕى١خ .... ٌذػُ ١ِضا١ٔخ رغ١١ش٘ب.  اٌغّؼ١خ سلُ ......لذسٖ .... ثؾغبة  رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ

 *انزضايبد انغًؼٛخ 

 انزضايبد ؽٕل انؾكبيخ ٔانزذثٛش اإلداس٘ انغٛذ -0

شاَ ِجبدب اٌؾىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلداسٞ اٌغ١ذ ٚاؽزشاَ اٌّمزن١بد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب رٍزضَ اٌغّؼ١خ  ثبؽز

 فٟ لبٔٛٔٙب األعبعٟ ٚالع١ّب:

 ػمذ اٌغّٛع اٌؼبِخ داخً األعبي اٌّؾذدح. - 

 رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ ٚئؽشان ١٘بوً اٌغّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس. - 

 ٌّؾبمش ٚاٌّشاعالد اٌزٛفش ػٍٝ عغالد ٌزذ٠ٚٓ ا - 

 انزضايبد ؽٕل انزذثٛش انًبنٙ -8

 ػذَ رخق١ـ ِٕؾخ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ألداء د٠ْٛ اٚ رغط١خ ػغض اٌغٕخ إٌّقشِخ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّقبس٠ف. -

 رخق١ـ ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِقبس٠ف اٌّؾبعت اٌّؼزّذ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عشد ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚإٌّمٛالد -

 انًٛضاَٛخ انًذػًخ انزضايبد خبفخ ثزُفٛز -3
ِٛافبح ِقبٌؼ اٌغّبػخ ثبٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٚئخجبس٘ب ثغ١ّغ األٔؾطخ اٌّضِغ رٕظ١ّٙب اعجٛػب ػٍٝ  -

األلً لجً اٌزبس٠خ اٌّؾذد ٌزٕظ١ُ وً ٔؾبه ِغطش فٟ اٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٌزّى١ٓ اٌّقٍؾخ اٌّخزقخ 

 ِٓ رزجغ رٕف١ذ األٔؾطخ.

 اٌّمزٕبح  ثذػُ ِٓ اٌغّبػخ.ِغه عغً خبؿ ثغشد اٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد  -

اإلؽبسح ئٌٝ اٌغّبػخ وؾش٠ه داػُ ٌٍزظب٘شاد ٚاألٔؾطخ إٌّظّخ ِٓ هشف اٌغّؼ١خ ِغ ٚمغ  -

 ؽؼبس ٚاعُ اٌغّبػخ ػٍٝ وً اٌٛعبئً اٌذػبئ١خ ٚاٌزٛاف١ٍخ.

 اٌغٙش ػٍٝ رٕف١ز األٔؾطخ اٌّمشسح فٟ اٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٚرؾم١ك األ٘ذاف اٌّزٛخبح.  -

 زن١بد د١ًٌ اٌّغبهش.اإلٌزضاَ ثّم -

رمذ٠ُ  رمش٠ش أدثٟ ِٚبٌٟ ٚاٌٛصبئك اٌّضجزخ ٌٍقشف ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ِقبدق ػ١ٍٗ ِٓ هشف  -

 ِؾبعت ِؼزّذ.

 ا رؼزس رٕف١ز األٔؾطخ اٌّجشِغخ. ئسعبع اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ اٌّؾٌٛخ ِٓ اٌغّبػخ ئر -

 انًبدح انخبيغخ: انززجغ ٔانزمٛٛى

ٌّقبٌؼ لغُ اٌؾجبة، اٌضمبفخ، اٌش٠بمخ ٚاٌزشث١خ، رؾذ اؽشاف ٌغٕخ االٔزمبء االٌٟٚ، ثززجغ رٕف١ز   ٠ؼٙذ

اٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٚػٍٝ اٌغّؼ١خ اٌّغزف١ذح ِٛافبح اٌّقبٌؼ اٌّزوٛسح ثبٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٚوبفخ اٌٛصبئك اٌزٟ رطٍجٙب 

 ِقبٌؼ اٌغّبػخ.

رؼزّذ وّشعغ ٌٍغٕخ اٌّخزقخ ثزمذ٠ُ اٌذػُ خالي رؾفع ِؾبمش اٌززجغ ٚاٌزم١١ُ ثّقبٌؼ اٌغّبػخ ٚ

 اٌغٕٛاد اٌّمجٍخ.

 انًبدح انغبدعخ فل انُضاػبد

ػٕذ ؽذٚس ٔضاع ٔبرظ ػٓ رأ٠ًٚ أٚ رٕف١ز ِذٌٛي ٘زٖ اإلرفبل١خ، ٚثؼذ اعزٕفبد وً اٌؾٍٛي فٟ ئهبس ِٓ 

 اٌّخزقخ.اٌزشامٟ ٚاٌزٛافك ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ، ٠ؾبي ٍِف إٌضاع ػٍٝ أٔظبس اٌّؾبوُ 

 ؽشس ثّشاوؼ فٟ : .........................................            

 )ح( اٌغّؼ١خ  سئ١ظ سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثانً ل السٌد عبد السبلم سً كوري

تبعا لتمرٌر اللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع  

 والشراكة مع الجمعٌات وهٌئات المجتمع المدنً عرض كناش التحمبلت الخاص بالدعمٌهم المدنً، فاألمر 

 فً صٌؽة معدلة . 

 بــاب المنالشــة مفتــوح حول النمطــة.

ان اٌة مبلحظــات حــول هذه النمطــة، فانً أعرض كناش التحمبلت المعدل على بمــا أنه لٌس هنــ

 التصوٌت.
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 وهـم الســـادة34

خالد الفتاوي، أمال مٌصرة، أحمد محفوظ، عبد الرزاق جبور، عبد المجٌد اٌت الماضً،  عبد السبلم سً كوري،
دمحم الزراؾ، عبد الرحٌم الفٌرامً، م. عبد الحفٌظ المؽـراوي، حسن بباوي، حمٌد خـوزرن، أحمد عبٌلة، جوٌـدة 

ة بوعبــاد، عبد الهــادي العوٌــدي، إشراق البـوٌسفً، حفـٌظـة مجدار، مرٌــم خاي، سعـٌـدة سبللة، ثـورٌ
وٌسـبلت، الحسٌــن نــوار، عبد الهــادي بن عــبل، عبد الهــادي تلماضً، عبد المجٌد بنانً، دمحم بن ببل، عبد 
العزٌز بوسعٌد، جمال الدٌن العكرود، دمحم بالة، دمحم بنلعروسً، م. الحسن المنادي، المصطفى الوجدانً، عبد 

 ٌوسؾ اٌت رٌاض، ٌوسؾ بن الزاهر. الفتاح رزكً، خلٌل بولحسن،

 يلـــي ما يقـرر
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 انًًهكخ انًغشثٛخ

 ٔصاسح انذاخهٛخ

 ٔػًبنخ يشاكؼ ٔالٚخ عٓخ يشاكؼ أعفٙ

 عًبػخ يشاكؼ

 انًذٚشٚخ انؼبيخ نهًقبنؼ

 لغى انؾجبة انضمبفخ انشٚبمخ ٔانزشثٛخ

 انؾشاكخ ٔدػى يؾبسٚغ انغًؼٛبديقهؾخ 

 

 

 

 

   كُبػ انزؾًالد

انخبؿ ثبنذػى ٔانؾشاكخ يغ انغًؼٛبد 

 ْٔٛئبد انًغزًغ انًذَٙ 
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 انفٓشط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقفؾخ انًؾٕس

 3 اٌذ٠جبعخ -

 3 إٌقٛؿ اٌّشعؼ١خ -

 4 األ٘ذاف األعبع١خ -

 4 األلطبة اٌمبثٍخ ٌٍذػُ -

 5 ِؾبٚس اٌذػُ ؽغت األلطبة -

 6 اٌّؼزّذح فٟ أزمبء ٍِفبد اٌذػُاٌّؼب١٠ش  -

 10 أعٙضح اٌؾىبِخ -

 11 اٌٛصبئك اٌنشٚس٠خ ٌزمذ٠ُ هٍت اٌؾقٛي ػٍٝ اٌذػُ -

 12 اٌّالؽك -

 13 (1رقش٠ؼ ثبٌؾشف / اٌٍّؾك)

 14 (2ثطبلخ رم١ٕخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌغّؼ١خ / اٌٍّؾك)

 16 (3أغبصاد اٌغّؼ١خ خالي اٌغٕز١ٓ االخ١شر١ٓ / اٌٍّؾك )

 17 (4ػٓ  اٌّؾشٚع / اٌٍّؾك )ثطبلخ رم١ٕخ 

 22 (5ٚفً ثا٠ذاع ٍِف اٌذػُ / اٌٍّؾك سلُ )

 23 (6ّٔٛرط ارفبل١خ ؽشاوخ ِٓ اعً دػُ ِبٌٟ ٌّؾشٚع / اٌٍّؾك سلُ )

 26 (7ّٔٛرط ارفبل١خ ؽشاوخ ِٓ اعً دػُ ِبٌٟ ١ٌّضا١ٔخ اٌزغ١١ش / اٌٍّؾك سلُ )
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 انــذٚجبعــــخ  

 اٌزؼبْٚ رغغ١ذ ِظب٘ش أثشص أؽذ إٌّزخجخ، اٌذٌٚخ ِإعغبد ِخزٍف رمذِٗ اٌزٞ ِٟاٌؼ٠ّٛؾىً اٌذػُ 

 .اٌّذٟٔ رّغٌّغا ِٕٚظّبد ١٘ٚئبد اٌّإعغبد ٘زٖ ث١ٓ ٚاٌؾشاوخ

 ئٌٝ ٠شعغ ٚاٌّؾٍٟ ٚاٌغٙٛٞ اٌذٌٟٚ اٌجؼذ راد ٚاٌزظب٘شاد األٔؾطخ ِٓ وج١شح ٔغجخ ٔغبص ئ أْ ٠ؾٙذ فبٌٛالغ

 ٚاٌؾفبف١خ اٌغ١ذح اٌؾىبِخ لٛاػذ ئػّبي ٠غزذػٟ ِب ٚ٘ٛ ٚغ١ش٘ب ٚاٌف١ٕخ ا١ٌّبد٠ٓ اٌضمبف١خ وً فٟ اٌؾشاوبد ٘زٖ فؼب١ٌخ

 ِغبالد ِالئّخ ػٍٝ اٌؾشؿ ٠مزنٟ وّب عٙخ، ٔزبئغٙب ِٓ ٚرم١١ُ ٚرٕف١ز٘ب اٌؾشاوبد ٘زٖ ثٕبء فٟ اٌفشؿ ٚرىبفإ

 أعً أخشٜ، ِٓ عٙخ ِٓ اٌزشاث١خ اٌغّبػبد أٔٛاع ٌّخزٍف اٌّٛوٌٛخ اإلخزقبفبد ِغ اٌؾشاوخ ِٛمٛع األٔؾطخ

 ٌٍز١ّٕخ إٌّزظ ٚاٌزؼبمذ اٌزىبًِ ئهبس فٟ اإلخزقبفبد رّب٠ض ِٓ اٌّؾشع لقذ٘ب اٌزٟ إٌج١ٍخ اٌغب٠بد رؾم١ك

 اي.ٌّغٚا ٌإلٔغبْ ٚاٌّغزذاِخ ٚاٌؼبدٌخ اٌّزٛاصٔخ

 ٚاٌّإعغبد ٚا١ٌٙئبد ٌٍغّؼ١بد عٕٛٞ ِبٌٟ دػُ رخق١ـ لشسد عّبػخ ِشاوؼ فاْ عجك، ِب ػٍٝ رأع١غب

يٓشعبَبد ٔيهزمٛبد ٔ رظبْشاد صمبفٛخ ٔثشايظ انزُؾٛو انضمبفٙ ٔانشٚبمٙ ٔاإلعزًبػٙ نهًشافك  ٌّؾبس٠غ اٌؾبٍِخ

 ِٓ أعً خٍك د٠ٕب١ِخ صمبف١خ ٚاعزّبػ١خ داخً ِذ٠ٕخ ِشاوؼ.انغٕعٕٛصمبفٛخ ٔسٚبمٛخ انزبثؼخ نغًبػخ يشاكؼ 

 ػٓ رؼجش عّبػخ ِشاوؼ فاْ ٚاٌف١ٕخ، ٚاٌضمبف١خ ٚاٌؼ١ٍّخ اإللزقبد٠خ ثأثؼبدٖ األصش ٘زا رؾم١ك ػٍٝ ٚػّال

 ٌغؼً اٌّزذخ١ٍٓ ِخزٍف ِغ ٌٍزؼبْٚ ِغبال رؾىً اٌغّبػخ ا رشاةثٙ ٠ضخش ٚاٌالِبد٠خ اٌزٟ اٌّبد٠خ اٌضشٚح ثأْ لٕبػزٙب

 ثبٌغّبػخ اٌٛاعغ ٚاٌزؼش٠ف اٌخالق ٚاٌزٕبفظ ٌإلثذاع ِٕبعجبد اٌضشٚح رٖثٙ ِزقٍخ ػٕب٠ٚٓ رؾذ رٕظُ اٌزٟ اٌفؼب١ٌبد

 ػ١ٍٙب اٌٛافذ٠ٓ ػٍٝ ٚوزا اثٙ اٌغبوٕخ ػ١ؼ ِٚغزٜٛ اٌغّبػخ الزقبد ػٍٝ ال ِؾبٌخ ع١ٕؼىظ ِب ٚصمبف١ب؛ ٚ٘ٛ ربس٠خ١ب

 .غ١شّ٘ب أٚ األػّبي أٚ ٌٍغ١بؽخ

 دفزش ٚمغ رُ فمذ ػٕب٠خ ِٓ رغزؾمٗ ِب اثٙ اٌّؼ١ٕخ اٌّؾبس٠غ ث١ٓ اٌغّبػخ ٚؽبٍِٟ اٌؾشاوخ ئػطبء ػٍٝ ٚػّال

 اٌغ١ذح اٌؾىبِخ لٛاػذ ٚفك اٌّؾبس٠غ ؽبٍِٟ ث١ٓ اٌزٕبفظ ٌزٕظ١ُ اٌّشعؼٟ اإلهبس رؾىً رؼبلذ٠خ ٚص١مخ ثّضبثخ رؾّالد

 ثبٌّؾبعجخ ٚػمذح أ٘ذاف ٚامؾخ اٌشؤٜ. اٌّغإ١ٌٚخ ٚسثو

 

 انُقٕؿ انًشعؼٛخ 

 

   ُاٌخبؿ ثبٌغّبػبد  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سل 

  ٠نجو  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378عّبدٜ األٌٚٝ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  75.00ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت اٌمبْٔٛ ػذد 

ٌمبْٔٛ ثزٕف١ز ا 2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ  1.09.39، ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206

07.09. 

  ُ24) 1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  1.10.150اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل 

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ.2010غؾذ 

  ُاٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سل 

   ( ثغٍ َظبو  8102َٕفًجش  84انًٕافك )  0140سثٛغ األٔل  1انقبدس فٙ  81021100ٔثُبء ػهٗ انًشعٕو ػذد

 انًؾبعجخ انؼًٕيٛخ نهغًبػبد ٔيؤعغبد انزؼبٌٔ ثٍٛ انغًبػبد1

  انًزؼهمخ ثبنؾشاكخ ثٍٛ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ ٔانغًؼٛبد انقبدسح  2/8114ٔثُبء ػهٗ دٔسٚخ انٕصٚش األٔل ػذد

 81141َٕٕٚٛ  82انًٕافك  0188سثٛغ انضبَٙ  88خ ٖثزبسٚ

 سلى  ٔثُبء ػهٗ دٔسٚخ ٔصٚش انذاخهٛخD2185  إنٗ انغبدح ٔالح انغٓبد ٔػًبل انؼًبالد ٔاأللبنٛى ثبنًًهكخ ؽٕل دػى

 انغًؼٛبد يٍ هشف انغًبػبد انزشاثٛخ ٔإثشاو ارفبلٛبد انزؼبٌٔ ٔانؾشاكخ يؼٓب

  فٟ رم١ٕٓ اٌؾشاوخ ِغ عّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ؽٛي رٕف١ز اٌّؾبس٠غ اٌز٠ّٕٛخ ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ

ٚئسعبء صمبفخ عذ٠ذح رمَٛ ػٍٝ اٌّشدٚد٠خ  ٚ إٌغبػخ فٟ دػُ ِؾبس٠غ  اٌّزؼٍمخ ثبٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاالعزّبػٟ

لذس ِز١ّض ِٓ اٌؾىبِخ  اٌغّؼ١بد ثّب ٠زٕبعت ٚسغجزٙب األو١ذح فٟ ئلبِخ ِؾبس٠غ ٚأٔؾطخ ؽم١م١خ رزٛخٝ رؾق١ً

 ٚاٌزذث١ش األِضً فٟ ئٔغبص اٌجشاِظ ٚرٕف١ز٘ب.

  ٞ( .2018)عٍغخ ثزبس٠خ ...../..../ 2018ٚرجؼب ٌّذاٚالد ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ِب 
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  ِشاوؼ رُ اػزّبد ٘زا اٌىٕبػ اٌّزؼٍك ثبٌؾشٚه ٚ اٌزؾّالد اٌزٟ رنجو ٚرؾذد ِؼب١٠ش االعزفبدح ِٓ دػُ عّبػخ

 ٌّؾبس٠غ ٚ أٔؾطخ اٌغّؼ١بد ٚا١ٌٙئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

 

 األْذاف األعبعٛخ نكُبػ انزؾًالد 

٠ٙذف وٕبػ اٌزؾّالد ئٌٝ رأع١ظ ػاللخ عذ٠ذح ِغ ١٘ئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثغّبػخ ِشاوؼ رمَٛ 

 ػٍٝ ِجبدب ػ١ٍّخ ٚامؾخ ٌزذث١ش اٌذػُ ٚاٌؾشاوبد ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

 خالي ٘ذٖ اٌّمبسثخ اٌزؾبسو١خ ٠غؼٝ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ : ِٚٓ 

إلشاس يجذأ انزؼبلذ ثٍٛ انًغهظ ٔيؤعغبد انًغزًغ انًذَٙ كآنٛخ َبعؼخ ٔفؼبنخ نزؾمٛك  -

 انجشايظ انزًُٕٚخ انزؾبسكٛخ1

يغ  اػزًبد كُبػ انزؾًالد ٔارفبلٛبد انؾشاكخ كٕعٛهخ أعبعٛخ نزؾمٛك يجذأ انزؼبلذ -

 انغًؼٛبد1

 اػزًبد يجذأ انذػى يمبثم انجشايظ1 -

 رفؼٛم انًؾبسٚغ انزٙ رخذو أْذاف يخطو ػًم انغًبػخ1  -

 رؼضٚض آنٛبد انؾكبيخ ٔانؾفبفٛخ فٙ رذثٛش ػًهٛبد انذػى1 -

 رمٛٛى َزبئظ انذػى1 -

 رًكٍٛ انغًؼٛبد يٍ انٕعبئم انًبنٛخ اننشٔسٚخ نزُفٛز ثشايغٓب ٔيؾبسٚؼٓب1 -

 

 هذػى األلطبة انمبثهخ ن 

 

 ٠زنّٓ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍغّؼ١بد اٌّخقـ ِٓ هشف عّبػخ ِشاوؼ األلطبة اٌزب١ٌخ:

 

 ٔٚؾًم: انمطت االعزًبػٙ 11

 ِإعغبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ 

  ٟٔاٌغّؼ١بد اٌزٟ رؾزغً فٟ اٌّغبي اإلٔغب

 ٚاالعزّبػٟ.

 ٔٚؾًم:  انمطت انضمبفٙ 01

 ٟاٌغّؼ١بد اٌؼبٍِخ فٟ اٌّغبي اٌضمبف 

  ثبٌجؼذ اٌج١ئٟ ٚاٌزّٕٛٞاٌغّؼ١بد اٌّٙزّخ 

 ٔٚؾًم: انمطت انشٚبمٙ .6

 اٌفشق ٚاألٔذ٠خ اٌش٠بم١خ 

 ٟاٌغّؼ١بد اٌّٙزّخ ثب١ٌّذاْ اٌش٠بم 
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 يؾبٔس انذػى ؽغت األلطبة: 

رزنًٍ ألطبة انذػى ػذح يؾبٔس يؤْهخ نجشيغخ يؾبسٚغ ًٚكٍ ؽقشْب ؽغت انًغبالد فٙ 

 انًؾبٔس اٜرٛخ:

  :ٙانمطت االعزًبػ 

 ثًؤعغبد انشػبٚخ االعزًبػٛخ: يؾبٔس انذػى انخبفخ 01

دٚس  –دٚس اٌطبٌجخ  –دٚس األ٠زبَ  –رؾغ١ٓ ٚمؼ١خ إٌضالء ثّإعغبد اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ: دٚس األهفبي  -

 اٌؼغضح ٚاٌّغ١ٕٓ. –اٌطبٌت 

 يؾبٔس انذػى انخبفخ ثبنغًؼٛبد االعزًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ: 41

 ئدِبط ٚرأ١ً٘ األؽخبؿ دٚٞ االؽز١بعبد اٌخبفخ. -

 اٌّؾبس٠غ اٌّذسح ٌٍذخً.دػُ  -

رم٠ٛخ لذساد اٌّإعغبد ٚاٌغّؼ١بد االعزّبػ١خ فٟ ِغبي اٌزغ١١ش ٚاٌزذث١ش ٚئػذاد ٚرٕف١ز  -

 ٚرم١١ُ اٌجشاِظ ٚاٌّؾبس٠غ.

رٕؾ١و اٌّشافك االعزّبػ١خ ثبٌّذ٠ٕخ ) عٛاء اٌّشافك اٌزبثؼخ ٌغّبػخ ِشاوؼ أٚ اٌزبثؼخ  -

 ٌٍّقبٌؼ اٌخبسع١خ "ؽش٠ه" (

 :ٙانمطت انضمبفــــ 

 

 :يٓشعبَبد ٔيهزمٛبد ٔ رظبْشاد صمبفٛخ ثًؾبسٚغيؾبٔس انذػى انًزؼهمخ  01

 صيبٌ انزظبْشح انًهزمٗ/ػُٕاٌ انزظبْشح انشلى

 ُٚبٚش يٓشعبٌ يغشػ انطفم 1

 فجشاٚش يٓشعبٌ يغشػ انٕٓاح 2

 يبسط يٓشعبٌ يغشػ انشٔاد 3

 أثشٚم يٓشعبٌ انًذاسط 4

 يب٘ يٓشعبٌ كٕسال انًذاسط 5

 َٕٕٚٛ يٕعٛمٗ انزشاسيٓشعبٌ  6

 ٕٚنٕٛص يٓشعبٌ فٍ انؾكبٚخ 7

 غؾذ يٓشعبٌ انذلخ انًشاكؾٛخ 8

 يٍ ؽٓش يبسط إنٗ ؽٓش ََٕجش رُؾٛو انؾذائك 9

 يٍ ؽٓش أكزٕثش إنٗ َٓبٚخ انًٕعى انذساعٙ يذسعخ انزكٍٕٚ انًغشؽٙ 10

 ََٕجش يهزمٗ انجؾش انؼهًٙ 11

 دعُجش انًهزمٗ انغٕٓ٘ نهكزبة 12
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ثجشايظ انزُؾٛو انضمبفٙ ٔانشٚبمٙ ٔاإلعزًبػٙ نهًشافك يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ  .2

 انغٕعٕٛصمبفٛخ ٔسٚبمٛخ انزبثؼخ نغًبػخ يشاكؼ:

 صيبٌ انجشَبيظ َٕػٛخ انجشَبيظ اعى انًشفك انغٕعٕٛصمبفٙ ٔسٚبمٙ اعى انًمبهؼخ 

   ِشوت ثبة اٌخ١ّظ يمبهؼخ انًذُٚخ  .31

   داس اٌّٛاهٓ ؽٟ اٌغالَ  .32

33.  ..........   

   جبة اٌؾٟ اٌغذ٠ذؾداس اٌ يمبهؼخ عٛجغ  .34

   اٌمبػخ اٌّغطبح اٌؾٟ اٌغذ٠ذ  .35

   اٌخضأخ اٌجٍذ٠خ اٌّقٍٝ  .36

   انًشكت انضمبفٙ ػٍٛ إٚطٙ يمبهؼخ انُخٛم  .37

   انمبػــخ انًغطــبح انُخٛم  .38

   يكزجخ انُخٛم  .39

   داس اٌغّؼ١بد اٌىذ٠خ يمبهؼخ عهٛض  .40

   ...... اٌمبػخ اٌّغطبح  .41

42.  ..........   

   داس اٌّٛاهٓ اٌّؾب١ِذ يمبهؼخ انًُبسح  .43

   داس اٌؾجبة اٌّؾب١ِذ  .44

   اٌّشوض اٌزشثٛٞ اٌّؾب١ِذ  .45

   اٌّشوت اٌضمبفٟ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .46

   اٌّشوت اإلعزّبػٟ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .47

   ِٕزضٖ اٌؾٟ اٌؾغٕٟ  .48

   داس اٌغّؼ١بد ؽٟ وغطٛس  .49

   اٌضسلطٟٛٔاٌمبػخ اٌّغطبح   .50

   اٌمبػخ اٌّغطبح أعىغٛس  .51
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   اٌمبػخ اٌّغطبح اٌؼضٚص٠خ  .52

53.  ..........   

54.   

 

 

فنبء لطت 

 انًٕاهٍ

   اٌّشوض إٌغٛٞ ثٛػىبص

   داس اٌغّؼ١بد  .55

   اٌخضأخ  .56

   اٌمبػخ اٌّزؼذدح اٌزخققبد  .57

   ِغشػ اٌٙٛاء اٌطٍك  .58

59.  ..........   

60.  ..........   

 

 انذػى انًزؼهمخ ثبنغًؼٛبد انًٓزًخ ثبنجؼذ انجٛئٙ ٔانزًُٕ٘:1 يؾبٔس 4

 اٌزذخالد اٌّشرجطخ ثبٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ . -

 

 :ٙانمطت انشٚبم 

 يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ ثبنفشق ٔاألَذٚخ انشٚبمٛخ: -8

إٌّبفغخ: وشح اٌمذَ، ثشاِظ اٌفشق اٌش٠بم١خ ٌألٌؼبة اٌغّبػ١خ ؽغت اٌزخققبد ٚألغبَ  -

 وشح ا١ٌذ، وشح اٌغٍخ، اٌىشح اٌطبئشح....

 ثشاِظ اٌفشق ٚاألٔذ٠خ اٌش٠بم١خ ألٌؼبة اٌفشد٠خ ؽغت اٌزخققبد. -

 يؾبٔس انذػى انًزؼهمخ ثبنغًؼٛبد انًٓزًخ ثبنًٛذاٌ انشٚبمٙ: -1

 دػُ اٌجشاِظ اٌغٛع١ٛ س٠بم١خ.  -

 اٌطفٌٛخ ٚاٌؾجبة . دػُ اٌجشاِظ اٌّزؼٍمخ ثأ١ّ٘خ اٌش٠بمخ ٚدٚس٘ب فٟ رأه١ش -

 

 إَٔاع انذػى 

 رمٕو عًبػخ يشاكؼ ثذػى انغًؼٛبد ٔانٓٛئبد انًغزًغ انًذَٙ ٔفك َٕػٍٛ يٍ إَٔاع انذػى 

 دػُ ِؾشٚع اٌغّؼ١خ: ٠زّضً فٟ رمذ٠ُ ِغبّ٘خ ِب١ٌخ ِٓ اعً أغبص ِؾشٚع ِؾذد -

ػٍٝ رذث١ش دػُ ١ِضا١ٔخ اٌزغ١١ش: ٠زّضً فٟ رمذ٠ُ ِٕؾخ رذفغ فٟ ؽغبة اٌغّؼ١خ ٌّغبػذرٙب  -

 ع١ش٘ب اٌؼبدٞ خالي اٌغٕخ اٌغبس٠خ.

 ٔرخقـ يُؼ انزغٛٛش نهغًؼٛبد انزبنٛخ:

 اٌفشق ٚاالٔذ٠خ اٌش٠بم١خ اٌّؾبسوخ فٟ ئؽذٜ اٌجطٛالد اٌشع١ّخ ٌٍغبِؼبد ٚاٌؼقت. -

اٌغّؼ١بد اٌزٟ رذثش ِشاوض اإل٠ٛاء أٚ اٌؼٕب٠خ ثبألؽخبؿ فٟ ٚمؼ١خ فؼجخ أٚ فٟ ٚمؼ١خ  -

 ئػبلخ.
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 ح فٙ اَزمبء ههجبد انذػىانًؼبٚٛش انًؼزًذ 

 رُمغى انًؼبٚٛش انًؼزًذح إنٗ لغًٍٛ:

 انمغى االٔل : ؽشٔه ٚؼزجش رٕفشْب مشٔسٚب نهمجٕل انًجذئٙ نطهجبد انذػى:

 ثبنُغجخ نهغًؼٛبد: .1

 ٚعٛد اٌغّؼ١خ فٟ ٚمؼ١خ لب١ٔٛٔخ. -

 أغغبَ هج١ؼخ ٔؾبه اٌغّؼ١خ ِغ ِغبالد ِٚؾبٚس اٌذػُ ؽغت األلطبة. -

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ ٌٍغّبػبد اٌزٟ رٕـ  65اٌزبَ ٌّمزن١بد اٌّبدح  االؽزشاَ ٚاالٔنجبه -

ػٍٝ ِٕغ وً ػنٛ ِٓ أػنبء اٌغّبػخ ِٓ أْ ٠شثو ِقبٌؼ خبفخ ِؼٙب فٟ ر٠ًّٛ 

ِؾبس٠غ اٌغّؼ١بد عٛاء ثقفخ ؽخق١خ أٚ ثقفزٗ ِغبّ٘ب أٚ ٚو١ال ػٓ غ١شٖ أٚ ٌفبئذح 

 صٚعٗ اٚ أفٌٛٗ أٚ فشٚػٗ.

 ثبنُغجخ نهًؾشٔع: 81

 ىزت اٌّغ١ش ٌٍغّؼ١خ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّؾشٚع.ِمشس اٌّ -

 ِالئّخ اٌّؾشٚع ِٛمٛع اٌذػُ ِغ ألطبة ِٚؾبٚس اٌذػُ. -

 ِالئّخ اٌّؾشٚع ٌٍّٙبَ إٌّٛهخ ثبٌغّؼ١خ هجمب ٌمبٔٛٔٙب األعبعٟ. -

 

 انمغى انضبَٙ: ؽشٔه رًكٍ يٍ رمٛٛى انجشايظ ٔانًؾبسٚغ:
 

 ثبنُغجخ نهغًؼٛبد: - 1

اؽزشاَ ِٛاػ١ذ أؼمبد اٌغّٛػبد اٌؼبِخ، اٌغذٌٚخ اٌض١ِٕخ اٌؾىبِخ اٌذاخ١ٍخ ٌٍغّؼ١خ ) -

 ٌالعزّبػبد، و١ف١خ ارخبر اٌمشاساد ...(.

لذسح اٌغّؼ١خ ػٍٝ رذث١ش اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع )اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚاٌجؾش٠خ، اٌزغشثخ  -

 اٌّزشاوّخ، اٌٍٛعغز١ه...(.

 ج١ؼزٗ رمزنٟ رٌه.رٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ ِمش الؽزنبْ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ئرا وبٔذ ه -

ِٕغضاد اٌغّؼ١خ خالي اٌغٕز١ٓ األخ١شر١ٓ خقٛفب رغشثزٙب فٟ ِغبي أغبص ثشاِظ أٚ  -

 ِؾبس٠غ ِؾبثٙخ.

 

 ثبنُغجخ نهًؾبسٚغ: - 2

 دسعخ اعزغبثخ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ٌؾبع١بد اٌّغزف١ذ٠ٓ. -

 لذسح األٔؾطخ اٌّمزشؽخ فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ػٍٝ ؽً اٌّؾبوً اٌّطشٚؽخ. -

 اٌزمبئ١خ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع ِغ ثشاِظ ػ١ِّٛخ أخشٜ. -

 ٚعٛد ؽشوبء ِإعغبر١١ٓ آخش٠ٓ. -

 ٔغجخ ِغبّ٘خ اٌغّؼ١خ ٚثبلٟ اٌؾشوبء فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع. -

 رٛفش ؽشٚه االعزّشاس٠خ فٟ اٌجشٔبِظ أٚ اٌّؾشٚع. -

 اؽزشاَ اٌّمبسثخ اٌزؾبسو١خ. -

بي ِٓ اٌّغبالد اٌّغزٙذفخ ٚاٌّؾبس ٚرنبف ئٌٝ ٘ذٖ اٌّؼب١٠ش ِؼب١٠ش أخشٜ خبفخ ثىً ِغ -

 ئ١ٌٙب فٟ وٕؼ اٌزؾّالد.

 ٚزى رُمٛو انًؾبسٚغ اػزًبدا ػهٗ عذٔل انزُمٛو رٓٛئّ كم عُخ انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤٌٔ انضمبفٛخ

ٔإؽشان انًغزًغ انًذَٙ فٙ اعزًبع عبثك ٔلجم إػالٌ ههت  االعزًبػٛخ ٔانزًُٛخ ٔانشٚبمٛخ

 انًؾبسٚغ1
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 ٔانجش فٛٓب يغطشح ههت انًؾبسٚغ 

 رًش ػًهٛخ رٕصٚغ انًُؼ ػهٗ يخزهف انغًؼٛبد ػجش انًشاؽم انزبنٛخ:

 رؾذٚذ يؾبٔس انذػى ؽغت األلطبة 01

 

 انًزؼهمخ ثبنذػى:اإلػالٌ ػٍ ههجبد انؼشٔك  81

اإلػالْ ػٓ هٍجبد اٌؼشٚك اٌخبفخ ثذػُ اٌغّؼ١بد ؽغت ألطبة ِٚؾبٚس  األَؾطخ

 اٌذػُ اٌّؾذدح

 سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ أٚ إٌبئت اٌّفٛك ٌٗ فٟ اٌمطبع انغٓبص انًخزـ

 يالؽظبد

 خالي ؽٙش دعٕجش

ِٚمشاد ٠ٕٚؾش اإلػالْ فٟ ِمش اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ِٚمشاد اٌؼّبالد ٚاأللب١ٌُ 

 اٌذٚائش ٚاٌم١بداد

 ِٕذٚث١بد: اٌزؼبْٚ اٌٛهٕٟ ،اٌضمبفخ، اٌؾج١جخ ٚاٌش٠بمخ ٚاٌّقبٌؼ اٌخبسع١خ

 

 رهمٙ يهفبد انغًؼٛبد ٔههجبرٓب: 41

 األَؾطخ
٠زُ اعزمجبي ٍِفبد اٌغّؼ١بد اٌشاغجخ فٟ اٌذػُ ٌذٜ ِقبٌؼ اٌّؾذدح  فٟ 

 ئػالْ هٍت اٌّؾبس٠غ

 اٌّؾذدح فٟ ئػالْ هٍت اٌّؾبس٠غاٌّقبٌؼ اإلداس٠خ  انغٓبص انًخزـ

 يالؽظبد
 ٠ٕب٠ش 31ئٌٝ غب٠خ  01اثزذاء ِٓ 

 وّب ٠ّىٓ رّذ٠ذ اٌّذح ثمشاس ِٓ اٌشئ١ظ

 

 دساعخ انًهفبد انًشؽؾخ نهذػى: 11
 

 األَؾطخ
رزُ دساعخ اٌٍّفبد اٌّشؽؾخ ٌٍذػُ اٌغٕٛٞ ٌجشاِغٙب ِٚؾبس٠ؼٙب 

 ِجبؽشح ثؼذ أزٙبء ا٢عبي اٌّؾذدح ٌٛمغ ٘ذٖ اٌٍّفبد.

 ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ انغٓبص انًخزـ

 خالي ؽٙش فجشا٠ش يالؽظبد

 

 رؾذ٠ذ اٌّؾبٚس ٚاٌّغبالد اٌّغزٙذفخ ٚعذٚي رٕم١و اٌّؾبس٠غ األَؾطخ

 اٌٍغٕخ اٌٛظ١ف١خ انغٓبص انًخزـ

 خالي دٚسح أوزٛثش يالؽظبد
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 انجش فٙ انًهفبد انًشؽؾخ نهذػى 01

 األَؾطخ

٠زُ اٌجش فٟ اٌٍّفبد اٌّشؽؾخ ٌالعزفبدح ِٓ اٌذػُ اٌغٕٛٞ ِجبؽشح ثؼذ أزٙبء 

ِشؽٍخ دساعزٙب ِٓ لجً ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ، ٚالزشاػ ِجبٌغ اٌذػُ ٌٍجشاِظ أٚ 

 اٌّمذِخاٌّؾبس٠غ 

 انغٓبص انًخزـ
 اٌٍغٕخ اٌٛظ١ف١خ

 اٌّغٍظ اٌزذاٌٟٚ

 خالي دٚسح فجشا٠ش يالؽظبد
 

 انزؼبلذ 81

 األَؾطخ
٠زُ ئػذاد ارفبل١بد ؽشاوخ ؽغت ألطبة ِٚؾبٚس اٌذػُ ِغ اٌغّؼ١بد 

 دسُ٘ 50.000.00اٌزٟ اعزفبدد ثبػزّبد ِبٌٟ ٠غبٚٞ أٚ ٠فٛق 

 انغٓبص انًخزـ
 اٌّغٍظ اٌغّبػٟ

 ِشاوؼسئ١ظ عّبػخ 

 خالي دٚسح فجشا٠ش يالؽظبد
 

 يغطشح رؾٕٚم انذػى نفبئذح انغًؼٛبد انًغزفٛذح 21

 األَؾطخ

٠زُ ئػذاد لشاساد اٌذػُ ٚرٕف١ز اٌّغطشح اٌّب١ٌخ ٌزؾ٠ٍٛٗ ٌفبئذح 

اٌغّؼ١بد اٌّغزف١ذح هجمب ٌٍّمزن١بد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌزٕظ١ّ١خ اٌّؼّٛي 

 ثٙب فٟ ٘زا اٌقذد

 انغٓبص انًخزـ
 اإلداس٠خاٌّقبٌؼ 

 سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ

 خالي ؽٙش ِبسط ٚ اثش٠ً يالؽظبد
 

 رزجغ فشف انذػى 21

 

 األَؾطخ

ِجبؽشح ثؼذ رؾ٠ًٛ االػزّبداد ٌفبئذح اٌغّؼ١بد اٌّغزف١ذح، ٠زُ رزجغ 

فشفٙب ٚفك االٌزضاِبد اٌٛاسدح فٟ دفبرش اٌزؾّالد ٚارفبل١بد 

 اٌؾشاوخ اٌّجشِخ فٟ ؽبي ٚعٛد٘ب

 

 انغٓبص انًخزـ

 االٔزمبء االٌٌٟٚغٕخ 

 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ

 ه١ٍخ فزشح رٕف١ز اٌّؾبس٠غ يالؽظبد
 

 انزمٛٛى 01

 األَؾطخ

رٕطٍك ػ١ٍّخ رم١١ُ اٌجشاِظ أٚ اٌّؾبس٠غ ِجبؽشح ثؼذ ٔٙب٠خ ػ١ٍّخ 

اٌززجغ اٌّؾبس ئ١ٌٙب عبثمب ٚرٌه ٌّؼشفخ ِذٜ ِطبثمزٙب ِغ ِغبالد 

اٌغّؼ١خ اٌزذخً ِٚذٜ اعزغبثزٙب ٌٍّزطٍجبد اٌّمذِخ ِٓ هشف 

ثبالعزّبسح اٌخبفخ ثبٌجشاِظ اٚ اٌّؾبس٠غ ٚل١بط ِذٜ اٌزضاِٙب 

ثّمزن١بد اٌمبْٔٛ ٚدفزش اٌزؾّالد ٚاالرفبل١خ فٟ ؽبي ٚعٛد٘ب 

ٚل١بط اصبس اٌجشٔبِظ اٚ اٌّؾشٚع ٚدسعخ أؼىبعٗ ػٍٝ 

 اٌّغزف١ذ٠ٓ

 انغٓبص انًخزـ
 ٌغٕخ االٔزمبء االٌٟٚ

 اٌّقبٌؼ اإلداس٠خ

 رٕف١ز اٌّؾبس٠غثؼذ ٔٙب٠خ  يالؽظبد
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 أعٓضح انؾكبيخ : 

 نغُخ االَزمبء االٔنٗ رزكٌٕ يٍ : -أ    

 رخنغ هٍجبد إٌّؼ ٚاٌذػُ اٌّبٌٟ ٌٍّؾبس٠غ ٌٍذساعخ ِٓ هشف ٌغٕخ ِىٛٔخ ِٓ:

 1سئٛظ انًغهظ انغًبػٙ أ يٍ ٚؼُّٛ سئٛغب 

  انًغزًغ سئٛظ انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤٌٔ انضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ ٔانزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔاؽشان

 انًذَٙ أ َبئج1ّ

 1ُّانًذٚش انؼبو نهًقبنؼ أ يٍ ُٕٚة ػ 

 أ يٍ ُٕٚة ػ1ُّ  سئٛظ لغى انؾجبة انضمبفخ انشٚبمخ ٔانزشثٛخ 

 1ُّسئٛظ لغى انؼًم االعزًبػٙ أ يٍ ُٕٚة ػ 

 1سئٛغخ لغى انًٛضاَٛخ ٔانًؾبعجخ أ يٍ ُٕٚة ػُٓب 

 1سؤعبء يغبنظ انًمبهؼبد أ يٍ ُٕٚة ػُٓى 

 ٠ّٚىٓ اْ رغزؾ١ش ػٕذ اٌنشٚسح ثبلٟ ٌغبْ اٌّغٍظ اٚ وً ِٓ رشٜ ؽنٛسٖ مشٚسٞ. 

 ٚفٟ ؽبٌخ اخزالف اػنبء٘ب، ٠شعغ االِش اٌٝ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌٍجش فٟ االخزالف.

ثٕبء ػٍٝ عذٚي رٕم١و ٠ٛمغ ٌٙزا اٌغشك، رجذٞ ٘زٖ اٌٍغٕخ سأ٠ٙب اٌّؼًٍ ؽٛي لجٛي اٌطٍجبد 

ب١٠ش اٌّؾذدح ٚرشفغ رٛف١برٙب فٟ ِؾنش اٌٝ ٌغٕخ اٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاعزغبثزٙب ٌٍؾشٚه ٚاٌّؼ

 ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚاؽشان اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٌٍّقبدلخ .

 انهغُخ انًكهفخ ثبنؾؤٌٔ انضمبفٛخ ٔانشٚبمٛخ ٔانزًُٛخ االعزًبػٛخ ٔاؽشان انًغزًغ انًذَٙ -ة 

االٔزمبء األٌٟٚ ٚئؽبٌزٙب ػٍٝ أٔظبس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ فٟ رمَٛ ٘ذٖ اٌٍغٕخ ثبٌجش فٟ ِمزشؽبد ٌغٕخ 

 عٍغزٗ اٌؼ١ِّٛخ

 انًغهظ انغًبػٙ: -د

٠ٛافك ِغٍظ عّبػخ ِشاوؼ ثأغٍج١خ أػنبئٗ ػٍٝ اٌذػُ اٌّمذَ ٌٍغّؼ١بد ثٕبءا ػٍٝ رمش٠ش اٌٍغٕخ 

 ِىٍفخ ثبٌؾإْٚ اٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ ٚاٌز١ّٕخ االعزّبػ١خ ٚئؽشان اٌّغزّغ اٌّذٟٔ.

 انززجغ ٔانًشالجخ: -س 

٠ؾذس سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ خال٠ب خبفخ ٌّشالجخ ٚرزجغ ػ١ٍّخ رٕف١ز اٌجشاِظ ٚاٌّؾبس٠غ اٌّغزف١ذح ِٓ 

اٌذػُ رؾذ ئؽشاف ٌغٕخ االٔزمبء األٌٟٚ ٚرمَٛ ثزؾش٠ش رمبس٠ش ٌنجو ِشاؽً ٚع١ش رٕف١ز اٌّؾبس٠غ ٚرٙذف 

 هجمب ٌأل٘ذاف اٌّؾذدح. ٘زٖ اٌّشالجخ ٌٍزأوذ ِٓ االعزؼّبي إٌّبعت ٚاٌغ١ٍُ ٌٍذػُ

 : انغضاءاد - ػ

فٟ ؽبٌخ ػذَ رٕف١ز اٌّؾشٚع ٠طٍت ِٓ اٌغّؼ١خ رمذ٠ُ رٛم١ؾبد ِىزٛثخ ػٓ األعجبة اٌزٟ ؽبٌذ دْٚ 

 أغبصٖ ٚئسعبع اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ ئٌٝ اٌخض٠ٕخ اٌغّبػ١خ ٚئِب رىْٛ عّبػخ ِشاوؼ ِنطشح ٌٍغٛء ئٌٝ اٌمنبء.
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 :  انزقشٚؼ ثبنؾشف 0انًهؾك سلى  

 أٔب اٌّٛلغ أعفٍٗ اٌغ١ذ : ..................................................................................

 سلُ اٌجطبلخ اٌٛه١ٕخ:......................................................................................

 سئ١ظ عّؼ١ـــــــــخ :    

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

 ؽبٍِـــــــخ ِؾشٚع : ........................................................................................ 

 ١ٙب :أفشػ ثبْ اٌغّؼ١خ  اٌّؾبس ئٌ

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ  ١ٌ65غذ فٟ أٞ ؽبٌخ ِٓ ؽبالد رنبسة اٌّقبٌؼ ؽغت اٌفقً  -

 ٌٍغّبػبد.

فٟ ٚمؼ١خ لب١ٔٛٔخ  ٚأٙب ١ٌغذ فٟ اٞ ٔضاع ِغ عّبػخ ِشاوؼ ٚاْ وً اٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد  -

 اٌّذٌٝ ثٙب فؾ١ؾخ

 فٟ ؽبٌخ اٌّٛافمخ ػٍٝ هٍت اٌذػُ، ٠شعٝ رؾ٠ًٛ اٌّجٍغ اٌّطٍٛة ئٌٝ :

 بة اٌغّؼ١خ:سلُ ؽغ

(RIB................................................................................................................) 

 ػٕٛاْ اٌّإعغخ اٌجٕى١خ أٚ اٌجش٠ذ٠خ:.............................................................................

                                                           

 إينبء : سئٛظ انغًؼٛـخ                                                            

 يؾٕٓد ثقؾخ إينبءِ                                                              
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 : ثطبلخ رمُٛخ نهزؼشٚف ثبنغًؼٛخ 8انًهؾك سلى  

 خبفخ ثبنغًؼٛخيؼهٕيبد 

 رمذٚى انغًؼٛخ

  اعُ اٌغّؼ١خ 

  ربس٠خ اٌزأع١ظ

  ػٕٛاْ اٌغّؼ١خ

  اٌٙـبرـف

  اٌفبوـظ

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  سلُ اٌؾغبة اٌجٕىٟ ٌٍغّؼ١خ

  ِذح فالؽ١خ ِىزت اٌغّؼ١خ

  آخش ربس٠خ ٌزغذ٠ذ ِىزت اٌغّؼ١خ

  االعُ اٌىبًِ ٌشئ١ظ اٌغّؼ١خ

  ػٕٛأٗ

  اٌٙبرف سئ١ظ اٌغّؼ١خسلُ 

  اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ ٌشئ١ظ اٌغّؼ١خ

ً٘ اٌغّؼ١خ ػنٛ فٟ ؽجىخ 

 عّؼ٠ٛخ؟

ِب   ال  ٔؼُ

 اعّٙب:

 

  ػذد٘ب  ال  ٔؼُ ً٘ ٌٍغّؼ١خ فشٚع

   روٛس  ئٔبس ػذد أػنبء اٌّىزت

  روٛس  ئٔبس ػذد إٌّخشه١ٓ
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 يغبالد أَؾطخ انغًؼٛخ

  - ١ِبد٠ٓ رذخً اٌغّؼ١خ
-  

-  

-  

 -  

  ٚهٕٟ  عٙٛٞ  ِؾٍٟ   ِغزٜٛ رذخً اٌغّؼ١خ

 

 انزذثٛش اإلداس٘ نهغًؼٛخ

  ال  ٔؼُ ً٘ رؼمذ اٌغّؼ١خ عّٛػبرٙب اٌؼبِخ فٟ ا٢عبي اٌّؾذدح ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ ٔظبَ داخٍٟ ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ ٠زُ رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ داخً اٌغّؼ١خ ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رٛعذ اٌزمبس٠ش ِٚؾبمش االعزّبػبد؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ أسؽ١ف؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً اٌّشاعالد؟

ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ رمبس٠ش ؽق١ٍخ أٔؾطزٙب اٌزٟ رّذ خالي 

 اٌغٕٛاد اٌغبثمخ؟

  ال  ٔؼُ

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً إٌّخشه١ٓ؟

 انزذثٛش انًبنٙ نهغًؼٛخ

  ال  ٔؼُ اٌغّؼ١خ ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ؟ً٘ رزٛفش 

  ال  ٔؼُ ً٘ ٠زُ رؾن١ش ا١ٌّضا١ٔخ اٌزٛلؼ١خ ع٠ٕٛب؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رمَٛ اٌغّؼ١خ ثبفزؾبؿ ؽغبثبرٙب ِٓ هشف خج١ش فٟ اٌّؾبعجخ؟ 

 انًٕاسد انجؾشٚخ انؼبيهخ ثبنغًؼٛخ

 انًٕاسد انجؾشٚخ
 انؼذد         

 انزكٕس اإلَبس

   اٌّزطٛػْٛ

   األعشاء
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 انزٕافم انذاخهٙ ٔانخبسعٙ

  ال  ٔؼُ ً٘ رٕظُ اٌغّؼ١خ ٌمبءاد رٛاف١ٍخ ِٕزظّخ ِغ إٌّخشه١ٓ ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رمَٛ اٌغّؼ١خ ثزؼ١ُّ اٌّؾبمش ٚرمبس٠ش األٔؾطخ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رزٛفش اٌغّؼ١خ ػٍٝ خطخ ٌٍزٛافً اٌخبسعٟ؟ 
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 ( االخٛشرٍٛ 8:إَغبصاد انغًؼٛخ خالل انغُزٍٛ )4انًهؾك سلى 

 انًؾشٔع

 انزبسٚخ

 انؾشكبء انًكبٌ
يجهغ انذػى انًؾقم 

 ػهّٛ

 ػذد انًغزفٛذٍٚ

ربسٚخ 

 انؾشٔع

ربسٚخ 

 االَزٓبء
 إَبس ركٕس

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 ثطبلخ رمُٛخ ػٍ انًؾشٔع :    1 انًهؾك سلى

 ثطبلخ رمُٛخ نهزؼشٚف ثبنًؾشٔع

 .رٕدع ْزِ انجطبلخ ثؼذ يهئٓب ٔ رٕلٛؼٓب يٍ هشف سئٛظ انغًؼٛخ ثًكزت اننجو نغًبػخ يشاكؼ

 

 يؼهٕيبد خبفخ ثبنًؾشٔع

 رمذٚى انًؾشٔع 

  انًغبل انز٘ ًّٚٓ انًؾشٔع

  اعى انًؾشٔع

  ػُٕاٌ انًؾشٔع

  اٌغٙخ رٕهٍٛ انًؾشٔع

  االل١ٍُ/اٌؼّبٌخ

  اٌغّبػخ

  االعُ اٌىبًِ انًغـؤٔل ػٍ انًؾشٔع

  سلُ اٌٙبرف

  ػٕٛاْ اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

  اٌّّٙخ اٌزٟ ٠ؾغٍٙب داخً اٌغّؼ١خ
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 ثطبلخ رمُٛخ نهًؾشٔع

  انًغبل انز٘ ًّٚٓ انًؾشٔع

  اعى انًؾشٔع

 

 

انًؾبكم ٔ انؾبعٛبد انزٙ 

 رجشس انًؾشٔع

 

 

 

 

 

 

 انٓذف انؼبو نهًؾشٔع

 

 

 

 

 األْذاف انخبفخ نهًؾشٔع

 

 

 

 

 

 

 

 انُزبئظ انًزٕخبح

 

 

 

 

 

 

 

 انفئبد انًغزٓذفخ 

 )يغ ركش انؼذد(

 

 ثؾىً ِجبؽش

  

  

  

 

 ثؾىً غ١ش ِجبؽش

  

  

  

  يذح إَغبص انًؾشٔع
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 يكَٕبد انًؾشٔع ٔيذح اإلَغبص

 يذح اإلَغبص انًغؤٔل يكَٕبد انًؾشٔع

   

   

   

   

 انذساعخ انزمُٛخ

  ال  ٔؼُ ً٘ ٕ٘بن ؽبعخ ٌذساعخ رم١ٕخ ٌٍّؾشٚع ؟

  ال  ٔؼُ ً٘ رُ ئٔغبص٘ب ؟

 فٙ ؽبنخ ٔعٕد ْزِ انذساعخ :

  ِٓ لبَ ثزاٌه ؟

  وٍفزٙب ؟

 فٙ ؽبنخ ػذو ٔعٕد ْزِ انذساعخ :

  ِٓ ع١مَٛ ثأغبص٘ب ؟

  اٌىٍفخ اٌّشرمجخ ٌٍذساعخ ؟

  انًٕاسد انجؾشٚخ انًكهفخ ثزذثٛش انًؾشٔع:

 هشٚمخ انًغبًْخ انًؤْالد انًًٓخ  االعى
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 األهشاف انًغبًْخ فٙ انًؾشٔع 

 هجٛؼخ انًغبًْخ ؽشكبء انًؾشٔع
يجهغ / لًٛخ 

 انًغبًْخ

َغجزٓب يٍ 

يٛضاَٛخ 

 انًؾشٔع

ٔعٕد انزضاو 

 كزبثٙ

     عّبػخ ِشاوؼ 

     اٌغّؼ١خ

  ال  ٔؼُ    .........

  ال  ٔؼُ    .........

  ال  ٔؼُ    .........

  %100   انزكهفخ اإلعًبنٛخ 

 

 انزفقٛم انًبنٙ نهذػى انًطهٕة يٍ عًبػخ يشاكؼ )ؽبيم اننشائت(

 اإلعًبنٛخانزكهفخ  عؼش انٕؽذح  ػذد انٕؽذاد انزؼٍٛٛ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  انًغًٕع
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 اإلعشاءاد االؽزشاصٚخ نزفبد٘ انًؼٛمبد انًؾزًهخ:

 اإلعشاءاد االؽزشاصٚخ انًؼٛمبد انًؾزًهخ

  

  

  

  

 

 آنٛبد رذثٛش ٔرزجغ ٔرمٛٛى انًؾشٔع: 

 

 

 

 

 

 إينبء سئٛظ انغًؼٛخ 
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 ٔفم االٚذاع  :    0 سلىانًهؾك 

   ٔفم إٚذاع

  2017ٍِف اٌذػُ اٌخبؿ ثبٌغّؼ١بد ثشعُ عٕخ

 سلُ:....................................../............

 ِمبهؼـــــــخ:...........................................

ذػُ اٌخبؿ ثبٌغّؼ١بد ػٍٝ فؼ١ذ رجؼب ٌإلػالْ اٌزٞ أهٍمزٗ عّبػخ ِشاوؼ، ٚاٌّزؼٍك ثطٍت ػشٚك ِؾبس٠غ اٌ

 عّبػخ ِشاوؼ ثشعُ عٕخ ..................................................................

 ٠ؾٙذ اٌغ١ذ )ح( : .......................................... اٌقفخ: .....................................................

 : ..................................................................................................... ئْ اٌغّؼ١خ اٌّغّبح

لذ أٚدػذ ثزبس٠خ: ................................................... ٍِف هٍت اٌذػُ اٌّبٌٟ اٌّزؼٍك ثبٌغّؼ١بد ٌذٜ عّبػخ 

 ِشاوؼ.

 : ........................................................ اٌمطت اٌّزؼٍك ثّؾشٚع اٌذػُ -

 اٌّؾٛس اٌخبؿ ثّغبي اٌذػُ : ......................................................... -

 

 ؽشس ثّشاوؼ ثزبس٠خ.......................

 

 اٌزٛل١غ ٚاٌخبرُ                              

 هٍت اٌذػُ     

 ٔغخ ِقبدق ػ١ٍٗ( 5)اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ فٟ 

 ٚفً ئال٠ذاع  +  ِؾنش آخش عّغ ػبَ +   الئؾخ أػنبء اٌّىزت   +   اٌمبْٔٛ األعبعٟ

 اٌزمش٠شاْ األدثٟ ٚاٌّبٌٟ ٌٍغٕخ إٌّقشِخ

 عّبػخ ِشاوؼاٌزمش٠شاْ األدثٟ ٚ اٌّبٌٟ ٚاٌٛصبئك اٌّضجخ ٌٍقشف ٢خش ِٕؾخ ِب١ٌخ اعزفبدد ِٕٙب اٌغّؼ١خ ِٓ 

 اٌؾٙبدح اٌجٕى١خ

 وٕبػ اٌزؾّالد

 اٌٍّف اٌزى١ٍّٟ
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 ًَٕرط  ارفبلٛخ ؽشاكخ يٍ اعم دػى يبنٙ نًؾشٔع  :    8 انًهؾك سلى

 ًَٕرط ارفبلٛخ ؽشاكخ

 ثٍٛ

 انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ

 ٔعًؼٛخ 1111111111111111111111111111111111111111111

 نًؾشٔع:11111111111111111111111111111111111يٍ أعم انذػى انًبنٙ 

 اٌــذ٠جــبعــــخ 

 

 اٌخبؿ ثبٌغّبػبد.  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  -

 1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378عّبدٜ األٌٚٝ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد  -

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف  75.00اٌمبْٔٛ ػذد ٠نجو ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت 

 2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ 1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206سلُ 

 .07.09ثزٕف١ز اٌمبْٔٛ 

 1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  1.10.150اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ   30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ2010غؾذ  24)

 اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

( ثغٓ ٔظبَ  ٠2010ٕب٠ش  03اٌّٛافك ) 1431ِؾشَ  17اٌقبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشعَٛ ػذد   -

 بد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛػبرٙب. اٌّؾبعجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػ

اٌّزؼٍمخ ثبٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌغّؼ١بد اٌقبدسح  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422سث١غ اٌضبٟٔ  26ثزبس٠خ ٜ

ذرٙب ٌزؾم١ك  ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ دػُ عّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚغبػ -

 أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ.

 ٚثٕبء ػٍٝ وٕبػ اٌزؾّالد اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -

 ٚثٕبء ػٍٝ هٍت اٌغّؼ١خ اٌّغغً رؾذ ػذد ................ ثزبس٠خ ......... ...... .. -

 ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ.  -

ٚرجؼب ٌّمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ اٌّزخز خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ........ عٍغخ ٠َٛ ...... ثبٌّٛافمخ  -

 ػٍٝ ِجٍغ اٌذػُ اٌّخقـ ٌٍغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ...........
 

 ٔلغ اإلرفبق ثٍٛ

 

 ِّضال ثشئ١غٗ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمب٠ذ  انًغهظ انغًبػٙ نًذُٚخ يشاكؼ

 وطشف أٚي ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ  ثبٌغّبػخ

 .......................................................................................ٔعًؼٛخ 

وطشف صبٟٔ ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ  . ....... .................................ِّضٍخ ثشئ١غٙب )أٚ سئ١غزٙب( اٌغ١ذ )ح(.......... ....

 اإلرفبل١خ ثبٌغّؼ١خ

 ػهٗ يب ٚهٙ:

 انًبدح األٔنٗ: يٕمٕع اإلرفبلٛخ

  اٌغّؼ١خ اٌّغّٝ .................. ؾشٚعرمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبٌٟ ٌّ ِٛمٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ رؾذ٠ذ ؽشٚه ٚلٛاػذ

 ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ.

 اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ ٌٍّؾشٚع عضءا ال ٠زغضأ ِٓ اإلرفبل١خ.رؼزجش 

 انًبدح انضبَٛخ: أْذاف االرفبلٛخ

 رغؼٟ ٘زٖ االرفبل١خ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:

 رٕف١ز ِؾشٚع اٌغّؼ١خ اٌّؾذد فٟ اٌجطبلخ اٌضم١ٕخ اٌّشفمخ ثبإلرفبل١خ. -

 اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاإلعزّبػٟ ِٓ خالي دػُ ِؾشٚع اٌغّؼ١خ.   -



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

64 
 

 انًبدح انضبنضخ: يذح اإلرفبلٛخ ٔربسٚخ عشٚبَٓب ٔفغخٓب

 رؾذد ِذح ٘زٖ االرفبل١خ فٟ عٕخ ٚاؽذح ٠ّٚىٓ رّذ٠ذ ِذرٙب ٌغٕخ صب١ٔخ ئرا رؼزس رٕف١ز اٌّؾشٚع خالي اٌغٕخ اٌّب١ٌخ. 

 انزضايبد األهشاف انًزؼبلذحانًبدح انشاثؼخ: 

 * انزضايبد انًغهظ انغًبػـــٙ:  

ثؾغبة اٌغّؼ١خ سلُ .......................... اٌّفزٛػ ثبٌٛوبٌخ رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ لذسٖ .................................  -

 اٌجٕى١خ ........................ ٌّؾشٚع اٌغّؼ١خ اٌّغّٝ ................... اٌٛاسد ٚففٗ ثبٌجطبلخ اٌزم١ٕخ ٌٍّؾشٚع 

 *انزضايبد انغًؼٛخ 

 انزضايبد ؽٕل انزذثٛش اإلداس٘ انغٛذ -1
ِجبدب اٌؾىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلداسٞ اٌغ١ذ ٚاؽزشاَ اٌّمزن١بد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ  رٍزضَ اٌغّؼ١خ ثبؽزشاَ - 

 لبٔٛٔٙب األعبعٟ ٚالع١ّب:

 ػمذ اٌغّٛع اٌؼبِخ داخً ا٢عبي اٌّؾذدح - 

 رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ ٚئؽشان ١٘بوً اٌغّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس - 

 اٌزٛفش ػٍٝ عغالد ٌزذ٠ٚٓ اٌّؾبمش ٚاٌّشاعالد  - 

 ل انزذثٛش انًبنٙانزضايبد ؽٕ -2

 رخق١ـ اٌّجٍغ اٌّبٌٟ ٌزٕف١ز اٌّؾشٚع. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّقبس٠ف.  -

 رخق١ـ ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِقبس٠ف اٌّؾبعت اٌّؼزّذ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عشد ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚإٌّمٛالد. -

 انزضايبد ؽٕل رُفٛز انًؾشٔع انًذػى -3

 رٕف١ز اٌّؾشٚع هجك اٌّٛاففبد اٌٛاسدح فٟ اٌجطبلخ اٌزم١ٕخ اٌّشفمخ. - 

 ئخجبس اٌغّبػخ ػٕذ اٌجذء  ثزٕف١ز اٌّؾشٚع ٚػٕذ اإلٔزٙبء.  - 

 ِغه عغً خبؿ ثغشد اٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌّمزٕبح فٟ ئهبس اٌّؾشٚع .  - 

 اٌغّبػخ ػٍٝ وً اٌٛعبئً اٌذػبئ١خ ٚاٌزٛاف١ٍخ.اإلؽبسح ئٌٝ اٌغّبػخ وؾش٠ه داػُ ٌٍّؾشٚع ِغ ٚمغ ؽؼبس ٚاعُ  -

 رمذ٠ُ  رمش٠ش أدثٟ ِٚبٌٟ ٚ اٌٛصبئك اٌّضجزخ ٌٍقشف ػٕذ ٔٙب٠خ رٕف١ز اٌّؾشٚع. -

 اٌّؾبسوخ ِغبٔب ئرا هٍت ِٕٙب رٌه فٟ رٕؾ١و اٌزظب٘شاد اٌزٟ رٕظّٙب اٌغّبػخ. -

 ذ ِشٚس عٕز١ٓ ػٓ رٛل١غ اإلرفبل١خ.ئسعبع ِجٍغ ِغبّ٘خ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٕف١ز اٌّؾشٚع ثؼ -

 *ؽشٔه فشف يجهغ يغبًْخ انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ

 ِجٍغ ِغبّ٘خ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّشاوؼ ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌغّؼ١خ اؽزشاَ اٌمٛاػذ اٌزب١ٌخ ػٕذ فشف  

 دسُ٘. 5000اإلدالء ثبٌزم٠ّٛبد اٌّزجب٠ٕخ ثخقٛؿ ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌقشف اٌزٟ رفٛق   -

 شف رزُ ػٓ هش٠ك رؾ٠ًٛ ثٕىٟ أٚ ؽ١ه  ال ٠ؾًّ ػجبسح "ٌؾبٍِٗ".ع١ّغ ػ١ٍّبد اٌق -

 انًبدح انخبيغخ:  اإلػذاد ٔانززجغ ٔانزمٛٛى
ٌّقبٌؼ اٌمغُ اٌضمبفٟ رزجغ رٕف١ز اٌّؾشٚع ٚػٍٝ اٌغّؼ١خ اٌّغزف١ذح ِٛافبح اٌّقبٌؼ اٌّزوٛسح ثغ١ّغ اٌزمبس٠ش   ٠ؼٙذ

 ٚاٌٛصبئك اٌزٟ رطٍجٙب.   

 .ٚاٌزم١١ُ ثّقبٌؼ اٌغّبػخ ٚرؼزّذ وّشعغ ٌٍغٕخ اٌّخزقخ ثزمذ٠ُ اٌذػُ خالي اٌغٕٛاد اٌّمجٍخرؾفع ِؾبمش اٌززجغ 

 انًبدح انغبدعخ: رؼذٚم انًؾشٔع

٠ّىٓ فٟ ؽبٌخ ثشٚص فؼٛثبد غ١ش ِزٛلؼخ أٚ لٛح لب٘شح ئدخبي رؼذ٠الد ػٍٝ رشو١جخ اٌّؾشٚع أٚ ِىٛٔبرٗ ثٕبء ػٍٝ 

 خ فش٠ؾخ ِٓ سئ١ظ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ.خ ثبٌززجغ ِٚٛافمرمبس٠ش ٚخالفبد اٌّقبٌؼ اٌغّبػ١خ اٌّىٍف

 انًبدح انغبثؼخ: فل انُضاػبد
ػٕذ ؽذٚس ٔضاع ٔبرظ ػٓ رأ٠ًٚ أٚ رٕف١ز ِذٌٛي ٘زٖ اإلرفبل١خ، ٚثؼذ اعزٕفبد وً اٌؾٍٛي فٟ ئهبس ِٓ اٌزشامٟ 

 ٚاٌزٛافك ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ، ٠ؾبي ٍِف إٌضاع ػٍٝ أٔظبس اٌّؾبوُ اٌّخزقخ.

 ؽشس ثّشاوؼ فٟ : .......................................................                    

 

 سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ

 

 )ح( اٌغّؼ١خ  سئ١ظ
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 ًَٕرط ارفبلٛخ ؽشاكخ يٍ اعم دػى يبنٙ نًٛضاَٛخ انزغٛٛش  :    2 انًهؾك سلى

 ًَٕرط ارفبلٛخ ؽشاكخ

 ثٍٛ

 انًغهظ انغًبػٙ نًشاكؼ

 11111111111111111111111111111111ٔعًؼٛخ 

 ............... يٍ أعم انذػى انًبنٙ نًٛضاَٛخ انزغٛٛش ثشعى عُخ

 اٌــذ٠جــبعــــخ 
 

 اٌخبؿ ثبٌغّبػبد  113.14ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌزٕظ١ّٟ سلُ  -

٠نجو  1958ٔٛٔجش  15اٌّٛافك  1378عّبدٜ األٌٚٝ  03اٌقبدس فٟ  1.58.376ثٕبء ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف ػذد  -

اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ  75.00ثّٛعجٗ ؽك رأع١ظ اٌغّؼ١بد وّب رُ رؼذ٠ٍٗ ثّٛعت اٌمبْٔٛ ػذد 

ثزٕف١ز  2009فجشا٠ش  18اٌقبدس فٟ 1.09.39ٚاٌظ١ٙش اٌؾش٠ف سلُ :  ،١ٌٛ٠2002ٛص  05ثزبس٠خ  1.02.206

 .07.09اٌمبْٔٛ 

 1431سِنبْ  13اٌقبدس فٟ  ١1.10.150ش اٌؾش٠ف سلُ اٌقبدس ثزٕف١زٖ اٌظٙ  30.09ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

 ( اٌّزؼٍك ثبٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ2010غؾذ  24)

 اٌّزؼٍك ثّذٚٔخ اٌّؾبوُ اٌّب١ٌخ 62.99اٌّغ١ش ٚاٌّزُّ ثّٛعجٗ اٌمبْٔٛ سلُ   52.06ثٕبء ػٍٝ اٌمبْٔٛ سلُ  -

( ثغٓ ٔظبَ  ٠2010ٕب٠ش  03)  اٌّٛافك 1431ِؾشَ  17اٌقبدس فٟ  2.09.441ٚثٕبء ػٍٝ اٌّشعَٛ ػذد   -

 اٌّؾبعجخ اٌؼ١ِّٛخ ٌٍغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ِٚغّٛػبرٙب 

اٌّزؼٍمخ ثبٌؾشاوخ ث١ٓ اٌّإعغبد اٌؼ١ِّٛخ ٚاٌغّؼ١بد اٌقبدسح  7/2003ٚثٕبء ػٍٝ دٚس٠خ اٌٛص٠ش األٚي ػذد  -

 ١ٔٛ٠2003ٛ  27اٌّٛافك  1422سث١غ اٌضبٟٔ  26ثزبس٠خ ٜ

شاوؼ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ دػُ عّؼ١بد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٚغبػذرٙب ٌزؾم١ك  ٚ سغجخ ِٓ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِ -

 أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اإلعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌش٠بم١خ.

 ٚثٕبء ػٍٝ وٕبػ اٌزؾّالد اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌؾشاوخ ِغ اٌغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ  -

 ......................ٚثٕبء ػٍٝ هٍت اٌغّؼ١خ اٌّغغً رؾذ ػذد ................ ثزبس٠خ .... -

 ٚثٕبء ػٍٝ اٌٍّف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغّؼ١خ  -

.... ثبٌّٛافمخ ػٍٝ …ٚثٕبء ػٍٝ ِمشس اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ٌّذ٠ٕخ ِشاوؼ خالي دٚسرٗ اٌؼبد٠خ ٌؾٙش ...... عٍغخ ٠َٛ  -

  ......ِجٍغ اٌذػُ اٌّخقـ ٌٍغّؼ١بد ١٘ٚئبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ثشعُ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ.......

 ثٍٛٔلغ اإلرفبق 

 ِّضال ثشئ١غٗ اٌغ١ذ دمحم اٌؼشثٟ ثٍمبئذ وطشف أٚي ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ االرفبل١خ ثبٌغّبػخ انًغهظ انغًبػٙ نًذُٚخ يشاكؼ

وطشف  ......... ِّضٍخ ثشئ١غٙب )أٚ سئ١غزٙب( اٌغ١ذ )ح(.......................................................................ٔعًؼٛخ

 صبٟٔ ٚاٌّؾبس ئ١ٌٗ فٟ اإلرفبل١خ ثبٌغّؼ١خ

 ػهٗ يب ٚهٙ:

 انًبدح األٔنٗ: يٕمٕع اإلرفبلٛخ

اٌذػُ اٌّبٌٟ ١ٌّضا١ٔخ رغ١١ش اٌغّؼ١خ ثشعُ  ٚفشف  رمذ٠ُ ِٛمٛع ٘زٖ اإلرفبل١خ ٘ٛ رؾذ٠ذ ؽشٚه ٚلٛاػذ

 اٌغٕخ اٌّب١ٌخ .......  

 انًبدح انضبَٛخ: أْذاف االرفبلٛخ

 خ ئٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزب١ٌخ:رغؼٟ ٘زٖ االرفبل١

 رؾم١ك أ٘ذاف اٌغّؼ١خ ِٓ خالي دػُ ١ِضا١ٔخ رغ١١ش٘ب -

 اٌّغبّ٘خ فٟ اٌزٕؾ١و اٌضمبفٟ ٚاٌش٠بمٟ ٚاإلعزّبػٟ  -
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 انًبدح انضبنضخ: يذح اإلرفبلٛخ ٔربسٚخ عشٚبَٓب ٔفغخٓب

 رؾذد ِذح ٘زٖ االرفبل١خ فٟ عٕخ ٚاؽذح غ١ش لبثٍخ ٌٍزغذ٠ذ.

 انزضايبد األهشاف انًزؼبلذحانًبدح انشاثؼخ: 

 * انزضايبد انًغهظ انغًبػـــٙ:  

 اٌّفزٛػ ثبٌٛوبٌخ اٌجٕى١خ .... ٌذػُ ١ِضا١ٔخ رغ١١ش٘ب.  اٌغّؼ١خ سلُ ......لذسٖ .... ثؾغبة  رمذ٠ُ دػُ ِبٌٟ

 *انزضايبد انغًؼٛخ 

 انزضايبد ؽٕل انؾكبيخ ٔانزذثٛش اإلداس٘ انغٛذ -0

اٌؾىبِخ ٚاٌزذث١ش اإلداسٞ اٌغ١ذ ٚاؽزشاَ اٌّمزن١بد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ لبٔٛٔٙب  رٍزضَ اٌغّؼ١خ  ثبؽزشاَ ِجبدب

 األعبعٟ ٚالع١ّب:

 ػمذ اٌغّٛع اٌؼبِخ داخً األعبي اٌّؾذدح. - 

 رذاٚي اٌّغإ١ٌٚخ ٚئؽشان ١٘بوً اٌغّؼ١خ فٟ ارخبر اٌمشاس. - 

 ٌّؾبمش ٚاٌّشاعالد اٌزٛفش ػٍٝ عغالد ٌزذ٠ٚٓ ا - 

 زذثٛش انًبنٙانزضايبد ؽٕل ان -8

 ػذَ رخق١ـ ِٕؾخ اٌّغٍظ اٌغّبػٟ ألداء د٠ْٛ اٚ رغط١خ ػغض اٌغٕخ إٌّقشِخ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عغً ِؾبعجبرٟ ٌٍّذاخ١ً ٚاٌّقبس٠ف. -

 رخق١ـ ِجٍغ ِبٌٟ ٌزغط١خ ِقبس٠ف اٌّؾبعت اٌّؼزّذ. -

 اٌزٛفش ػٍٝ عشد ٌٍّّزٍىبد ٚاٌزغ١ٙضاد ٚإٌّمٛالد -

 انًذػًخانزضايبد خبفخ ثزُفٛز انًٛضاَٛخ  -5
ِٛافبح ِقبٌؼ اٌغّبػخ ثبٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٚئخجبس٘ب ثغ١ّغ األٔؾطخ اٌّضِغ رٕظ١ّٙب اعجٛػب ػٍٝ األلً  -

لجً اٌزبس٠خ اٌّؾذد ٌزٕظ١ُ وً ٔؾبه ِغطش فٟ اٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٌزّى١ٓ اٌّقٍؾخ اٌّخزقخ ِٓ رزجغ رٕف١ذ 

 األٔؾطخ.

 ذػُ ِٓ اٌغّبػخ.ِغه عغً خبؿ ثغشد اٌزغ١ٙضاد ٚاٌّؼذاد اٌّمزٕبح  ث -

اإلؽبسح ئٌٝ اٌغّبػخ وؾش٠ه داػُ ٌٍزظب٘شاد ٚاألٔؾطخ إٌّظّخ ِٓ هشف اٌغّؼ١خ ِغ ٚمغ ؽؼبس  -

 ٚاعُ اٌغّبػخ ػٍٝ وً اٌٛعبئً اٌذػبئ١خ ٚاٌزٛاف١ٍخ.

 اٌغٙش ػٍٝ رٕف١ز األٔؾطخ اٌّمشسح فٟ اٌجشٔبِظ اٌغٕٛٞ ٚرؾم١ك األ٘ذاف اٌّزٛخبح.  -

 اٌّغبهش.اإلٌزضاَ ثّمزن١بد د١ًٌ  -

رمذ٠ُ  رمش٠ش أدثٟ ِٚبٌٟ ٚاٌٛصبئك اٌّضجزخ ٌٍقشف ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌّب١ٌخ ِقبدق ػ١ٍٗ ِٓ هشف ِؾبعت  -

 ِؼزّذ.

 ا رؼزس رٕف١ز األٔؾطخ اٌّجشِغخ. ئسعبع اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ اٌّؾٌٛخ ِٓ اٌغّبػخ ئر -

 انًبدح انخبيغخ: انززجغ ٔانزمٛٛى

بمخ ٚاٌزشث١خ، رؾذ اؽشاف ٌغٕخ االٔزمبء االٌٟٚ، ثززجغ رٕف١ز اٌجشٔبِظ ٌّقبٌؼ لغُ اٌؾجبة، اٌضمبفخ، اٌش٠  ٠ؼٙذ

 اٌغٕٛٞ ٚػٍٝ اٌغّؼ١خ اٌّغزف١ذح ِٛافبح اٌّقبٌؼ اٌّزوٛسح ثبٌزمبس٠ش اٌغ٠ٕٛخ ٚوبفخ اٌٛصبئك اٌزٟ رطٍجٙب ِقبٌؼ اٌغّبػخ.

اٌذػُ خالي اٌغٕٛاد رؾفع ِؾبمش اٌززجغ ٚاٌزم١١ُ ثّقبٌؼ اٌغّبػخ ٚرؼزّذ وّشعغ ٌٍغٕخ اٌّخزقخ ثزمذ٠ُ 

 اٌّمجٍخ.

 انًبدح انغبدعخ فل انُضاػبد

ػٕذ ؽذٚس ٔضاع ٔبرظ ػٓ رأ٠ًٚ أٚ رٕف١ز ِذٌٛي ٘زٖ اإلرفبل١خ، ٚثؼذ اعزٕفبد وً اٌؾٍٛي فٟ ئهبس ِٓ اٌزشامٟ 

 ٚاٌزٛافك ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌّزؼبلذ٠ٓ، ٠ؾبي ٍِف إٌضاع ػٍٝ أٔظبس اٌّؾبوُ اٌّخزقخ.

 ؽشس ثّشاوؼ فٟ : .........................................            

 )ح( اٌغّؼ١خ  سئ١ظ سئ١ظ عّبػخ ِشاوؼ
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثالثة عشرةالنمطة 

 اخـــذار مشكــض ظماعــي لالسؼُـــف والخىزُــم.

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

حفٌظة مجدار لتبلوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة  ةالكلمة للسٌد

 حول النمطة.  واشران المجتمع المدنًوالخدمات واللجنة المكلفة بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة 

 

  نائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة حفٌظة مجدار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  13 النمطة رلم:

 
 

 املشرتك بني  جتناعاال عن تقرير
بالشؤون الثقافية والرياضية  املكمفة لمجنةا 

 والتننية االجتناعية واشراك اجملتنع املدني
  والمجنة املكمفة باملرافق العنومية واخلدمات

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 ل13 النقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  13النقطة رقم 

 ّااتْثٔـــــلل.اســــــراخلمانـــــزلمج عــــٕلاأل شٔــــفل
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 العادٌاةفاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفً اطار تحضٌر الانمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة  الموجهااة 03/14/2108 بتااارٌخ 8365 رلاام لمجلااس جماعااة مااراكش، وتبعااا للاادعوة 2108 مااايلشااهر 

بالشاإون الثمافٌاة والرٌاضاٌة والتنمٌاة االجتماعٌاة اللجناة المكلفاة االجتماع المشترن باٌن والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
علاى  2108 ابرٌال 09 الخماٌسٌاوم انعمد االجتمااع الماذكور  ،واشران المجتمع المدنً واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات

خلٌفااة السااٌد مشااتركة بااٌن  صااباحا بماعااة االجتماعااات الكباارى بالمصاار البلاادي شااارع دمحم الخااامس برئاسااة الحادٌااة عشاارالساااعة 
والسٌدة حفٌظة مجادار نائباة رئاٌس الشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً ة لجنالشحٌمً رئٌس 

  :تٌن مضمنتٌن فً جدول اعمال الدورة المرلمتٌن كاالتًنمطلتدارس  افك العمومٌة والخدماتاللجنة المكلفة بالمر

  لق ع٘لّتشٔريلتربريلادللمًلاوذنب زلاملغابٔ٘لاملوهٔ٘لّادت مم٘لماانشلمج ع٘لزتوصلبنيلشاان٘لاتف قٔ٘لعوٙلّاملض ةق٘لاار اس٘:  4النقطة رقم
ل.لاحمل مٔرلاملْاطًلبفغ ءلادتنب ز

  اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لإلسراخلمتشفلاور ٖلّااتْابللحبرائللاذت  ثٕلمباانش:  5النقطة رقم. 

  اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لسْللاسراخلمتشفلّلمماضلةائهلمليتْد تلااضي ع٘لااتكؤرٓ٘لب ملكالااكرٓهلاغاف٘لل: 6النقطة رقم
لااضي ع٘لااتكؤرٓ٘لبش س٘لد معلاافي لملاانش.

  ل.اسراخلمانزلمج عٕلاأل شٔفلّااتْثٔلل:  21النقطة رقم
 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -

 النائب الثالث لرئٌس المجلس الجماعً :   توفلةدمحم 

 السادة:اللجنتٌن من أعضاء  وحضر االجتماع -

 م. البشٌر طوبا، عادل المتصدق عبد الرحٌم الفٌرامً،، عبد الهادي بن عبل

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

 ادمحمالمصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة، حلٌمة ب
 

 خالد الفتاوي  وؼاب عن االجتماع بعذر السٌد: -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 الرٌاضة والتربٌةرئٌس لسم الشباب، الثمافة،  :   هشام اٌت وارشٌخ
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   زٌن الدٌن الزرهونً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد العزٌز لوجاح

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 :وحضر االجتماع من ممثلً المإسسة الرٌاضٌة السادة -
 

 رئٌس الجامعة الملكٌة المؽربٌة لرٌاضة الجمباز :   بٌطاري عبد الصادق
 الجامعة الملكٌة المؽربٌة لرٌاضة الجمباز أمٌن مال :  م. ادرٌس علوي

المكلفة بالشإون الثمافٌة ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
 والمدرجة فً االجتماع المشترنجدول اعمال بالنمط المدرجة فً والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة وإشران المجتمع المدنً 

 االعضاء تم تناول هذه النمط على النحو االتً:، وباتفاق مع السادة 2108 جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  03: النمطة رلم
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 اسراخلمانزلمج عٕلاأل شٔفلّااتْثٔلل. :35النقطة رقم 
 

منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من بطالة تمنٌة حول مشروع احداث مركز جماعً  مستهلفً 
د ممثل المدٌرٌة العامة لمصالح الجماعة الذي لؤلرشٌؾ والتوثٌك موضوع الدراسة والمرفمة بهذا التمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌ

بداٌة، ان عرض النمطة وفك هذه الشكلٌة الهدؾ منه اخبار المجلس الجماعً بالمشروع بؽض النظر على الممتضى ، أوضح
واسباب ، باألرشٌؾ الخاص 99 - 69مانون رلم الالمتعلك ب المنظم من حٌث االطار العام هتفاصٌل المانونً المنظم، مستعرضا

والذي ٌجد  الذاكرة االدارٌة للجماعة حفظو عملٌة األرشفة والتوثٌك بالؽة فًاعتماد هذا المركز كاختٌار استراتٌجً ذو اهمٌة 
، متطرلا لمختلؾ المحطات التً مر بها اعداد ... الحاضرة المتجددة" وضمن برنامج عمل الجماعة "مراكشسنده فً مشارٌع

 المشروع اضافة الى مكوناته ومراحل تنزٌله وعبللته بمإسسة ارشٌؾ المؽرب.
مصدر للمعلومات ووسٌلة  تناول ممثل المدٌرٌة العامة بالتفصٌل مرحلة تشخٌص ارشٌؾ الجماعة المهم باعتبارهكما 

 ... .رئٌسٌة للبحوث والدراسات التنموٌة والعلمٌة والتارٌخٌة واالجتماعٌة والثمافٌة 

 ألعضاء كاآلتً:عمب ذلن، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، حٌث جاءت تساإالت والتراحات السادة ا 
 .اإلشادة بفكرة المشروع فً ظل الحالة المزرٌة التً ٌعرفها أرشٌؾ الجماعة 
  مولع استراتٌجً. جالب لؤلنظار و ذو بوعاء عماريالتراح إلامة المركز 
 .المطالبة ببطالة تمنٌة حول البمعة األرضٌة المزمع إلامة المركز علٌها 
 إنشاء المركز بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفً. امكانٌة التراح 

ولئلجابة على بعض هذه االستفسارات، تدخل من جدٌد السٌد ممثل المدٌرٌة العامة للمصالح الذي أوضح أن اللجنة 
 2م 2000المكلفة بالمشروع لامت بالبحث عن مولع مناسب إللامة المركز علٌه واهتدت إلى بمعة أرضٌة على مساحتها حوالً 

تتواجد خلؾ ممر الملحمة اإلدارٌة الحً الشتوي بتراب مماطعة جلٌز، مشٌرا أن المشروع ٌدخل ضمن مشارٌع "مراكش... 
الحاضرة المتجددة" وضمن برنامج عمل الجماعة، مإكدا ان البناٌة التً ستحتضن المركز ستكون فً مستوى مدٌنة مراكش، 

على الجماعة مداخٌل مهمة، مطالبا فً آخر تدخله السادة األعضاء إلى متوفرة على لاعة معارض ولاعة اجتماعات ستدر 
االنخراط فً المشروع الذي سٌمثل معلمة لحفظ الذاكرة الجماعٌة وتراث المدٌنة وسٌساعد على توثٌك العمل اإلداري الجماعً 

 بطرق حدٌثة.
تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة المشروع  وتؤسٌسا على ذلن، وتماشٌا مع الموانٌن المنظمة لؤلرشٌؾ والتوثٌك، وحٌث

الذي سٌساهم من جهة فً حفظ أرشٌؾ الجماعة وتثمٌن طرق تدبٌرها لمختلؾ المرافك بالمدٌنة، ومن جهة أخرى سٌمكن من 
وافمت اللجنة على إحداث مركز لؤلرشٌؾ والتوثٌك لجماعة توثٌك العمل اإلداري بطرق حدٌثة ستسهل الحصول على المعلومة، 

 :رافعة لرئاسة المجلس التوصٌات التالٌة مراكش
 .التفكٌر فً المٌام بزٌارة لمإسسة أرشٌؾ المؽرب لبلطبلع على مختلؾ طرق حفظ األرشٌؾ بها 
 .تنظٌم ورشة عمل حول الموانٌن المنظمة لؤلرشٌؾ وطرق حفظه وكذا التكوٌن الذي تحتاجه الجماعة فً هذا المجال 

 

المدرجتٌن فً جدول اعمالها على الساعة الثالثة والنصؾ عشٌة على  13و  4وبه تكون اللجنة لد انهت دراستها  للنمطتٌن 
المتبمٌتٌن  6و  5على الساعة الثانٌة عشر صباحا لتدارس النمطتٌن  2018ابرٌل  26اساس استئناؾ االشؽال ٌوم الخمٌس 

 والمتعلمتٌن بما ٌلً:

 .ار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لإلسراخلمتشفلاور ٖلّااتْابللحبرائللاذت  ثٕلمباانشا:  5النقطة رقم  

ٓ٘لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لسْللاسراخلمتشفلّلمماضلةائهلمليتْد تلااضي ع٘لااتكؤرٓ٘لب ملكالااكرٓهلاغاف٘لااضي ع٘لااتكؤرل: 6النقطة رقم 
لبش س٘لد معلاافي لملاانش.

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                                
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 بطالة مشروع
 لؤلرشٌؾ و التوثٌك ًإحداث مركز جماع 

 السٗاق العام للهشرّع .1
 

 إلزام لانونً  

 ّالهّاد بعدُا: 5هادة ال ٗتعلك باألرشٗف 69-99ماًّى رلم إلزام الجهاعات الترابٗة حسب الٗتهثل فٖ 

ٗجب علٔ الجهاعات الهحلٗة أى تمّم بتعاّى هع "أرشٗف الهغرب" ّفك هِاهِا بإعداد ّتًفٗذ برًاهج لتدبٗر أرشٗفِا العادٗة  -

 ّاألرشٗف الّسٗطة 

جراءات التٖ تهكى هى تدبٗر الّثائك هى ّٗم إحداثِا إلٔ تارٗخ تصًٗفِا الًِائٖ فٖ ّٗحدد ُذا البرًاهج الِٗاكل ّالّسائل ّاإل -

 .هصلحة أرشٗف عاهة أّ تارٗخ إتالفِا

جب تسلٗم األرشٗف الًِائٗة إلٔ "أرشٗف الهغرب". ّٗتعٗى علٔ الِٗئات الهًتجة لِذٍ األرشٗف المٗام بحفظِا تدرٗجٗا فٖ شكل كها ٗ -

 (11ة)الهاد .أرشٗف إلكترًّٗة

 

 اختٌار استراتٌجً ضمن برنامج عمل الجماعة  

دة, ّٗتهثل فٖ برهجة إجراءات تِم تثهٗى األرشٗف ّذلن خالل السًة الهالٗة الحالٗة باعتبارٍ أّلّٗة هلحة تًدرج ضهى براهج الحاضرة الهتجد

 ّٗلتزم بِا برًاهج عهل الجهاعة فٖ إطار هحّر الحكاهة.

 أهمٌة موضوعٌة للمرفك 

 

تعكس ًجاحاتِا ّإخفالاتِا ّسبل تفكٗرُا   هم ّالشعّب  فِّ ذاكرتِا األّلٔاألرشٗف دّرا ُاها ّ حّٗٗا فٖ حٗاة األٗلعب  -

ى ُذٍ اإلدارات تشكل حركة الهجتهع ّتّاكب تطّرٍ عبر أل ,ًّشاطاتِا داخل جهٗع إداراتِا بهختلف هستّٗاتِا الّطًٗة ّالهحلٗة

 .هراحل تارٗخَ الطّٗل

األُهٗة كهصدر للهعلّهات ّّسٗلة رئٗسٗة للبحّث ّالدراسات التًهّٗة ّالعلهٗة ّالتارٗخٗة ّاالجتهاعٗة  بالغ هرفماف ٗعد األرشٗ ّ -

 .ّالثمافٗة ّغٗرُا

فٖ تحسٗى أداء الهؤسسات ّتطّٗر البحث العلهٖ  ففساد أّ تخرٗب إٔ ّثٗمة ٗعتبر بهثابة فمداى جزء  عهلٗة حفظ األرشٗف ّ تساُم -

 .درجة لد ٗصعب عالجِا ّكل ّثٗمة ال تّضع فٖ هكاًِا ٗهكى اعتبارُا ضائعةهى الهعرفة ب

 هرحلة إعداد الهشرّع .2

اًطلك الهشرّع بتعٗٗى الهشرف علٔ تًزٗل برًاهج األرشٗف, الذٕ سِر علٔ إعداد خطة للعهل بتًسٗك هع رئٗس الهجلس الجهاعٖ ّ الهدٗر 

 العام للهصالح ّبهشاركة هجهّعة هى األطر ّالهّظفٗى.    

 النتائج المضمون التارٌخ المرحلة الترتٌب

 تعٗٗى الهشرف عى تًزٗل 1
 األرشٗف جبرًاه

زٗارة أرشٗف  2117شِر أكتّبر 
الهغرب ّ الهركز 
الّطًٖ للتّثٗك 
بالرباط ّ زٗارة 
بعض الشركات 

 الهتخصصة بالبٗضاء

 
 

مركز جماعً االلتًاع بأُهٗة إحداث 
 لؤلرشٌؾ والتوثٌك

 

 هستهر البحث فٖ الّثائك 2

 2117شِرًًّبر تكّٗى فرٗك العهل 3

 2117شِر دٗسهبر االستشارات 4

 2118-3-2-1أشِر  الزٗارات الهٗداًٗة 5

 

 المملكة المؽربٌة     
  ّزارة الداخلٗة     

 جِة هراكش أسفٖ   
 الهدٗرٗة العاهة للهصالح
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 هكًّات الهشرّع  .3

 ٗتكّى الهركز الجهاعٖ لألرشٗف ّ التّثٗك هى هصلحة لألرشٗف ّ هصلحة للتّثٗك.

 مصلحة األرشٌؾ  

 شخص كل ٗتسلوِا أّ ٌٗتجِا التٖ الوادٕ ّحاهلِا ّشكلِا تارٗخِا كاى ك٘فوا الْثائك جو٘ع"  األرشٗف " ب  99-69الماًْى هدلْل فٖ ٗراد

 لوا ع٘اّ العام الصالح ألجل ّحفظِا الْثائك ُذٍ تكْٗي ّٗتن. ًشاطِن هزاّلة خالل خاصة أّ عاهة ُ٘ئة أّ حةهصل ّكل هعٌْٕ أّ طب٘عٖ

 تمتضَ٘ ّلوا العلوٖ حثّالب الخاص أّ العام للماًْى الخاضع٘ي الوعٌْٗ٘ي أّ الطب٘ع٘٘ي صشخااأل حمْق ّإثبات التدب٘ر إلٔ جةحاال َتستلزه

 .الْطٌٖ التراث ص٘اًة

 كّى هصلحة األرشٗف هى عدة هرافك تتضافر أعهالِا هى أجل :تت

 ترتٗب ّتصًٗف الّثائك اإلدارٗة  -

 إتالف الّثاق غٗر الصالحة  -

 ترهٗم الّثاق الهتالشٗة -

 رلهًة الّثائك -

 تسِٗل عهلٗة تداّل الهعلّهات -
 

 مصلحة التوثٌك  

أى ٗحمك  ٗهكىها  ُٖ كلالّثٗمة  ّ". الجهاعة ةخده لتعزٗزتّثٗك" ُٖ ّظٗفة ٗمصد بِا "إًشاء شبكة هًظهة لجهع الهعلّهات ًّشرُا ال" 

 .التٖ تحهلِا تلعب الّثٗمة دّرُا هى خالل لًّات الّسائطّ  .الهعرفة

ِتم باختصاصات الجهاعة ّتارٗخِا, ّتمدم خدهة الٗمظة الماًًّٗة ّتّفر هصلحة التّثٗك لإلدارة الجهاعٗة ّللباحثٗى كل الهراجع العلهٗة التٖ ت

 لإلدارة الجهاعٗة.

 هراحل تًزٗل الهشرّع  .4

 ٗتطلب تًزٗل هشرّع إحداث هركز جهاعٖ للتّثٗك ّاألرشٗف الهراحل التالٗة :

 التارٌخ المتولع المسإول المنتوج المرحلة الترتٌب

 2118شِر ابرٗل  رئٗس الهجلس الجهاعٖ إدارٗةهذكرات  تعٗٗى فرٗك إعداد الهشرّع 1

لرار لرئٗس الهجلس  تخصٗص فضاء هؤلت للهشرّع 2
 الجهاعٖ

 2118شِر ابرٗل  رئٗس الهجلس الجهاعٖ

 ّدّرة شِر هاٗ الهجلس الجهاعٖ لرار للهجلس الجهاعٖ إحداث الهرفك 3
2118 

 2118 ّشِر هاٗ فرٗك الهشرّع إعداد دفاتر التحهالت تحدٗد الحاجٗات لتًزٗل الهشرّع 4

 ةأشغال التِٗئة ّ التجِٗز الالزه 5
 للهشرّع

األلسام الهختصة  هع تتبع فرٗك  إعداد ّتتبع الصفمات
 الهشرّع

 2118شِر سبتهبر 

إعداد التصّر ّالدراسة للهشرّع  6
 الًِائٖ

التصّر ّالدراسة 
 الهالٗة

 2118شِر اكتّبر  فرٗك الهشرّع ّ لسم الدراسات

اشتغال الهرفك فٖ  اًطالق عهلٗة األرشٗف 7
 فضائَ الهؤلت

 رهى شِر ًّفهب فرٗك الهشرّع
 لهدة سًة 2118

 تكّٗى فرٗك الهشرّع التكّٗى الهستهر 8
بعض الهّظفٗى خارج 

 الفرٗك

 ًفس الهدة المسم الهسؤّل عى التكّٗى

 

 إعداد : زٌن الدٌن الزرهونً
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

بعد تبلوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات واللجنة المكلفة 
  حول النمطة.  بالشإون الثمافٌة والرٌاضٌة والتنمٌة االجتماعٌة واشران المجتمع المدنً

 .بــاب المنالشــة مفتــوح 

 عضو المجلس الجماعً السٌدة جوٌدة العوٌدي

اتساءل بخصوص االرشفة والتوثٌك هل ستكون بطرٌمة تملٌدٌة أم سٌتم باإلضافة الى ذلن اعتماد الوسائل  
العصرٌة مثل التصوٌر الرلمً للوثائك والذي ٌحفظ المعلومات من الضٌاع فً حالة تعرض الوثائك الورلٌة لآلفات 

 الفٌضانات أو الحشرات، وللتذكٌر فمط فمد أنهت مماطعة النخٌل أرشفة جمٌع وثائمها.الطبٌعٌة مثل 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المؽراوي

أشكر المجلس على هذه المبادرة التً ستمكن االعضاء وكل المعنٌٌن بالشؤن المحلً من الوصول الى  
 ن اتاحة هذه الوثائك عبر البوابة االلكترونٌة للمجلس الجماعً.الوثائك بسهولة وٌسر، وألترح باإلضافة الى ذل

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

فً اثناء منالشة هذه النمطة داخل اللجنة، تم التراح اجراء زٌارة لمإسسة االرشٌؾ المؽربً لبلطبلع على  
ة من طرق حفظ االرشٌؾ بها، مع ضرورة الحرص طرق حفظ االرشٌؾ بها لذلن ألترح تحمٌك هذا االلتراح لبلستفاد

 على اختٌار مكان مناسب اللامة هذا المركز.

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

لمد لمت فً هذا المجال بصحبة السٌد العمدة بزٌارة الى مإسسة االرشٌؾ بمدٌنة مرسٌلٌا، واطلعنا على  
أتساءل عن ؼٌاب ممثلً هذه المإسسة عن هذا الموضوع مع أنهم احدث الطرق التً تستعملها هذه المإسسة لذلن 

 وعدونا بتمدٌم الدعم واالفكار إلنجاح هذا المشروع .

أما بخصوص موضوع احتبلل الملن العمومً لرب فندق اسبلن، فمد سؤلت السٌد رئٌس المماطعة عن ذلن  

 ٌد الوالً .لكنً لم اتلك جوبا شافٌا لذلن لم ٌتبك لً اال أن أتوجه الى الس

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

بعـد هذه التدخبلت، فاألمر ٌتعلك بمرار احداث مركز  للتوثٌك واالرشٌؾ فً انتظار تنزٌل ذلن واجرأة هذا  

 المرار والتطرق لؤلمور التفصٌلٌة. 

 نمر الى التصوٌــت على هــذه النمطــة .ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، 
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الرابعة عشرةالنمطة 

 .الذساظت واإلافادكت على دفتر الخدمالث إلاىذ امخُاص كىش اإلاشكباث املخالفت للىاهين العير الى اإلاحجض الجماعي

 

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

حول حفٌظة مجدار لتبلوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات  ةالكلمة للسٌد

 النمطة.

 

  والخدماتنائبة رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة  مجدار السٌدة حفٌظة
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  14 النمطة رلم:

 
 

  جتناعاتقرير 
  باملرافق العنومية واخلدمات املكمفة لمجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 ل14 النقطة رقمحول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :  14النقطة رقم 

 ااتشنالتلمليحلامتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحملذزلادتن عٕ.اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتل
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 العادٌاةفاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفً اطار تحضٌر الانمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة  الموجهااة 03/14/2108 بتااارٌخ 8367 لمجلااس جماعااة مااراكش، وتبعااا للاادعوة 2108 مااايلشااهر 

ٌاوم  الماذكورة اجتماعاا عمدت اللجنة ،بالمرافك العمومٌة والخدماتاللجنة المكلفة اجتماع والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
 صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي شاارع دمحم الخاامس برئاساة الحادٌة عشارةالساعة على  2108 ابرٌل 24 الثبلثاء
  :مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً نمطة لتدارس رئٌس اللجنابراهٌم بوحنش السٌد 

  املتموك٘لبتكْٓ٘لّحتشنيلااْاْزلإىللارترم تلل4136و//ولحل9التف قٔ٘لااراان٘ل قهلل3اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النقطة رقم
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(  ماانش.للللللللللللللللللللللللللللللللللللللااضشٔ٘لمبرٓي٘

  لذزلادتن عٕ.اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتلااتشنالتلمليحلامتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحمل:  04النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  05النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.:  06النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  07النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  08النمطة
  لامكرلااتربريلاملفْضلملانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘لّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لماانش.ل5اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النمطة
  لّامل ءلاوهَاب ءلااْطينلّاملهتبلملاانشلّااهَاب ءلامل ءلاتْزٓعلو٘املشتكلااْن ا٘لّلماانشلمج ع٘لزتوصلبنيلاتف قٔ٘لعوٙلاملض ةق٘:  23النمطة

 .ماانشلملرٓي٘لااهَاب ئٔ٘لب اربه٘لاابْٔنَاب ئٔ٘لاحملط٘لبابطلتتموللاورابلااض حل
ل

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -

 اللجنة(النائب السادس لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش )عضو  :  خدٌجة فضً
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش :   عبد الرزاق جبور

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الرحٌم الفٌرامً. سفٌان بنخالتً، حفٌظة مجدار،
 

 السادة:المجلس من أعضاء  شارن فً االجتماع -

دمحم بنلعروسً، دمحم الزراؾ، عبد الهادي بن عبل، توفٌك بلوجور، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة، 
     عبد الصمد العكاري، م. عبد الحفٌظ المؽراوي.

 
 

 خالد الفتاوي  بعذر السٌد: من اعضاء المجلس الجماعً وؼاب عن االجتماع -     
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :  هشام بل الحوتً
 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عبد الحك مدا

 المداخٌلوكٌل  : الخمار لمؽاري
 مدٌر سوق السٌارات المستعملة :  أحمد فرٌرا

 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :  دمحم ارفا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  04: النمطة رلم
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 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :    رشٌد بوزٌتً
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  م. أحمد المفتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 لسم أعمال المجلسعن  :    عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 :وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة -
 

 عن المكتب الوطنً للصٌد البحري :  عبد المادر فاتً
 عن والٌة األمن بمراكش :    رشٌد الودادي

 عن والٌة األمن بمراكش :  عبد الرحٌم جبلل
 الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشعن  :  دمحم المهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   أمٌن اٌت علً

 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول 
سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة المواضٌع ، 2108 مايل الدورة العادٌة لشهر اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعما

   على النحو االتً:، لٌتم االتفاق على منالشتها بمرافك وتجهٌزات جماعٌة سواء من خبلل التدبٌر او التنظٌم المعروضة الرتباطها 

  امتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحملذزلادتن عٕ.اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتلااتشنالتلمليحل 24النقطة رقم 

 

وبعد تمكٌن السادة الحضور من نسخة من دفتر التحمبلت موضوع الدراسة كما  ،النمطة مستهل منالشة هذهفً 

هو مرفك بالتمرٌر، والطبلع السادة االعضاء على حٌثٌات ودواعً اللجوء للمسطرة التنظٌمٌة لصد منح امتٌاز لطر 

ركات التنمٌة المحلٌة المركبات المخالفة لموانٌن السٌر الى المحجز الجماعً،  أعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة ش

 لتمدٌم االطار العام للنمطة، حٌث أوضح، بداٌة، المراجع المانونٌة  المنظمة وهً كالتالً:

 المتعلك بالجماعات.  113.14المانون التنظٌمً رلم  

 مدونة السٌر. 

 الظهٌر الشرٌؾ المتعلك بنمل العربات عبر الطرق العامة. 

 والمرور.الظهٌر الشرٌؾ الخاص بشرطة السٌر  

 مشٌرا أن المتدخلٌن فً تدبٌر هذا المرفك هم: 

  .جماعة مراكش 

  .األمن الوطنً 

  .وزارة التجهٌز والنمل 

  .السلطة المحلٌة 

 اسباب ودواعً تنظٌم هذه الخدمة، عبر كناش التحمبلت موضوع النمطة، كاالتً:  مستعرضا

 ؼٌر المانونٌة للمركبات بالطرق العامة.الوضعٌة المتفالمة التً وصلت إلٌها عملٌة ولوؾ والتولؾ  

 التنظٌم المتزاٌد للتظاهرات الرٌاضٌة والثمافٌة والفنٌة بمدٌنة مراكش. 

 مواكبة المجهودات والمبادرات المتخذة من طرؾ جماعة مراكش فً مجال تنظٌم السٌر والجوالن. 

 مواكبة استراتٌجٌة الحكومة فً مجال السبلمة الطرلٌة. 

 رة تطورات مٌدان السٌر والجوالن.الرؼبة فً مساٌ 
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وبخصوص وثٌمة كناش التحمبلت، لدم السٌد رئٌس المصلحة لمحة عن المتدخلٌن فً عملٌة االعداد فً إطار 

لجنة مختلطة تتكون من والٌة أمن مراكش، لسم تنمٌة الموارد المالٌة، مدراء المحاجز الجماعً ومصالح وزارة النمل 

ماعة بكناش تحمبلت نموذجً ٌوضح المعطٌات التمنٌة الواجب توفرها فً آلٌات لطر والتجهٌز الذٌن زودوا الج

المركبات، مضٌفا أن اللجنة المختلطة الترحت عند صٌاؼتها لدفتر التحمبلت الممتضٌات األساسٌة أسفله، مشٌرا فً 

 نفس السٌاق أن الفصول المتبمٌة مجرد ممتضٌات لانونٌة صرفة:

لااك ىْىٕلااتيظٔنٕاملكتغٙللاحملْ لاام و
 سنوات 7 مدة االستؽبلل

 

عدد اآللٌات الواجب توفرها 
 )بالتراح من والٌة أمن مراكش(

 4 آلٌات للمناطك األمنٌة 

 6 آلٌات لوالٌة األمن 

 شاحنة من الحجم الكبٌر 

 ساعة 24/24 أولات االشتؽال

 
 
 
 

 التعرٌفة

 السٌارات
 درهم عن كل عملٌة جر 150 
 درهم عن كل عملٌة حمل 400 

 

 الدراجات النارٌة العادٌة
 درهم عن كل عملٌة حمل 50 

 درهم 150( تتطلب سٌالتها توفر رخصة السٌالة التًالدراجات النارٌة الكبٌرة ) 
 

 
 

مستحمات الجماعة وصاحب 
 االمتٌاز

 مستحمات صاحب االمتٌاز 
 من مجموع المداخٌل 80%
 مستحمات الجماعة 

 من مجموع المداخٌل 20%

 
 

الضمانة المالٌة المإلتة 
 والنهائٌة

o الضمانة المالٌة المإلتة 
 درهم 50.000
 

o الضمانة المالٌة النهائٌة 
 درهم 100.000

 
 

 الؽرامات

 اإلنذار -
 مخالفةدرهم عن كل  1000 -

 الفسخ فً حالة العود -

 أداء واجب االستؽبلل فً الخامس من كل شهر مختلفات
 

ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات فً الموضوع، فتح باب المنالشة وإبداء الرأي، حٌث لدم السادة عمب 

 االعضاء المبلحظات والممترحات االتٌة:
 

  ًسنوات باعتبارها مدة طوٌلة مع التراح إضافة عبارة  7التساإل حول أسباب تحدٌد مدة االستؽبلل ف

 "كحد ألصى"

 مسإولة التً تتم بها عملٌة لطر المركبات المخالفة للمانون واالستفزاز  تسجٌل الطرٌمة العشوائٌة والبل

 الذي ٌتعرض له المواطنون فً هذا االطار.

 .اعتبار الوضعٌة الراهنة فً تدبٌر المطاع كؤرضٌة فً بناء تصور واضح إلؼناء كناش التحمبلت 

 ى مركبات المواطنٌن وتسلٌمها فً والحفاظ عل التراح إضافة ممتضٌات تلزم المستؽل بتوفٌر آلٌات جدٌدة

 الحالة التً كانت علٌها.
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 .التراح إضافة عبارة "المركبات المخالفة لموانٌن السٌر والجوالن" إلى عنوان كناش التحمبلت 

  المشار الٌها فً كناش التحمبلت تفرض دعم لوجٌستً عبر اضافة الٌات  11عدم كفاٌة االلٌات البالؽة

 المرتمب فً ظل تزاٌد االحتٌاجات .نمل اخرى لتؽطٌة الطلب 

 .امكانٌة عدم تحدٌد التعرٌفة فً كناش التحمبلت بشكل مسبك وترن األمر للمنافسة 

  ًضرورة الحرص على االستخبلص الحمٌمً لمستحمات الجماعة لدى صاحب االمتٌاز وتحدٌد الطرق الت

 ستعتمد فً ذلن.

 شهرٌا للجماعة عوض نسبة من المداخٌل أو تحدٌدها  صاحب االمتٌازتحدٌد مبلػ جزافً ٌدفعه  امكانٌة

 بشكل ال ٌإثر على مداخٌل المحجز الحالٌة.

 .المطالبة بتوفٌر عدة محاجز لتؽطٌة التطور الكمً للمركبات بالمدٌنة وعدم االلتصار على محجز واحد 

  عوض تكبٌده عناء التفكٌر فً إمكانٌة توفٌر شبان وحٌد ٌمكن المواطن من دفع كافة تكالٌؾ المخالفة

 التنمل إلى عدة وجهات للمٌام بذلن.

  ضرورة اإلشارة إلى المعطٌات التمنٌة الواجب توفرها فً مختلؾ آلٌات المطر فً إطار مبلحك لكناش

 التحمبلت.

ولئلجابة على بعض هذه االستفسارات، تدخل من جدٌد السٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة لٌوضح 

سنوات كمدة لمنح االمتٌاز، كالتراح من لجنة الصٌاؼة، لتتناسب مع فترة "اندثار" الشاحنات التً  7أنه تم تحدٌد 

سنوات تضاؾ إلٌها سنتان لتمكٌن المستؽل من استرجاع لٌمة استثماره، مشٌرا أن هذه اللجنة اعتمدت  5تصل إلى 

فً إعدادها لناش التحمبلت على الوضعٌة الراهنة التً ٌعٌشها المطاع فً مراكش، كما انفتحت على كناش التحمبلت 

ة أٌة مداخٌل وٌشؽله أشخاص عادٌون ٌصعب الذي أعدته مدٌنة فاس، مإكدا أن المطاع حالٌا ال ٌذر على الجماع

 على األمن التعامل معهم.

لذلن، ٌضٌؾ السٌد رئٌس المصلحة، وانسجاما مع توجه وزارة التجهٌز والنمل الهادؾ إلى تنظٌم المطاع تم  

لطر  التفكٌر فً منح امتٌاز تدبٌره لمتعهد ٌكون هو المخاطب الوحٌد لدى الجماعة ومصالح األمن فً تدبٌر لطاع

المركبات، ممترحا إخضاع مدة االستؽبلل للمنافسة، ومبٌنا فً آخر تدخله أن تؤهٌل المحجز موضوع منفصل وؼٌر 

 خاضع لدفتر التحمبلت موضوع الدراسة بل سٌنظمه كناش تحمبلت خاص به.

ابع لرئٌس فً ذات السٌاق ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد النائب الس

المجلس الجماعً الذي أكد من جهته أن توجه مكتب المجلس هو تجوٌد تدبٌر المطاع من خبلل منح امتٌاز لشركة 

مختصة نظرا للطرٌمة العشوائٌة التً ٌتم بها حالٌا نمل المركبات إلى المحاجز بالمدٌنة مما أدى إلى رفع دعاوى 

د البحث عن بمعة أرضٌة مناسبة لنمل المحجز الحالً المتواجد لضائٌة ضد الجماعة، مشٌرا أن مكتب المجلس بصد

بمنطمة المسٌرة، مبٌنا أن من شؤن طرٌمة منح االمتٌاز أن توفر آلٌات لطر المركبات بجودة عالٌة وفك آخر التمنٌات 

ائبل ومحجزا فً مستوى مدٌنة مراكش إضافة إلى العائدات التً ستستخلصها الجماعة من الشركة المدبرة، متف

 بنجاح التجربة خصوصا أنها رائدة على الصعٌد الوطنً.

كما تدخل السٌد المدٌر العام لمصالح الجماعة مإكدا أن دفتر التحمبلت موضوع الدراسة أعد بتعاون مع 

مصالح األمن، شاكرا لهم انخراطهم فً التجربة وتتبعهم لموضوع لطر المركبات المخالفة لموانٌن السٌر، معطٌا 

بجماعة فاس التً منحت امتٌاز تدبٌر هذا المطاع منذ سنة وآتى ثماره سواء من الناحٌة التنظٌمٌة أو من جانب مثاال 
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تحسٌن مداخٌل الجماعة، مثمنا هذه التجربة التً من شؤنها تؽٌٌر الصورة النمطٌة التً تتم بها لطر المركبات من 

 خبلل عصرنة تدبٌر لطاع سٌذر على الجماعة مداخٌل مهمة.

وعبللة بالموضوع، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل والٌة أمن مراكش الذي أكد أن كناش التحمبلت أعد بتنسٌك 

مع مصالح جماعة مراكش، هذا الكناش الذي فرضته خصوصٌة المدٌنة الحمراء وطابع األعمال النظامٌة التً 

والجوالن وطرٌمة لطر المركبات المخالفة تعٌشها إدارة األمن بها، مشٌرا إلى وجود حلمة مفمودة بٌن حركة السٌر 

لموانٌن السٌر والتً تتم بطرٌمة عشوائٌة وتشكل عرللة النسٌابٌة المرور، إضافة أحٌانا إلى بعد المسافة بٌن مكان 

لطر المركبة والمحجز وصعوبة الوصول إلى هذا األخٌر، مما دفع المدٌرٌة العامة لؤلمن الوطنً إلى مراسلة مصالح 

المدٌنة بضرورة إٌجاد طرٌمة عصرٌة لتدبٌر هذا المطاع سواء عملٌة المطر أو المحجز الذي ٌتم فٌه وضع األمن ب

 المركبات المخالفة للمانون.

وعلى إثره، ٌضٌؾ السٌد ممثل والٌة االمن، تمت مراسلة المجلس الجماعً فً الموضوع الذي استجاب  

ع متعهد ملزم بتوفٌر آلٌات لطر عصرٌة تتوفر فٌها كافة المعاٌٌر وأبدى رؼبته فً تنظٌم المطاع، محبذا التعامل م

التمنٌة المنصوص علٌها فً الموانٌن المنظمة لموضوع لطر المركبات مع الحفاظ على هذه المركبات فً وضعٌة 

 لنمل الدراجات إلى مجموع اآللٌات الواجب توفرها (Plateau)سلٌمة، ممترحا إضافة شاحنتٌن ذات لاعدة حمل 

من  %90وتهٌئة محاجز وسط المدٌنة لنمل المركبات التً تدخل فً إطار المخالفات البسٌطة والتً تمثل لرابة 

 ساعة. 24المخالفات المرتكبة والتً تستلزم وضع المركبة فً الحجز لمدة ال تتجاوز 

 

ت العامة المشار وخبلل منالشة ممتضٌات كناش التحمبلت موضوع النمطة المرفك بالتمرٌر، وحسب المبلحظا

التحمبلت  على  كناشمن  17 و 11،  10، 5الٌها سابما، سجل السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة همت الفصول 

 الشكل االتً:

 
 



 ايتعسٜالت املكرتح١ َٔ ططف ايًج١ٓ ايٓل األقًٞ يهٓاف ايتخُالت  ضقِ املاز٠

 

 

 

الفصل 

 الخامس

 

 مذة علذ الامخُاص 

جدذد مذة ِلذ الامخُاص للىش اإلاشهباث وجىابّها  وآلالُاث داخل الىفىر الترابي لجماِت مشاهؾ 

ذ مشة واخذة ورلً بّذ مذاولت املجلغ  الى اإلاحجض الجماعي في ظبْ ظىىاث كابلت للخجذًذ الفٍش

ش حّذه ذ في جلٍش ش هزا الخجذًذ الفٍش جب جبًر ، ٍو الجماِت وأن ًيىن  الجماعي خٌى اإلاىلُى

ذ للّلذ  خباس ِىذ البث في مبذأ الخجذًذ الفٍش ؤخز بّين الِا مىلُى ِلذ ملحم بّلذ الامخُاص. ٍو

ُت الخجهيزاث اإلاعخخذمت وخعً جىفُز خذمت اإلاشفم فت وهزا هِى  .ومذجه حجم الاظدثماساث اإلاٌى

الّلذ في الؽهش ألاٌو ًجب ِلى ـاخب خم الامخُاص مشاظلت الجماِت خٌى إبذاء سغبخه في ججذًذ 

مً بذاًت العىت العابّت إلاذة الّلذ، وفي خالت ِذم مىافلت الجماِت ِلى ججذًذ الّلذ فئنها 

 ( أؼهش كبل اهتهاء مذجه باإلجشاءاث الالصمت لإلِالن ًِ ولباث الّشوك.6جلىم خالٌ العخت )

 

 إلافت عباسة "كدذ أكص ى" لُفبذ الففل على الؽكل آلاحي:

الامخُاص للىش اإلاشهباث وجىابّها  وآلالُاث داخل الىفىر الترابي لجماِت مشاهؾ الى  جدذد مذة ِلذ

ذ مشة واخذة ورلً بّذ مذاولت  كدذ أكص ىاإلاحجض الجماعي في ظبْ ظىىاث  كابلت للخجذًذ الفٍش

ش حّذه الجماِت وأن  ذ في جلٍش ش هزا الخجذًذ الفٍش جب جبًر ، ٍو املجلغ الجماعي خٌى اإلاىلُى

ذ ًيىن مىل خباس ِىذ البث في مبذأ الخجذًذ الفٍش ؤخز بّين الِا ُى ِلذ ملحم بّلذ الامخُاص. ٍو

ُت الخجهيزاث اإلاعخخذمت وخعً جىفُز خذمت  فت وهزا هِى للّلذ ومذجه حجم الاظدثماساث اإلاٌى

 .اإلاشفم

ًجب ِلى ـاخب خم الامخُاص مشاظلت الجماِت خٌى إبذاء سغبخه في ججذًذ الّلذ في الؽهش ألاٌو 

مً بذاًت العىت العابّت إلاذة الّلذ، وفي خالت ِذم مىافلت الجماِت ِلى ججذًذ الّلذ فئنها جلىم 

 .( أؼهش كبل اهتهاء مذجه باإلجشاءاث الالصمت لإلِالن ًِ ولباث الّشوك6خالٌ العخت )

 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل    
 العاشر 

 

فت   الخعٍش

بدىٍُم العير والجىالن بتراب جماِت  ًجب ِلى املخالفين لللشاس الجماعي الخىٍُمي اإلاخّلم

مشاهؾ، أداء الىاجباث اإلاالُت لفاخب الامخُاص  ظىاء حّلم ألامش بّملُت الحمل أو الجش ورلً 

 :ِلى الؽيل الخالي
 

 :باليعبت للعُاساث -

  دسهم 150                          :                                  عً كل عملُت ظش 

 دسهم 400                          :                              عملُت خملعً كل  
 

ت -  :باليعبت للذساظاث الىاٍس

 .دسهم عً كل عملُت خمل 50                            :                                     الحجم العادي  

 . دسهم 150العُاكت :الحجم الكبير الزي جخىلب ظُاكتها جىفش سخفت  

ت.  وحعخخلق هزه اإلابالغ مً وشف اإلافىك بئمكاهُاجه اإلاادًت والبؽٍش

 

 إلافت عباسة "كدذ أكص ى" لُفبذ الففل على الؽكل آلاحي:

ًجب ِلى املخالفين لللشاس الجماعي الخىٍُمي اإلاخّلم بدىٍُم العير والجىالن بتراب جماِت 

الامخُاص  ظىاء حّلم ألامش بّملُت الحمل أو الجش ورلً ِلى مشاهؾ، أداء الىاجباث اإلاالُت لفاخب 

 :الؽيل الخالي
 

 :باليعبت للعُاساث -

 كدذ أكص ى دسهم 150:                                 عً كل عملُت ظش                    

 أكص ىكدذ دسهم  400:                                   عً كل عملُت خمل              
 

ت -  :باليعبت للذساظاث الىاٍس

كدذ دسهم عً كل عملُت خمل  50:                                    الحجم العادي                     

 أكص ى

 كدذ أكص ى دسهم 150الحجم الكبير الزي جخىلب ظُاكتها جىفش سخفت العُاكت : 

ت.وحعخخلق هزه اإلابالغ مً وشف اإلافىك بئمكاهُاجه   اإلاادًت والبؽٍش
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الفصل 
الحادي 

 عشر

  ـاخب الامخُاصمعخدلاث 

ا بيعبت ال جلل ًِ   % مً  20ًؤدي ـاخب الامخُاص الى الجماِت  معخدلاث جددعب ؼهٍش

ماٌ الىٍامُت هزا اإلاشفم جدذد  مذاخُل الاظخغالٌ  جخفم منها جيالُف الىكىد في خالت اهجاص الِا

  ِلى الّشك اإلاالي للمخّهذ . بّذ معىشة ولب الّشوك بىاء

 

ًشفع إلى املجلغ الجماعي اجخاد كشاس جدذًذ معخدلاث الجماعت مً جذبير اإلاشفم وفم ملترح 

ا بىاء على  ـاخب الامخُاص  اللجىت اللاض ي بخدذًذ مبلغ ظضافي ًذفعه اإلاعخغل للجماعت ؼهٍش

  . معىُاث الخدفُل الجباةي الخاؿ باإلاحجض الجماعي

 
 
 
 
 

 الفصل 
السابع 
 عشر

 

 وظابل الاظخغالل  

ت ِلى الؽيل الخالي  :ًجب ِلى ـاخب الامخُاص أن ًىفش مشهباث اللىش واإلاّذاث الخالُت، مىِص

 . اسبْ مشهباث كىش خاـت باإلاىاوم ألامىُت •

   ظخت مشهباث كىش لىالًت امً مشاهؾ •

  ؼاخىت مً الحجم الىبير •

 .الاجفاٌجىفير الّذد اليافي لشادًىهاث  •

ش وسكت جلىُت لحالت ول ظُاسة )مدمىلت أو مجشوسة( كبل هللها  • ش ول ظُاسة وجدٍش جفٍى

ىذ دخىلها للمحجض الجماعي.   )ميان املخالفت( ِو

 

 إلى وظابل الاظخغالل وظُفبذ الففل كاآلحي: (Plateauإلافت ؼاخىخين راث كاعذة خمل ) 

ت ِلى الؽيل الخالي ًجب ِلى ـاخب الامخُاص أن ًىفش مشهباث اللىش  :واإلاّذاث الخالُت، مىِص

 . اسبْ مشهباث كىش خاـت باإلاىاوم ألامىُت •

   ظخت مشهباث كىش لىالًت امً مشاهؾ •

 رؼاخىت مً الحجم الىبي •

 (Plateauراث كاعذة خمل ) انؼاخىخ*          

 .جىفير الّذد اليافي لشادًىهاث الاجفاٌ •

ش وسكت • ش ول ظُاسة وجدٍش جلىُت لحالت ول ظُاسة )مدمىلت أو مجشوسة( كبل هللها  جفٍى

ىذ دخىلها للمحجض الجماعي.  )ميان املخالفت( ِو
 

 



 

للمساطرة التنظٌمٌاة لصاد مانح امتٌااز وبعد المنالشة المستفٌضاة ساواء لبلطاار العاام للجاوء  وتؤسٌسا على ذلن،

مان جهاة او لممتضاٌات  لطر المركبات المخالفاة لماوانٌن الساٌر الاى المحجاز الجمااعً باالنظر للوالاع التادبٌري الحاالً 

كناش التحمبلت الموضوع المرفك بالتمرٌر، و اٌمانا من السادة االعضاء بتجاوز المحطاة الحالٌاة فاً التادبٌر وعصارنة 

لطااع لطار  فاً تحادٌثأهمٌاة كنااش الاتحمبلت  لهاموحٌاث تباٌن  مة عبر االستفادة من الشركات المختصة،الخدمة الممد

وكذا مدٌرٌة االمان الاوطنً، المركبات المخالمة لموانٌن السٌر وتسهٌل عمل مصالح األمن تماشٌا مع توجه وزارة النمل 

دفتار علاى موافمتهاا اللجناة  فماد ابادت، عًورؼباة فاً تحصاٌل مادخول اضاافً مان جهاة فاً افاك تؤهٌال المحجاز الجماا

وفاك التعادٌبلت الممترحاة والمبٌناة  التحمبلت لمنح امتٌاز  لطر المركبات  المخالفة لموانٌن السٌر إلى المحجز الجمااعً

   اعبله على اساس مصاحبة هذه العملٌة بكافة االجراءات والتدابٌر الكفٌلة بإنجاح هذه التجربة.فً الجدول 

 

     

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 رئٌس اللجنة           
 ابراهٌم بوحنش
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 إن سبِغ املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاكؾ،

 اإلاشاظع العامت 

  اإلاخّلم بالجماِاث. 113.14( بدىفُز اللاهىن الخىٍُمي سكم2015ًىلُى  7) 1436سممان  20ـادس في  1.15.85بىاء ِلى الٍهير الؽٍشف سكم 

  اإلاخّلم بالجباًاث  47.06( بدىفُز اللاهىن سكم 2007هىهبر  30) 1428ري اللّذة  19الفادس في  1.07.195بىاء ِلى الٍهير الؽٍشف سكم

 املحلُت .

  ام اهخلالُت فُما بعً أخي 39.07( بدىفُز اللاهىن سكم 2007دٌعمبر  27) 1428مً ري الحجت  16ـادس في  1.07.209الٍهير الؽٍشف سكم

 ًخّلم ببّن الشظىم والحلىق واإلاعاهماث وألاجاوي اإلاعخدلت لفائذة الجماِاث املحلُت.

  خ  1-03-194الٍهير الؽٍشف سكم  اإلاخّلم بلاهىن الؽغل. 65-99(بدىفُز اللاهىن سكم 2003ؼدىبر  11) 1424سجب  14بخاٍس

  ن ًِ خىادر  18.12( بدىفُز اللاهىن سكم 2014دٌعمبر 29) 1436سبُْ ألاٌو  6ـادس في  1.14.190الٍهير الؽٍشف سكم اإلاخّلم بالخٍّى

  الؽغل.

  خ  1.72.184الٍهير الؽٍشف بمثابت كاهىن سكم  ( ًخّلم بىٍام الممان الاجخماعي.1972ًىلُىص  27) 1392جمادي الثاهُت  15بخاٍس

  خ  2-78-157بىاء ِلى اإلاشظىم ِذد { بخدذًذ الؽشوه التي جىفز بها جللائُا الخذابير الشامُت إلى 1980ًى ما 26اإلاىافم } 1400سجب  11بخاٍس

 اظخثباب ألامً ولمان ظالمت اإلاشوس والصحت واملحافٍت ِلى الصحت الّمىمُت

  اإلاشاظع الخاـت 

  الىشكاث.{ اإلاخّلم بالخأمين ِلى 1969أهخىبش  20} 1389ؼّبان  8الفادس في  1.69.100وبىاء ِلى الٍهير الؽٍشف سكم 

  { بؽأن بالىلل بىاظىت العُاساث ِبر الىشق 1963هىفمبر  12} 1382جمادي الثاهُت  24الفادس في  1.63.260وبىاء ِلى الٍهير الؽٍشف سكم

ه الخىبُلُت هما جم حّذًلها وجخمُمها .  وهفـى

  بمذوهت العير ِلى الىشق هما جم حغُيره وجخمُمه  اإلاخّلم 52-05بدىفُز اللاهىن سكم  2010الفادس في فبراًش  1-10-07الٍهير الؽٍشف سكم

خ  1-16-106الفادس بدىفُز الٍهير الؽٍشف سكم  116-14باللاهىن سكم   (.2016ًىلُىص  18) 1437مً ؼىاٌ  13بخاٍس

  م الّمىمُت وؼشوه  1953ًىاًش  19اإلاشافم  1372جمادي ألاولى  3الٍهير الؽٍشف الفادس في  العير واإلاشوسفي ؼأن املحافٍت ِلى الىٍش

  خ  564-83-2اإلاشظىم سكم خ  656-61-2اإلاغير واإلاخمم للمشظىم سكم  1990ماًى  25بخاٍس ش اإلاعبم . 1961دجىبر  20بخاٍس  اإلاخّلم بالدؽٍى

  خ  798-04-2اإلاشظىم سكم خماد لللُام بئغازت وكىش اإلاشهباث اإلافابت بّىب او التي حّشلذ لحادزت  2005ًىاًش  17بخاٍس بخدذًذ ؼشوه الِا

 ظير بالىشق العُاسة 

  جىكُف  اإلاخّلم بمذوهت العير ِلى الىشق بؽأن 05-52بخىبُم اخيام اللاهىن سكم  2010ؼدىبر  29الفادس في  312-10-2اإلاشظىم سكم

 اإلاشهباث واًذاِها في اإلاحجض   

  ش الخجهيز والىلل سكم خ  2923 -10كشاس وٍص  بخدذًذ الخفائق الخلىُت اإلاخّللت بجهاص كىش اإلاشهباث . 2010دجىبر  25بخاٍس

  ت سكم خ  AO/DAPS/03/05الذوٍس  اإلاخّللت بؽهاداث الخامين . 2005ماي  13بخاٍس

 خ  6 بىاء ِلى اللشاس الجبائي املحلي ِذد املحذد ليعب و أظّاس الشظىم و الحلىق والىجباث اإلاعخدلت لفائذة ميزاهُت  2008ماي  19بخاٍس

 جماِت مشاهؾ،

 ........................ (وبىاء ِلى مذاوالث املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ في دوسجه الّادًت لؽهش ...................... )جلعت ًىم . 

جب ِلى اإلاخّهذ أن  لى أي هق ري ـلت بهزا الّلذ.ٍو  يهخم بالحفٌى ِلى مجمُى الىفىؿ التي جم ظشدها أِاله ِو

 وال ًمىً له، بأي خاٌ مً ألاخىاٌ، بأن ًبرس ججاهل هزه الىفىؿ مً أجل الخىفل مً الالتزاماث اإلاترجبت ِىه. 

   ذة التي كذ ًخم ظنها.ووُلت مذة الّلذ ظِخّين أًما ِلى اإلاخّهذ أن ًلتزم بالمىابي واإلالخمُاث الجذً
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 ًلــشس ماًلي:

 الباب ألاول: ملخمُاث عامت
 اإلاىلىع  الففل ألاول:

الهركبات الهخالفة  لطر ِٗدف دفتر التحهالت ُذا إلٔ تحدٗد الشرّط اإلدارٗة ّالتمًٗة التٖ تحدد شرّط بهًح اهتٗاز
 جهاعة هراكش.لماًّى السٗر ّالجّالى حسب هدًّة السٗر الجارٕ بِا العهل إلٔ هحجز 

 
 الففل الشاوي: جىظُم عملُت  كىش  اإلاشكباث وجىابعها  

هى هكاًِا الٔ الهحجز    تعتبر الهمتضٗات الّاردة بِذا الكًاش بهثابة هرجع فٖ تًظٗم عهلٗة  لطر  الهركبات ّتّابعِا
 المّاًٗى ّاألًظهة الهعهّل بِا ّالّاردة ضهى حٗثٗات كًاش التحهالت.  ّذلن بًاء علٔ الجهاعٖ 

 

 الففل الشالض: جىبُم مبادا اإلاشفم العام 
  .هبدأ الهساّاة بٗى الهرتفمٗى 
  .هبدأ استهرارٗة الهرفك 
 .هبدأ هالئهة الخدهة هع التطّرات التكًّلّجٗة ّااللتصادٗة ّاالجتهاعٗة 
  لسالهة ّالجّدة ّالهحافظة علٔ البٗئة. اتمدٗم خدهات فٖ أحسى شرّط 

 

 الففل الشابع: الذعىة إلى اإلاىافعت 

تهًح جهاعة هراكش بصفتِا هاًحة االهتٗاز لألشخاص الهعًّٗٗى بصفتِم صاحب حك االهتٗاز الذٗى تتّفر فِٗم 
الشرّط الهادٗة ّالماًًّٗة  للمٗام بًشاط لطر الهركبات  ّاٙلٗات الهخالفة لمّاًٗى السٗر حسب هدًّة السٗر الجارٕ بِا 

 .الهًافسة طبما لهمتضٗات لًظام استشارة  العهل إلٔ الهحجز الجهاعٖ  عى طرٗك الدعّة إلٔ 
 

 الففل الخامغ: مذة علذ الامخُاص 

فً سبع تحدد هدة عمد االهتٗاز لمطر الهركبات ّتّابعِا  ّاٙلٗات داخل الًفّذ الترابٖ لجهاعة هراكش الٔ الهحجز الجهاعٖ 

جلس الجهاعٖ حّل الهّضّع  ّٗجب تبرٗر ُذا ّذلن بعد هداّلة الهلابلة للتجدٌد الصرٌح مرة واحدة  كحد ألصى (7سنوات )

التجدٗد الصرٗح فٖ تمرٗر تعدٍ الجهاعة ّأى ٗكّى هّضّع عمد هلحك بعمد االهتٗاز. ّٗؤخذ بعٗى االعتبار عًد البث فٖ هبدأ 
 ك.التجدٗد الصرٗح للعمد ّهدتَ حجم االستثهارات الهّظفة ّكذا ًّعٗة التجِٗزات الهستخدهة ّحسى تًفٗذ خدهة الهرف

صاحب حك االهتٗاز هراسلة الجهاعة حّل إبداء رغبتَ فٖ تجدٗد العمد فٖ الشِر األّل هى بداٗة السًة السابعة لهدة  ٗجب علٔ

( أشِر لبل اًتِاء هدتَ باإلجراءات الالزهة 6العمد  ّفٖ حالة عدم هّافمة الجهاعة علٔ تجدٗد العمد فإًِا تمّم خالل الستة )

 العرّض.لإلعالى عى طلبات 
 

 الففل العادط: بذاًت اظخغالل 

 ٗبدأ سرٗاى هفعّل ُذا العمد بعد التأشٗر هى طرف السلطة الهختصة ّتبلٗغ أهر الشرّع فٖ االستغالل للهعًٖ باألهر.
هتٗاز  دّى أى ٗكّى للهستفٗد هى عمد االكها أى كل تأخٗر فٖ عهلٗة االستغالل  بدّى هبرر همبّل  ٗترتب عًَ إلغاء 

 االهتٗاز الحك فٖ الهطالبة بإٔ تعّٗض هع احتفاظ الجهاعة بحك هتابعتَ لضائٗا طبما للمّاًٗى الهعهّل بِا. 
 

 الففل العابع: ؼشوه اإلاؽاسكت 

رٗة ّالتمًٗة هى أجل الهشاركة فٖ طلب عرّض الهتعلك باختٗار الهستفٗد هى االهتٗاز    ٗجب اإلدالء بالّثائك اإلدا
 ّالهالٗة الهًصّص علِٗا فٖ ًظام االستشارة . 

 

  الففل الشامً: الىزابم اإلاكىهت لعلذ الامخُاص:

 :  حسب األسبمٗة هى االهتٗاز ٗتكّى عمد 
  ّالهلحمات. 3-        ّدفتر التحهالت 2-       االتفالٗة 1 -
  العمد بٗى أطرافتحدد االتفالٗة االلتزاهات التعالدٗة األساسٗـة  -1
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ٗتكّى دفتر التحهالت هى البًّد اإلدارٗة ّالتمًٗة التٖ تحدد شرّط االستغالل ّالّاجبات ّااللتزاهات الهتعلمة  -2
 ستغالل البا

تتكّى الهلحمات هى جـهٗع الهستًدات الهرفمة لالتفالٗة ّلدفتر التحهالت ّالّاردة بصفتِا هلحمة فٖ االتفالٗة أّ  -3
 .فٖ دفتر التحهالت

 

 الشاوي: الالتزاماث اإلاالُتالباب 

 الففل الخاظع: المماهاث

 الضمانة المإلتة:

ترد إلَٗ  درهم 000 50إلزاها ّتحت طائلة اإللصاء هى العرّض ٗلتزم الهشارن بتمدٗم ضهاًة بًكٗة هؤلتة تحدد فٖ 

 فٖ حالة عدم المبّل.
 

 الضمانة النهائٌة:

  ّترد ُذٍ الضهاًة درهم 011.111.11 فًلضهاى حسى تًفٗذ بًّد العمد ٗلتزم ُذا األخٗر بتمدٗم ضهاًة ًِائٗة هحددة 

 بعد تًفٗذ بًّد العمد ّاًتِاء هدتَ. 

ٗهكى االستعاضة عى الضهاًة الهؤلتة ّالضهاًة الًِاٗة بكفاالت شخصٗة ّتضاهًٗة هختارة هى بٗى الهؤسسات 

 غرض.الهعتهدة لِذا ال
 

فت   الففل العاؼش: الخعٍش

ٗجب علٔ الهخالفٗى للمرار الجهاعٖ التًظٗهٖ الهتعلك بتًظٗم السٗر ّالجّالى بتراب جهاعة هراكش  أداء الّاجبات 

 الهالٗة لصاحب االهتٗاز  سّاء تعلك األهر بعهلٗة الحهل أّ الجر ّذلن علٔ الشكل التالٖ:
 بالنسبة للسٌارات:

  :كحد ألصى درهم 051عى كل عهلٗة جر 

  :كحد ألصى درهم 411عى كل عهلٗة حهل 

 بالنسبة للدراجات النارٌة:

   : ٕكحد ألصى عى كل عهلٗة حهلدرُم  51الحجم العاد 

 : كحد ألصىدرُم  051الحجم الكبٗر الذٕ تتطلب سٗالتِا تّفر رخصة السٗالة 
  ّتستخلص ُذٍ الهبالغ هى طرف الهفّض بإهكاًٗاتَ الهادٗة ّالبشرٗة.

 

 الففل الحادي: معخدلاث ـاخب الامخُاص 

هى هداخٗل االستغالل  تخصم  % 21ٗؤدٕ صاحب االهتٗاز الٔ الجهاعة  هستحمات تحتسب شِرٗا بًسبة ال تمل عى  

علٔ العرض  بًاء هًِا تكالٗف الّلّد فٖ حالة اًجاز االعهال الًظاهٗة ُذا الهرفك تحدد بعد هسطرة طلب العرّض

 الهالٖ للهتعِد . 

 الباب الشالض: الالتزاماث العامت لفاخب الامخُاص
 

ت والخلىُت   الففل الشاوي عؽش: اإلاىاسد البؽٍش

ال تمل عن ٗتعٗى علٔ الهفّض إلَٗ تدبٗر هرفك حهل السٗارات ّاٙلٗات عى طرٗك هّارد بشرٗة هؤُلة ّذات خبرة 

 ( هتفك علِٗها هع الجهاعة.badgeهّحد ّحهل بطائك للتعرٗف )  هع إلزاهٗة ارتداء زٕ (12سنتٌن )
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كها ٗلتزم باستعهال سٗارات الحهل ّالجر تتّفر علٔ أحداث التجِٗزات للمٗام بِذٍ الهِهة  ّأال ٗتعدٓ تارٗخ الشرّع 

باإلضافة ( سًّات. ّأى تكّى هّحدة اللّى تحهل اسم ّرلم ُاتف الهفّض إلَٗ ّعًّاى همرٍ 5فٖ استعهالِا خهس )

 .هراكشإلٔ اسم ّشعار جهاعة 

 

 الففل الشالض عؽش: الففت الشخفُت لعلذ الامخُاص 

 إى عمد االهتٗاز ذّ طبٗعة شخصٗة ّال ٗهكى بإٔ حال هى األحّال أى ٗكّى هّضّع كراء أّ تّكٗل أّ تفّٗت . 
 

 الففل الشابع عؽش: اإلالش الاظخماعي للؽشكت 

ت الٔ الهحجز الجهاعٖ ٗتعٗى علٔ صاحب االهتٗاز اى ٗتّفر  علٔ هرآب خاص لهزاّلة حك االهتٗاز لطر العربا
بالشاحًات الهخصصة لمطر العربات  ّاٙلٗات  ّهمر اجتهاعٖ للشركة الئك ٗستمبل فَٗ الهكالهات ّالهراسالت  

الخدهة تضهى حسى زا بكافة الّسائل التٖ ّٗكّى عًّاى ُذا الهمر لارا ّهسجال لدٓ الهصالح الهختصة للجهاعة ّهجِ
 حٗث ٗهًع ّلّف ّهبٗت شاحًات حهل ّجر السٗارات ّاٙلٗات فٖ أهاكى غٗر هرآب الشركة.

كها ٗتعِد باحترام أخاللٗات الهًِة ّالتمٗد بهبدأ الهساّاة بٗى الهرتفمٗى  ّهبدأ االستهرارٗة )بها فٖ ذلن اٗام السبت 

رات التكًّلّجٗة ّااللتصادٗة ّاالجتهاعٗة ّٗتّلٔ تمدٗم خدهاتَ ّاألحد ّاألعٗاد ّالعطل( ّهالئهة الخدهة  هع التطّ

فٖ أحسى شرّط السالهة ّالجّدة ّالحفاظ علٔ البٗئة ّتدبٗر الهرفك علٔ هسؤّلٗة ّتحهل هخاطرٍ ّٗشهلَ بالرعاٗة 

 الالزهة.
 

 الففل الخامغ عؽش: أوكاث العمل

ّالسلطات العهّهٗة ّهصالح االهى فٖ كل أّلات العهل ٗجب علٔ الهفّض إلَٗ أى ٗكّى رُى إشارة الجهاعة 
 الهخصصة لذلن.

 

 الففل العادط عؽش: الخأمُىاث 

ٗجب علٔ صاحب االهتٗاز  أى ٗبرم عمّد التأهٗى ضد حّادث الشغل لهستخدهٖ الهرفك طبما لهمتضٗات المّاًٗى 
إلجبارٕ علٔ السٗارات الخاصة بهركبات اإلغاثة الجارٕ بِا العهل  كها ٗجب علَٗ أى ٗبرم العمّد الهتعلمة بالتأهٗى ا

 ّالمطر ّالتأهًٗات الجارٕ بِا العهل فٖ هجال الهسؤّلٗة الهدًٗة ّحّادث الشغل. 
 ٗجب اى تكّى الشِادات التٖ تغطٖ التأهًٗات الهشار الِٗا أعالٍ جارٗة الصالحٗة فٖ كل ّلت ّحٗى 

ات التأهٗى تزاّل ًشاطِا بالهغرب لتعّٗض األضرار التٖ هى ٗجب علٔ الهفّض إلَٗ إبرام عمد تأهٗى بإحدٓ شرك

 .الهحتهل ّلّعِا أثًاء عهلٗة الحهل أّ الجر 
 

 الباب الشابع: الالتزاماث الخلىُت

 الففل العابع عؽش: وظابل الاظخغالل  

 ٗجب علٔ صاحب االهتٗاز أى ّٗفر هركبات المطر ّالهعدات التالٗة  هّزعة علٔ الشكل التالٖ:

 . اربع هركبات لطر خاصة بالهًاطك األهًٗة 
   ستة هركبات لطر لّالٗة اهى هراكش 
  شاحًة هى الحجم الكبٗر 
 انشاحنت ( ذات لاعدة حملPlateau) 

 .تّفٗر العدد الكافٖ لرادُّٗات االتصال 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

90 
 

 فة( ّعًد تصّٗر كل سٗارة ّتحرٗر ّرلة تمًٗة لحالة كل سٗارة )هحهّلة أّ هجرّرة( لبل ًملِا )هكاى الهخال
 دخّلِا للهحجز الجهاعٖ. 

 

 الففل الشامً عؽش: خفابق اإلاشكبت:

 ٗجب اى تكّى الهركبة هسجلة ّهصادق علِٗا كهركبة لًشاط اإلغاثة ّالمطر ّاى تحهل فٖ الجِة الخلفٗة العالهات الماًًّٗة .

ٗجب اى تتّفر هركبة المطر بصفة دائهة علٔ الهعدات الضرّرٗة لعهلٗات التدخل العادٕ )لطع الغٗار ,الهحرّلات 

,الزّٗت ,الهاء....( ّكذا كل هعدات اّ أجِزة تفرضِا الًصّص التًظٗهٗة الجارٕ بِا العهل بالًسبة لهركبات اإلغاثة 

 .ال تهكى هى التّاصل هع هركبات التدخل ّالمطر ,إضافة الٔ جِاز الِاتف اّ اٗة ّسٗلة اتص

كها ٗجب علٔ الهتعِد اى ٗعهل جادا علٔ اى تستجٗب الهركبة الهستغلة بصفة دائهة لهعاٗٗر السالهة ّالراحة الماًًّٗة 

فعلَٗ اى ٗضع عبارة هركبة اإلغاثة ّالمطر بحرّف بارزة علٔ جاًبٖ الهركبة ّاى تحهل صفٗحة المٗد بسجل هًِة 

 غاثة ّالمطر للهركبات طبما للهعاٗٗر ّالًصّص الماًًّٗة الجارٕ بِا العهلًشاط اإل
 

 ّٗتعٗى اى تكّى الهركبات هجِزة لزّها بالتجِٗزات التالٗة:

 بلون برتمالً علٌها عبارة مركبة إؼاثة .– 125متر /0-لوحة مستطٌلة ذات االبعاد -
 طبما للمعاٌٌر والنصوص المانونٌة الجاري بها العمل . أدوات االنارة والمصابٌح المتوهجة لعملٌات التدخل اللٌلً -
أدوات التشوٌر الخاصة بالمركبة السٌما مثلث المطر واالشرطة العاكسة للضوء فً الجهة الخلفٌة للمركبة وثبلث مثلثات للتشوٌر  -

 -خطر متنوع ,مثلث اإلؼاثة عاكس للضوء –المبلً على الطرٌك 
 -الرمال....–ات من المواد الماصة مكنسة خاصة ومجرفة وعشر كٌلوؼرام -
 جهاز إطفاء الحرٌك حسب الصنؾ. -
 الة تصوٌر رلمٌة لكل مركبة . -
الصدرٌات الوالٌة برتمالٌة اللون بمواد فلورٌة بها خطوط عرٌضة عاكسة للضوء على كل الواجهات االمامٌة والخلفٌة وٌجب ان  -

 ٌوافك عدد الصدرٌات عدد المماعد المركٌة. 
 والدعامات المختلفة.  سبلسل المطر -
 أدوات والٌات الرفع باإلضافة الى رافعة هٌدرولٌكٌة . -
 .جهاز اتصاالت هاتفً محمول او جهاز السلكً    -

 

 الففل الخاظع عؽش: ـُاهت الخجهيزاث 

تخضع الشاحًات الهكًّة لألسطّل الخاص بحهل ّجر السٗارات ّالتٖ تدخل فٖ ًطاق ُذا التدبٗر للفحص التمًٖ طبما 
للمّاًٗى الجارٕ بِا العهل كها أًَ ٗجب ضهاى صٗاًة ًّظافة ّحفظ الشاحًات ّتحتفظ الجهاعة بحك الهرالبة فٖ ُذا 

 الشأى.
 

اكبت اإلاعخمشة   الففل العؽشون : اإلاش

ٗلتزم صاحب االهتٗاز بفسح الهجال ّهتٔ دعت الضرّرة إلٔ ذلن لكل أجِزة الهرالبة الهختصة  سّاء تعلك األهر 
ة التابعة للجهاعة أّ الدّلة أّ األجِزة الهفّض إلِٗا المٗام بذلن لصد التأكد هى حسى االشتغال   ّكل عرللة باألجِز

 لِذٍ الهرالبة ٗحرر بشأًِا هحضر ٗرفع لرئٗس الهجلس الجهاعٖ الذٕ ٗتخذ اإلجراء الهًاسب حسب طبٗعة الهخالفة.
 

 الففل  الىاخذ والعؽشون: جكالُف الاظخغالل 

لهفّض إلَٗ بتحهل جهٗع التكالٗف الضرّرٗة لتدبٗر هرفك حهل ّجر السٗارات إلٔ هحجز هراكش  كها ٗتحهل ٗلتزم ا
أٗضا أداء جهٗع التعّٗضات الهستحمة للغٗر بفعل تدبٗر الهرفك أّ صٗاًتَ أّ تجِٗزٍ. كها ٗمّم بجهٗع االعهال الًظاهٗة 

 .ٗة اّ هصالح االهى فٖ حالة الهًاسبات باهر هى الجهاعة اّ السلطات الهحل
 

 الففل الشاوي و العؽشون: الىظام املحاظباحي 

الهتعلك بالمّاعد الهحاسبٗة الّاجب علٔ التجار  9888ٗجب أى تهارس هحاسبة صاحب االهتٗاز طبما للماًّى رلم 

 العهل بِا. 
لهفّض أّ الهفّض إلَٗ أّ ّٗجب أى تبرز الهحاسبة الهعتهدة هجهّع الذهة الهالٗة الهّضّعة فٖ التفّٗض هى لبل ا

 ُها هعا  هتضهًة بذلن األهالن الّاجب إرجاعِا ّاألهالن الهكتسبة.
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 الففل الشالض والعؽشون املخاوش واإلاهذداث

ٗعتبر صاحب االهتٗاز هسؤّال عى سٗر ّاستغالل عهلٗات لطر العربات   حٗث ٗمّم بتدبٗرٍ كرب أسرة جٗد  هتحهال 
 لهمتضٗات  عمد االهتٗاز.بذلن هخاطرٍ ّهِدداتَ طبما 

 
 

عىباجه  الففل الشابع والعؽشون: معشفت  وبُعت الاظخغالل ـو

ٗصرح صاحب االهتٗاز بأًَ لد اتخذ اإلجراءات الالزهة للحصّل  تحت هسؤّلٗتَ  علٔ جهٗع الهعطٗات ّالهعلّهات 
 التٖ سهحت لَ بتحدٗد التعرٗفات ّالخدهات الهمترحة فٖ عرضَ..  

 ٗصرح صاحب االهتٗاز بأًَ اطلع علٔ هجهّع الخدهات التٖ ٗطلبِا الهفّض. 

ٗصرح صاحب االهتٗاز بأًَ لدر الصعّبات ّ اإلكراُات بهختلف أشكالِا  ّالتٖ تًتج عى االستغالل ّ  ال ٗهكى 

 ص الهعلّهات.صاحب االهتٗاز أى ٗرفع شكّٓ ّال أى ٗطالب بالتعّٗض فٖ حالة تمدٗرٍ بأًَ تعرض لخسارة بسبب ًم

 ٗصرح صاحب االهتٗاز بأًَ لم ٗترن شٗئا للصدفة هى أجل تمدٗم عرضَ الهالٖ ّالتمًٖ .

 ٗصرح صاحب االهتٗاز بأًَ ٗتحهل كاهل الهسؤّلٗة فٗها ٗخص اٙلٗات ّ الهّارد البشرٗة الضرّرٗة.
 

 الباب الخامغ: واظباث ومعؤولُت اإلافىك

 الففل الخامغ والعؽشون: واظباث ظماعت مشاكؾ 

ٗجب علٔ جهاعة هراكش هساعدة صاحب االهتٗاز فٖ الهساعٖ التٖ ٗهكى أى ٗتمدم بِا لإلدارة فٖ إطار ًشاطَ 
الهًِٖ الهتعلك بِذا العمد  ّكذا تسِٗل هأهّرٗتَ لدٓ الهصالح الجهاعٗة  الهصالح الخارجٗة ّجهٗع الِٗئات التٖ هى 

 ارتِا ّتعاًِّا إفادة الخدهات هّضّع التدبٗر الهفّض.شأى استش
تمّم جهاعة هراكش بجهٗع التبلٗغات الهتعلمة بِذا العمد عى طرٗك أّاهر الخدهة ّهذكرات الهصلحة الهكتّبة كها أى جهٗع 

 هكتّبة للهفّض إلَٗ.المرارات الشفِٗة الهتخذة لتًفٗذ ُذا العمد ال تكّى صحٗحة ّلابلة للتًفٗذ إال إذا تم تبلٗغِا 

 ٗسهح صاحب االهتٗاز باستغالل الهلن العهّهٖ الهرتبط بهّضّع العمد طٗلة هدتَ. 
 

اكبت الاظخغالل   الففل العادط والعؽشون: مش

تتهتع الجهاعة إزاء صاحب االهتٗاز بسلطة عاهة للهرالبة الهالٗة ّالتمًٗة ّاالجتهاعٗة ّالتدبٗرٗة الهرتبطة بااللتزاهات 
تبة علٔ ُذا العمد  تزاّل الدجهاعة الهرالبة بغٗة تمدٗر هدٓ احترام صاحب االهتٗاز اللتزاهاتَ خاصة تحمٗك الهتر

 األُداف الهتّخاة هى االهتٗاز.
 ّٗهكًَ اإلطالع علٔ جهٗع ّثائك ّهستًدات الهفّض إلَٗ للتأكد هى حسى سٗر التدبٗر ّحسى تًفٗذ العمد.

لٗمات أّ هرالبات خارجٗة أّ االستعاًة بخبراء أّ أشخاص هى اختٗارٍ ّٗخبر بِم ٗهكى للجهاعة أى تمّم بإجراء تد

 صاحب االهتٗاز. 
 

اكبت   الففل العابع والعؽشون: هُاكل الخدبع واإلاش

تًفٗذ جهٗع الخدهات هّضّع العمد تحت إشراف هرالبة رئٗس جهاعة هراكش  ّٗعٗى رئٗس الجهاعة هسؤّلٗى ٗعِد 
 تًفٗذ العمد ّٗهكًِم المٗام بكل فحص هفٗد للتأكد بأى الخدهات تًفذ ّفما للشرّط الهحددة فٖ العمد.إلِٗم بتتبع ّهرالبة 

 ال ٗهكى صاحب االهتٗاز أى ٗعترض علٔ خضّعَ للهرالبة.

 ٗلتزم صاحب االهتٗاز بتّفٗر الظرّف الهًاسبة ألعّاى الهرالبة لتسِٗل عهلٗة الهرالبة.

 

 الباب السادس: ممتضٌات مختلفة

 الففل الشامً والعؽشون: حعذًل علذ الامخُاص

ٗهكى لجهاعة هراكش ّلصاحب االهتٗاز خالل هدة العمد أى ٗدخال كل التعدٗالت التٖ هى شأًِا ضهاى جّدة الخدهات 
   ّذلن هى خالل هلحك للعمد ٗخضع لتأشٗرة السلطة الهختصة. 
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ماث   الففل الخاظع والعؽشون: املخالفاث والخعٍى

هخالفة لهمتضٗات كًاش التحهالت ّشرّطَ ّبًّدٍ ٗحرر بهّجبِا هحضر هى طرف الهصالح الهختصة التابعة إى كل 
للجهاعة  ّٗتم تّجَٗ إًذار صاحب االهتٗاز للمٗام بالهتعٗى فٖ أجل ٗتم تحدٗدٍ هى اعّاى الهرالبة   ّفٖ حالة العّد 

خرق بًّد كًاش التحهالت فإًَ ٗترتب عى ذلن إسماط درُم عى كل هخالفة ّإذا استهر فٖ  1111تطبك غراهة هالٗة 

 حك التدبٗر ّأداء التعّٗضات عى األضرار.
 

 الففل الشالزىن: اهتهاء أو فسخ العلذ 

 ٗتم إًِاء أّ فسخ العمد الهبرم بٗى الطرفٗى فٖ الحاالت اٙتٗة:
 .ًِاٗة هدة العمد 
 سٗارات .سحب الترخٗص هى طرف السلطات الهختصة لههارسة هًِة لطر ال 
 .فٖ حالة اإلخالل بأحد بًّد كًاش التحهالت 
 .فٖ حالة لّة لاُرة  ٗعّد للمضاء حك تمدٗر ُذٍ المّة الماُرة 
 .عرللة عهل لجًة الهرالبة 
 .التّلف عى االستغالل 

 
 الففل الىاخذ الشالزىن: اإلاىاصعاث 

االهتٗاز بٗى الطرفٗى الهتعالدٗى علٔ  تحال جهٗع الهًازعات التٖ ٗهكى أى تحدث أثًاء تًفٗذ همتضٗات عمد صاحب
 الجِات المضائٗة الهختصة بعد فشل هسطرة الصلح.

 

ت   الففل الشاوي والشالزىن: اإلاشاظعاث الذوٍس

ٗجب عمد اجتهاعات بٗى الجهاعة ّالهفّض إلَٗ ّفك فترات هًتظهة  علٔ األلل هرة ّاحدة كل سًة للًظر فٖ هدٓ 
 تمدم تًفٗذ الخدهة هع إعداد تمرٗر ٗتضهى تمٗٗم خدهة الهرفك. 

 

ف خلىق الدسجُل والخىبر   الففل الشالض والشالزىن: مفاٍس

مّق التسجٗل ّالتًبر ّكذا الهصارٗف الًاتجة عى المٗام بخبرة ٗتحهل الهفّض إلَٗ جهٗع الهصارٗف الهتعلمة بح
 ٗمتضِٗا تطبٗك بًّد كًاش التحهالت.

 

 الففل الشابع والشالزىن: الخأؼيرة واليؽش

 ٗصبح كًاش التحهالت سارٕ الهفعّل بعد التأشٗر علَٗ هى طرف السلطات الهختصة 
 

 حرر بهراكش فٖ............................

 

 

 رئٗس الهجلس الجهاعٖ لهدًٗة هراكش:                                                     

 صاحب االهتٗاز:         

 اطلع وأشر علٌه
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

منح امتٌاز لطر المركبات المخالفة لموانٌن السٌر الى المحجز ببعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك  
الذي ٌتطلب تجاوز المحطة الحالٌة فً التدبٌر وعصرنة الخدمة الممدمة عبر الجماعً بالنظر للوالع التدبٌري الحالً 

 االمن الوطنً، مع تحصٌل مدخول اضافً للجماعة.وتسهٌل عمل مصالح االستفادة من الشركات المختصة 

 بـــاب المنالشــة مفتــوح .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم عبٌلة

درهم للسٌارات التً سٌتم  051ان الفصل العاشر ٌحدد رسوم هذه الخدمة حسب طرٌمة المطر أي  مبلػ  
ت درهم للسٌارات التً سٌتم حملها والترح فً هذا الباب االعتماد على الموة الجبائٌة للسٌارا 411جرها و مبلػ 

 درهم. 051أحصنة  8درهم وما دون  411أحصنة فما فوق  8المعنٌة أي 

 عضو المجلس الجماعً المؽراوي السٌد م عبد الحفٌظ

لٌات المناسبة ٙألترح عوض تفوٌض تدبٌر هذا المطاع، أن تموم الجماعة بنفسها بذلن عن طرٌك التناء ا 
 لبل تفوٌض تدبٌر هذا المطاع الى شركة خاصة.واستخدام سائمٌن سابمٌن لشاحنات االنارة العمومٌة 

وباإلضافة الى ذلن، ٌجب التفكٌر كذلن فً المشتؽلٌن حالٌا فً هذا المطاع والذٌن سٌصبحون دون مورد  

 رزق عند تفوٌض تدبٌر هذا المطاع الى شركة خاصة.

درهما كحد  021أما عن االثمنة الممترحة، فهً أثمنة مرتفعة جدا ممارنة مع االثمنة الحالٌة والتً ال تتجاوز  

ألصى والتً سٌكون ضٌحتها ؼالبا الوافدٌن على المدٌنة، مما ٌعد ضربا للسٌاحة وهنان سابمة سٌئة فً مجال 

من كناش التحمبلت هذا التنظٌم أم تحمٌك االرباح  التدبٌر المفوض وهو لطاع سٌارات االسعاؾ. واتساءل هل الهدؾ

للجماعة وبالتالً فان االثمنة الممترحة هً أثمنة مرتفعة خصوصا وان المخالفٌن ؼالبا ما ٌكونون ؼٌر متعمدٌن أن 

 ٌخالفوا وؼالبا ما ٌكونون من الوافدٌن على المدٌنة علما أن الموضوع ٌجب أن تتم مماربته فً سٌاق اجمالً بمعنى

أنه ال ٌجب النظر الى موضوع لطر السٌارات المخالفة بمعزل عن ضرورة توفٌر المراكن الكافٌة، لذلن ألول مرة 

ثانٌة أن هذه االثمنة مرتفعة وفٌها اجحاؾ كبٌر بؤصحاب السٌارات المخالفة خصوصا وانه لم ٌتم تحدٌد المبلػ االدنى 

أو ؼٌره، لذلن ألول أن المبلػ ٌجب تحدٌده بدلة مع حذؾ عبارة " كما لم ٌتم تحدٌد المعاٌٌر الستخبلص هذا المبلػ 

كحد ألصى " أو تحدٌد المبلػ وفك بعد المسافة عن المحجز، وباإلضافة الى ذلن ٌجب تحدٌد الحاالت التً سٌتم فٌها 

بٌك الثمن الجر والحاالت التً سٌتم فٌها الحمل واال سٌتم استؽبلل عدم التحدٌد هذا من طرؾ المفوض الٌه لتط

 االعلى.

أما بخصوص أداء الذعٌرة، فٌجب احداث شبان موحد حتى ال ٌبمى المخالؾ  مضطرا للذهاب الى مختلؾ  

علما أن هنان حاالت موثمة لئلستؽبلل المشٌن لموضوع  االدارات المعنٌة والتً هً بعٌدة بعضها عن بعض 

ترام االشارة الحمراء والذي ال ٌستدعً لطر السٌارة المطر هذا اذا ٌستؽل فً حاالت ال تستوجب ذلن مثل عدم اح

المخالفة وانما فمط اداء الذعٌرة المنصوص علٌها لانونا، مما ٌعرض المخالفٌن لبلبتزاز وهنان حاالت موثمة 

 بالوثائك والفٌدٌو والتً أطالب بالمناسبة بفتح تحمٌك حولها .

 عضو المجلس الجماعً السٌدة جوٌدة العوٌدي

بالموازاة مع تنظٌم لطاع لطر السٌارات المخالفة أن توفر الجماعة العدد الكافً من المراكن، كما ٌجب ٌجب  
اعفاء بعض السٌارات من هذا االجراء كسٌارات االطباء الن هنان حاالت عدٌدة لؤلطباء الجراحٌن واالطباء المسعفٌن 

 لركنها جٌدا لرب المصحة التً ٌزاولون بها.الذٌن وجدوا سٌاراتهم لد تم رفعها لكونهم لم ٌجدوا مكانا 
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وأهم ما فً موضوع المطر هذا هو أنه ٌجب أن ٌكون بآلٌات مبلئمة حتى ال تتعرض سٌارات المخالفٌن 

 لؤلضرار حٌنما ٌتم لطرها والتً ال ٌتلمون فً ممابلها أٌة تعوٌضات من طرؾ الجهة التً لامت بهذه العملٌة. 

 جلس الجماعًعضو الم السٌد دمحم بالة

درهم، أما بخصوص  211بخصوص االثمنة الممترحة، فانً أرى أنها أثمنة منخفضة وٌجب رفعها الى  
 العملٌة فً حد ذاتها فان المفوض الٌه ٌموم بتصوٌر كل عملٌة حتى تكون حجة له الستخبلص المبلػ المطلوب .

من أصحاب السٌارات ال ٌحترمون المانون أما عن المراكن، فمد لامت الجماعة بما ٌجب علٌها لكن كثٌرا  

وكمثال فمط الشارع الذي ٌوجد به ممر االذاعة والذي أصبح محتبل بالسٌارات ٌمٌنا وٌسارا وكذلن شارع المنصور 

الذهبً واكثر من ذلن فان فندلا فً شارع المنصور الذهبً لد حجز لنفسه مكانا بالسبلسل من أجل زبائنه، واذا كان 

 على هذا على هذا الحال فاألفضل ان نرجع الى النظام المدٌم .االمر سٌبمى 

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

ان الطرٌمة التً ٌتم بها حالٌا جر السٌارات المخالفة تإدي ؼالبا الى احداث اضرار فً هذه السٌارات، علما  
، لذلن ألترح أن ٌمتصر موضوع المطر هذا على أن الجماعة ال تستفٌد  كثٌرا من الناحٌة المادٌة  فً هذه العملٌة

الشوارع الكبٌرة أما الشوارع االخرى فٌجب االكتفاء فٌها بتحرٌر مخالفة مع ترن السٌارات فً مكانها مع رفع ثمن 
درهم وهذا ما هو مطبك فً الدول المتمدمة بحٌث ال تتم عملٌة رفع السٌارات اال  051درهم عوض  311المخالفة الى 

 الت للٌلة .فً حا

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

ان المهم فً هذه العملٌة برمتها هو تنظٌم هذا المطاع ، لكننا مطالبون كذلن بتنظٌم المحجز الجماعً الن  
ضها من النوع الفخم ألضرار وضعٌته الحالٌة ال تشرؾ مما ٌعرض ؼالبا السٌارات المحجوزة والتً ٌكون بع

 .جسٌمة

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

للتوضٌح فمط، فان زجر مخالفات السٌر لٌس من اختصاص الجماعة ولٌس فٌه استثناء لمواطنٌن دون  
استخبلص واجبات اخرٌن، وهذا االمر هو من اختصاص االمن الوطنً وال دخل للمصالح الجماعٌة فٌه باستثناء 

 المحجز الجماعً .

لكن االن أصبح من الواجب على الجماعة تنظٌم هذا المطاع وهٌكلته لٌصبح هنان مخاطب واحد ٌتحمل  

المسإولٌة فً حالة حدوث اضرار للسٌارات المعنٌة، كما سٌكون ملزما بممتضى كناش التحمبلت بؤداء مبلػ مالً 

من المبالػ المستخلصة والتً ٌتطلب  %21ابل هذا التفوٌض عوض نسبة الؾ درهم مم 511جزافً للجماعة ٌبلػ 

 تحدٌدها تخصٌص موظؾ جماعً لمتابعة عملٌات ادخال السٌارات المخالفة الى المحجز الجماعً.

أما عن مبلػ الخدمة، فانً متفك على ضرورة حذؾ عبارة " كحد ألصى" أما عن تحدٌد وسٌلة المطر فذلن  

 ه وفك نوع ولٌمة السٌارة المراد لطرها.راجع الى المفوض ل

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً السٌد م الحسن المنادي

لمد جاء منح امتٌاز هذا المرفك كنتٌجة للفوضى التً ٌعرفها هذا المطاع حالٌا وكذلن لرسالة السٌد والً  
لمطاع اال أن ما ٌجب االنتباه الٌه هو ضرورة االمن فً الموضوع، ولد تمت االستفادة من تجربة مدٌنة فاس فً هذا ا

تنظٌم المحجز الجماعً بطرٌمة عصرٌة ترلى الى مستوى مدٌنة مراكش ولذلن فمد سطرت الجماعة فً برنامج 
عملها احداث محجز جماعً تتوفر فٌه المواصفات الضرورٌة وخاصة مسؤلة الشبان الوحٌد وهً االن بصدد البحث 

 لهذا الؽرض.عن لطعة أرضٌة مبلئمة 
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 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

الؾ درهم لذلن أرٌد أن أعرؾ كم مبلػ المداخٌل المحصلة من  511لمد ذكرتم أن المبلػ الجزافً ٌصل الى  

 المحجز فً السنة الماضٌة حتى نكون فكرة عن الموضوع.

 )رئٌس الجلسة( الجماعً لمراكشرئٌس المجلس الثانً لالنائب  كوري السٌد عبد السبلم سً

ان مداخٌل المحجز ال تحتسب بعدد السٌارات المحجوزة وانما بالمدة التً لضتها فً المحجز ورؼم ذلن فمد  

 تم اعتماد مبلػ هذه المداخٌل لتحدٌد المبلػ الجزافً الذي سٌإدٌه المفوض الٌه للجماعة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

ش التحمبلت، لدي بعض المبلحظات الشكلٌة حٌث ذكر فً صلبه ثبلث مصطلحات مختلفة بخصوص كنا 

 المفوض الٌه، لذلن البد من اعتماد مصطلح واحد. -صاحب االمتٌاز -للداللة على نفس الشخص المعنوي : المتعهد

المفوض  يٌإدأما بخصوص المبلػ المإدى للجماعة، فؤتساءل ماهً االجراءات المزمع اتخادها عندما ال  

الٌه هذا المبلػ كما حصل سابما مع شركة افٌلمار أو المكتب الوطنً للصٌد الذي لحد االن ال ٌإدي للجماعة أي مبلػ 

وال ٌطلعها حتى على الحسابات، أما المسؤلة المكملة لهذا المشروع فهً ضرورة انشاء محجز عصري كما اشار الى 

 ذلن مجموعة من االعضاء.

 عضو المجلس الجماعً مد الهنٌديالسٌد عبد الص

درهم ٌعد مبلػ مبالػ فٌه كثٌرا وسٌثمل كاهل أصحاب السٌارات المخالفة خصوصا وانه لٌس  411ان مبلػ  
المبلػ الوحٌد الذي علٌهم تؤدٌته بل هنان مبلػ المخالفة وتكالٌؾ المحجز علما ان امتبلن سٌارة ال ٌعنً بالضرورة 

على حد سواء وباإلضافة الى ذلن البد  أن صاحبها ؼنً الن السٌارة أصبحت من الضرورٌات وٌمتلكها الؽنً والفمٌر
 من اعتماد الشبان الوحٌد عاجبل .

 النائب الخامس لرئٌس المجلس الجماعً السٌد م الحسن المنادي

ان هذا المبلػ ٌتعلك بالحمل وهذا ال ٌطبك دائما فً حاالت السٌارات المخالفة التً ؼالبا ما ٌتم لطرها وانما  

 ٌستعمل فً حاالت استثنائٌة كالسٌارات المعطلة . 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

ٌلجؤ الى كل الطرق لمحاولة الؾ درهم سنوٌا سٌجعل المفوض الٌه  511ان تحدٌد المبلػ الجزافً فً  
استخبلص أكبر لدر من المداخٌل لتحمٌك االرباح وألداء هذا المبلػ للجماعة مما سٌجعل المواطنٌن المخالفٌن عرضة 

 لبلستؽبلل.

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  كوري السٌد عبد السبلم سً

من  %21إن هذا المبلػ هو من التراح اللجنة، لكن اذا ارتؤى المجلس أن نرجع الى الصٌؽة االصلٌة وهً  
 المداخٌل فللمجلس واسع النظر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الصمد الهنٌدي

وبالتالً ان مخاطر هذه الصٌؽة هً أنها تمكن المفوض الٌه من التفاوض مع المخالؾ لبل دخول المحجز  

 تكون الجماعة هً الخاسرة.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد م عبد الحفٌظ المؽراوي

ان ما ٌجب الحرص علٌه هو أن تكون هذه االثمنة معلنة ومنشورة حتى ال ٌكون هنان تبلعب من طرؾ  

 درهم فهو مبلػ مرتفع بالنسبة لحمل الدارجات النارٌة. 51المفوض الٌه، أما مبلػ 

 

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  كوري بد السبلم سًالسٌد ع

كخبلصة لهذه المنالشـة سنعتمد   

20%

تخصم هًِا تكالٗف الّلّد فٖ حالة اًجاز االعهال الًظاهٗة ُذا الهرفك تحدد بعد هسطرة طلب 

 "علٔ العرض الهالٖ للهتعِد بًاء العرّض
 

 وان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، نمر الى التصوٌــت على هــذه كناش التحمبلت وفك هذه التعدٌبلت .
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 دفرت التحنالت ملهح امتياز قطر املركبات املخالفة لقوانني السري اىل احملجس اجلناعي

 

 إٌ رئيض اجمللض اجلناعي ملديية مراكغ

 المراجع العامة 
 

  اإلاخعلم بالجماعاث. 113.14( بدىفُز اللاهىن الخىظُمي سكم2015ًىلُى  7) 1436سممان  20ـادس في  1.15.85بىاء على الظهير الؽٍشف سكم 

  اإلاخعلم بالجباًاث املحلُت  47.06( بدىفُز اللاهىن سكم 2007هىهبر  30) 1428ري اللعذة  19الفادس في  1.07.195بىاء على الظهير الؽٍشف سكم. 

  بعً أخكام اهخلالُت فُما ًخعلم ببعن  39.07( بدىفُز اللاهىن سكم 2007دٌعمبر  27) 1428مً ري الحجت  16ـادس في  1.07.209الظهير الؽٍشف سكم

 الشظىم والحلىق واإلاعاهماث وألاجاوي اإلاعخدلت لفابذة الجماعاث املحلُت.

  خ  1-03-194الظهير الؽٍشف سكم  اإلاخعلم بلاهىن الؽغل. 65-99(بدىفُز اللاهىن سكم 2003بر ؼدى 11) 1424سظب  14بخاٍس

  ن عً خىادر الؽغل. 18.12( بدىفُز اللاهىن سكم 2014دٌعمبر 29) 1436سبُع ألاول  6ـادس في  1.14.190الظهير الؽٍشف سكم   اإلاخعلم بالخعٍى

  ف بمشابت كاهىن سكم خ  1.72.184الظهير الؽٍش  ( ًخعلم بىظام الممان الاظخماعي.1972ًىلُىص  27) 1392ظمادي الشاهُت  15بخاٍس

  خ  2-78-157بىاء على اإلاشظىم عذد افم } 1400سظب  11بخاٍس { بخدذًذ الؽشوه التي جىفز بها جللابُا الخذابير الشامُت إلى اظخصباب 1980ماًى  26اإلاى

 ألامً ولمان ظالمت اإلاشوس والصحت واملحافظت على الصحت العمىمُت

  المراجع الخاصة 
 

  { اإلاخعلم بالخأمين على الىشكاث.1969أكخىبش  20} 1389ؼعبان  8الفادس في  1.69.100وبىاء على الظهير الؽٍشف سكم 

  ه 1963هىفمبر  12} 1382ظمادي الشاهُت  24الفادس في  1.63.260وبىاء على الظهير الؽٍشف سكم { بؽأن بالىلل بىاظىت العُاساث عبر الىشق وهفـى

 حعذًلها وجخمُمها . الخىبُلُت كما جم

  اإلاخعلم بمذوهت العير على الىشق كما جم حغُيره وجخمُمه باللاهىن سكم  52-05بدىفُز اللاهىن سكم  2010الفادس في فبراًش  1-10-07الظهير الؽٍشف سكم

ف سكم  14-116 خ  1-16-106الفادس بدىفُز الظهير الؽٍش  (.2016ًىلُىص  18) 1437مً ؼىال  13بخاٍس

  ف الفادس في الظهير افم  1372ظمادي ألاولى  3الؽٍش م العمىمُت وؼشوه العير واإلاشوس 1953ًىاًش  19اإلاش  في ؼأن املحافظت على الىٍش

  خ  564-83-2اإلاشظىم سكم خ  656-61-2اإلاغير واإلاخمم للمشظىم سكم  1990ماًى  25بخاٍس ش اإلاعبم . 1961دظىبر  20بخاٍس  اإلاخعلم بالدؽٍى

  خ  798-04-2اإلاشظىم سكم بخدذًذ ؼشوه الاعخماد لللُام بئغازت وكىش اإلاشكباث اإلافابت بعىب او التي حعشلذ لحادزت ظير بالىشق  2005ًىاًش  17بخاٍس

 العُاسة 

  اإلاخعلم بمذوهت العير على الىشق بؽأن جىكُف اإلاشكباث  05-52بخىبُم اخكام اللاهىن سكم  2010ؼدىبر  29الفادس في  312-10-2اإلاشظىم سكم

 اًذاعها في اإلاحجض   و 

  ش الخجهيز والىلل سكم خ  2923 -10كشاس وٍص  بخدذًذ الخفابق الخلىُت اإلاخعللت بجهاص كىش اإلاشكباث . 2010دظىبر  25بخاٍس

  ت سكم خ  AO/DAPS/03/05الذوٍس  اإلاخعللت بؽهاداث الخامين . 2005ماي  13بخاٍس

  خ  6اللشاس الجباةي املحلي عذد كما جم  ذد ليعب و أظعاس الشظىم و الحلىق والىظباث اإلاعخدلت لفابذة ميزاهُت ظماعت مشاكؾاملح 2008ماي  19بخاٍس

 ،حغُيره وجخمُمه

 خ )ظلعت  2018ماي  ذاوالث املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاكؾ في دوسجه العادًت لؽهش إلا وجبعا  . ( 09/05/2018بخاٍس

جب ِلى اإلاخّهذ أن يهخم بالحفٌى ِلى مجمُى الىفىؿ  لى أي هق ري ـلت بهزا الّلذ. وال ًمىً له، ٍو التي جم ظشدها أِاله ِو

 بأي خاٌ مً ألاخىاٌ، بأن ًبرس ججاهل هزه الىفىؿ مً أجل الخىفل مً الالتزاماث اإلاترجبت ِىه.

   ووُلت مذة الّلذ ظِخّين أًما ِلى اإلاخّهذ أن ًلتزم بالمىابي واإلالخمُاث الجذًذة التي كذ ًخم ظنها.
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 ً:ــما ٌل ٌمــرر

 

 الباب األول: مقتضيات عامة
 املوضوع  الفصل األول:

ت والخلىُت التي جدذد ؼشوه بمىذ امخُاص اإلاشهباث املخالفت للاهىن العير  كىش يهذف دفتر الخدمالث هزا إلى جدذًذ الؽشوه ؤلاداٍس

 والجىالن خعب مذوهت العير الجاسي بها الّمل إلى محجض جماِت مشاهؾ.
 

 الفصل الجاىي: تيظيه عنلية  قطر  املركبات وتوابعَا  
ىاء حّخبر اإلالخمُاث الىاسدة بهزا الىىاػ بمثابت مشجْ في جىٍُم ِملُت  كىش  اإلاشهباث وجىابّها  مً ميانها الى اإلاحجض  الجماعي  ورلً ب

 ِلى اللىاهين وألاهٍمت اإلاّمٌى بها والىاسدة لمً خُثُاث هىاػ الخدمالث. 
 

 ل الجالح: تطبيق مبادئ املرفق العاو الفص
  .مبذأ اإلاعاواة بين اإلاشجفلين 

  .ت اإلاشفم  مبذأ اظخمشاٍس

 .مبذأ مالئمت الخذمت مْ الخىىساث الخىىىلىجُت والاكخفادًت والاجخماُِت 

  العالمت والجىدة واملحافٍت ِلى البِئت. جلذًم خذماث في أخعً ؼشوه 

 

  الفصل الرابع: الدعوة إىل امليافصة
ين بففتهم ـاخب خم الامخُاص الزًً جخىفش فيهم الؽشوه اإلاادًت  جمىذ جماِت مشاهؾ بففتها ماهدت الامخُاص لألشخاؿ اإلاّىٍى

ً واللاهىهُت  لللُام بيؽاه كىش اإلاشهباث  وآلالُاث املخالفت للىاهين العير خعب مذوهت العير الجاسي بها الّمل إلى اإلاحجض الجماعي، ِ

م الذِىة إل  . ى اإلاىافعت وبلا إلالخمُاث لىٍام اظدؽاسةوٍش

  
 الفصل اخلامض: مدة عقد االمتياز 

( 7جدذد مذة ِلذ الامخُاص للىش اإلاشهباث وجىابّها  وآلالُاث داخل الىفىر الترابي لجماِت مشاهؾ الى اإلاحجض الجماعي في ظبْ ظىىاث )

ذ مشة واخذة ورلً بّذ مذاولت  ذ في هدذ أكص ى كابلت للخجذًذ الفٍش ش هزا الخجذًذ الفٍش جب جبًر ، ٍو املجلغ الجماعي خٌى اإلاىلُى

ذ للّلذ ومذجه  خباس ِىذ البث في مبذأ الخجذًذ الفٍش ؤخز بّين الِا ش حّذه الجماِت وأن ًيىن مىلُى ِلذ ملحم بّلذ الامخُاص. ٍو جلٍش

ُت الخجهيزاث اإلاعخخذمت وخعً جىفُز خذمت اإلا فت وهزا هِى  شفم.حجم الاظدثماساث اإلاٌى

ـاخب خم الامخُاص مشاظلت الجماِت خٌى إبذاء سغبخه في ججذًذ الّلذ في الؽهش ألاٌو مً بذاًت العىت العابّت إلاذة الّلذ،  ًجب ِلى

( أؼهش كبل اهتهاء مذجه باإلجشاءاث الالصمت لإلِالن ًِ 6وفي خالت ِذم مىافلت الجماِت ِلى ججذًذ الّلذ فئنها جلىم خالٌ العخت )

 ّشوك.ولباث ال

 الفصل الصادط: بداية اشتغالل 

ان مفٌّى هزا الّلذ بّذ الخأؼير مً وشف العلىت املخخفت وجبلُغ أمش الؽشُو في الاظخغالٌ للمّني باألمش.  ًبذأ ظٍش

، ًترجب ِىه إلغاء ِلذ الامخُاص، دون أن ًيىن للمعخفُذ مً الامخُا ص الحم في هما أن ول جأخير في ِملُت الاظخغالٌ، بذون مبرس ملبٌى

ن مْ اخخفاً الجماِت بدم مخابّخه كمائُا وبلا لللىاهين اإلاّمٌى بها.   اإلاىالبت بأي حٍّى

 الفصل الصابع: ظروط املعاركة 

ت والخلىُت واإلاالُت اإلاىفىؿ ِليها في باخخُاس اإلاعخفُذ مً الامخُاصمً أجل اإلاؽاسهت في ولب ِشوك اإلاخّلم  ، ًجب ؤلادالء بالىزائم ؤلاداٍس

 ام الاظدؽاسة . هٍ
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  الفصل الجامً: الوثائق املكوىة لعقد االمتياز:

 :، خعب ألاظبلُت مً الامخُاص ًخيىن ِلذ 

  واإلالحلاث. 3-ودفتر الخدمالث         2-الاجفاكُت        -1

  جدذد الاجفاكُت الالتزاماث الخّاكذًت ألاظاظُـت بين أوشاف الّلذ .1

ت والخلىُت التي جدذد ؼشوه الاظخغالٌ والىاجباث والالتزاماث اإلاخّللت باالظخغالًٌخيىن دفتر الخدمالث مً البىىد  .2   .ؤلاداٍس

جخيىن اإلالحلاث مً جـمُْ اإلاعدىذاث اإلاشفلت لالجفاكُت ولذفتر الخدمالث والىاسدة بففتها ملحلت في الاجفاكُت أو في دفتر  .3

 الخدمالث.

 
 

 الباب الجاىي: االلتسامات املالية
 التاشع: الضناىاتالفصل 

 :المماهت اإلاؤكخت

. 000 50إلضاما وجدذ وائلت ؤلاكفاء مً الّشوك ًلتزم اإلاؽاسن بخلذًم لماهت بىىُت مؤكخت جدذد في   دسهم جشد إلُه في خالت ِذم اللبٌى
 

 المماهت النهابُت:

دسهم، وجشد هزه المماهت بّذ جىفُز بىىد  100.000.00لممان خعً جىفُز بىىد الّلذ ًلتزم هزا ألاخير بخلذًم لماهت نهائُت مدذدة في 

 الّلذ واهتهاء مذجه. 

 غشك.ًمىً الاظخّالت ًِ المماهت اإلاؤكخت والمماهت النهاًت بىفاالث شخفُت وجمامىُت مخخاسة مً بين اإلاؤظعاث اإلاّخمذة لهزا ال

 الفصل العاظر: التعريفة 
ًجب ِلى املخالفين لللشاس الجماعي الخىٍُمي اإلاخّلم بدىٍُم العير والجىالن بتراب جماِت مشاهؾ، أداء الىاجباث اإلاالُت لفاخب 

 الامخُاص  ظىاء حّلم ألامش بّملُت الحمل أو الجش ورلً ِلى الؽيل الخالي:
 بالنسبة للسٌارات:

  :درهم 051عى كل عهلٗة جر . 

  :درهم 411عى كل عهلٗة حهل . 
 بالنسبة للدراجات النارٌة:

   : ٕعى كل عهلٗة حهلدرُم  51الحجم العاد. 

 : درُم  051الحجم الكبٗر الذٕ تتطلب سٗالتِا تّفر رخصة السٗالة. 

ت.   وحعخخلق هزه اإلابالغ مً وشف اإلافىك بئمياهُاجه اإلاادًت والبؽٍش
 

 الفصل احلادي: مصتحقات صاحب االمتياز 

ا بيعبت ال جلل ًِ    مً مذاخُل الاظخغالٌ .  % 20ًؤدي ـاخب الامخُاص الى الجماِت  معخدلاث جددعب ؼهٍش

 
 

 الباب الجالح: االلتسامات العامة لصاحب االمتياز
 الفصل الجاىي ععر: املوارد البعرية والتقيية 

ت مؤهلت وراث خبرة ال جلل ًِ ظيخين )ًخّين ِلى اإلافىك إلُه جذبير م م مىاسد بؽٍش (، مْ إلضامُت 02شفم خمل العُاساث وآلالُاث ًِ وٍش

 ( مخفم ِليهما مْ الجماِت.badgeاسجذاء صي مىخذ وخمل بىائم للخٍّشف )
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خ الؽشُو في اظخّمالها خمغ  هما ًلتزم باظخّماٌ ظُاساث الحمل والجش جخىفش ِلى أخذار الخجهيزاث لللُام بهزه اإلاهمت، وأال ًخّذي جاٍس

ىىان ملشه باإللافت إلى اظم وؼّاس جماِت مشاهؾ.5)  ( ظىىاث. وأن جيىن مىخذة اللىن جدمل اظم وسكم هاجف اإلافىك إلُه ِو

 الفصل الجالح ععر: الصفة العخصية لعقد االمتياز 

ذ . إن ِلذ الامخُاص رو وبُّت شخفُت وال ًمىً بأي خاٌ مً ألاخىاٌ أن ًيىن   مىلُى هشاء أو جىهُل أو جفٍى
 

 الفصل الرابع ععر: املقر االجتناعي للعركة 

إلاضاولت خم الامخُاص كىش الّشباث الى اإلاحجض الجماعي ًخّين ِلى ـاخب الامخُاص ان ًخىفش  ِلى مشآب خاؿ بالؽاخىاث املخففت للىش 

يىن ِىىان هزا اإلالش كاسا ومسجال لذي اإلافالح الّشباث  وآلالُاث، وملش اجخماعي للؽشهت الئم ٌعخلبل فُه  اإلاياإلااث واإلاشاظالث، ٍو

املخخفت للجماِت ومجهضا بيافت الىظائل التي جممً خعً الخذمت خُث ًمىْ وكىف ومبِذ ؼاخىاث خمل وجش العُاساث وآلالُاث في 

 أماهً غير مشآب الؽشهت.

ُاد هما ًخّهذ باخترام أخالكُاث اإلاهىت والخلُذ بمبذأ اإلا ت )بما في رلً اًام العبذ وألاخذ وألِا عاواة بين اإلاشجفلين، ومبذأ الاظخمشاٍس

خىلى جلذًم خذماجه في أخعً ؼشوه العالمت والجىدة  والّىل( ومالئمت الخذمت  مْ الخىىساث الخىىىلىجُت والاكخفادًت والاجخماُِت ٍو

اًت الالصمت. والحفاً ِلى البِئت وجذبير اإلاشفم ِلى معؤولُت وجدمل مخاوشه ؽمله بالِش  َو
 

 الفصل اخلامض ععر: أوقات العنل

 ًجب ِلى اإلافىك إلُه أن ًيىن سهً إؼاسة الجماِت والعلىاث الّمىمُت ومفالح الامً في ول أوكاث الّمل املخففت لزلً.
 

 الفصل الصادط ععر: التأمييات 

عخخذمي اإلاشفم وبلا إلالخمُاث اللىاهين الجاسي بها الّمل، هما ًجب ِلى ـاخب الامخُاص  أن ًبرم ِلىد الخأمين لذ خىادر الؽغل إلا

ًجب ِلُه أن ًبرم الّلىد اإلاخّللت بالخأمين ؤلاجباسي ِلى العُاساث الخاـت بمشهباث ؤلاغازت واللىش والخأمُىاث الجاسي بها الّمل في 

 مجاٌ اإلاعؤولُت اإلاذهُت وخىادر الؽغل. 

ت الفالخُت في ول وكذ وخين ًجب ان جيىن الؽهاداث التي حغىي ال  خأمُىاث اإلاؽاس اليها أِاله جاٍس

ها أزىاء  ن ألالشاس التي مً املحخمل وكِى ًجب ِلى اإلافىك إلُه إبشام ِلذ جأمين بئخذي ؼشواث الخأمين جضاٌو وؽاوها باإلاغشب لخٍّى

 .ِملُت الحمل أو الجش 
 

 الباب الرابع: االلتسامات التقيية

 الفصل الصابع ععر: وشائل االشتغالل  

ت ِلى الؽيل الخالي: ًجب  ِلى ـاخب الامخُاص أن ًىفش مشهباث اللىش واإلاّذاث الخالُت، مىِص

 . اسبْ مشهباث كىش خاـت باإلاىاوم ألامىُت 

   ظخت مشهباث كىش لىالًت امً مشاهؾ 

  ؼاخىت مً الحجم الىبير 

 ( ؼاخىخان راث كاِذة خملPlateau) 

  الّذد اليافي لشادًىهاث الاجفاٌ.جىفير 

  ىذ دخىلها للمحجض ش وسكت جلىُت لحالت ول ظُاسة )مدمىلت أو مجشوسة( كبل هللها )ميان املخالفت( ِو ش ول ظُاسة وجدٍش جفٍى

 الجماعي. 
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 الفصل الجامً ععر: خصائص املركبة:

 وان جدمل في الجهت الخلفُت الّالماث اللاهىهُت .ًجب ان جيىن اإلاشهبت مسجلت ومفادق ِليها همشهبت ليؽاه ؤلاغازت واللىش 

ىث ,اإلااء....( وهز ت لّملُاث الخذخل الّادي )كىْ الغُاس ,املحشوكاث ,الٍض ا ًجب ان جخىفش مشهبت اللىش بففت دائمت ِلى اإلاّذاث المشوٍس

واللىش ,إلافت الى جهاص الهاجف او اًت  ول مّذاث او أجهضة جفشلها الىفىؿ الخىٍُمُت الجاسي بها الّمل باليعبت إلاشهباث ؤلاغازت

 وظُلت اجفاٌ جمىً مً الخىاـل مْ مشهباث الخذخل 

هما ًجب ِلى اإلاخّهذ ان ٌّمل جادا ِلى ان حعخجُب اإلاشهبت اإلاعخغلت بففت دائمت إلاّاًير العالمت والشاخت اللاهىهُت فّلُه ان ًمْ 

إلاشهبت وان جدمل ـفُدت اللُذ بسجل مهىت وؽاه ؤلاغازت واللىش للمشهباث وبلا ِباسة مشهبت ؤلاغازت واللىش بدشوف باسصة ِلى جاهبي ا

 للمّاًير والىفىؿ اللاهىهُت الجاسي بها الّمل
 

خّين ان جيىن اإلاشهباث مجهضة لضوما بالخجهيزاث الخالُت:  ٍو
 بلىن بشجلالي عليها عباسة مشكبت إغازت .– 025متر /1-لىخت معخىُلت راث الابعاد -

 الاهاسة واإلافابُذ اإلاخىهجت لعملُاث الخذخل اللُلي وبلا للمعاًير والىفىؿ اللاهىهُت الجاسي بها العمل .أدواث  -

ش اللبلي ع - ش الخاـت باإلاشكبت الظُما مشلض اللىش والاؼشوت العاكعت للمىء في الجهت الخلفُت للمشكبت وزالر مشلشاث للدؽٍى م أدواث الدؽٍى خىش مخىىع  –لى الىٍش

 -غازت عاكغ للمىء,مشلض ؤلا 

 -... الشمال–مكيعت خاـت ومجشفت وعؽش كُلىغشاماث مً اإلاىاد اإلااـت  -

م خعب الفىف. -  ظهاص إوفاء الحٍش

ش سكمُت لكل مشكبت . -  الت جفٍى

افم عذد ا - جب ان ًى ت بها خىىه عٍشمت عاكعت للمىء على كل الىاظهاث الامامُت والخلفُت ٍو اكُت بشجلالُت اللىن بمىاد فلىٍس اث الى اث عذد الفذٍس لفذٍس

 اإلالاعذ اإلاشكُت. 

 ظالظل اللىش والذعاماث املخخلفت.  -

 أدواث والُاث الشفع باإللافت الى سافعت هُذسولُكُت . -

 .ي مدمىل او ظهاص الظلكي   ظهاص اجفاالث هاجف -
 

 الفصل التاشع ععر: صياىة التجَيسات 
جخمْ الؽاخىاث اإلايىهت لألظىٌى الخاؿ بدمل وجش العُاساث والتي جذخل في هىاق هزا الخذبير للفدق الخلني وبلا لللىاهين الجاسي 

 اإلاشاكبت في هزا الؽأن.بها الّمل هما أهه ًجب لمان ـُاهت وهٍافت وخفَ الؽاخىاث وجدخفَ الجماِت بدم 
 

 الفصل الععروٌ : املراقبة املصتنرة 

 ًلتزم ـاخب الامخُاص بفسح املجاٌ ومتى دِذ المشوسة إلى رلً ليل أجهضة اإلاشاكبت املخخفت، ظىاء حّلم ألامش باألجهضة الخابّت للجماِت

ٌ ، وول ِشكلت لهزه اإلاشاكبت ًدشس بؽأنها مدمش ًشفْ أو الذولت أو ألاجهضة اإلافىك إليها اللُام بزلً كفذ الخأهذ مً خعً الاؼخغا

 لشئِغ املجلغ الجماعي الزي ًخخز ؤلاجشاء اإلاىاظب خعب وبُّت املخالفت.
 

 الفصل  الواحد والععروٌ: تكاليف االشتغالل 

ت لخذبير مشفم خمل وجش العُاساث إلى محجض مشاهؾ، هما ًخدمل أًما أداء جمُْ  ًلتزم اإلافىك إلُه بخدمل جمُْ الخيالُف المشوٍس

ماٌ الىٍامُت في خالت اإلاىاظباث بأمش مً  ماث اإلاعخدلت للغير بفّل جذبير اإلاشفم أو ـُاهخه أو ججهيزه. هما ًلىم بجمُْ الِا الخٍّى

 ث املحلُت او مفالح الامً الجماِت او العلىا

 

 الفصل الجاىي و الععروٌ: اليظاو احملاشباتي 
 اإلاخّلم باللىاِذ املحاظبُت الىاجب ِلى الخجاس الّمل بها.  9.88ًجب أن جماسط مداظبت ـاخب الامخُاص وبلا لللاهىن سكم 

ن مً ت في الخفٍى جب أن جبرص املحاظبت اإلاّخمذة مجمُى الزمت اإلاالُت اإلاىلِى كبل اإلافىك أو اإلافىك إلُه أو هما مّا، مخممىت  ٍو

 بزلً ألامالن الىاجب إسجاِها وألامالن اإلاىدعبت.



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

103 
 

 

 الفصل الجالح والععروٌ املخاطر واملَددات

ٌّخبر ـاخب الامخُاص معؤوال ًِ ظير واظخغالٌ ِملُاث كىش الّشباث ، خُث ًلىم بخذبيره هشب أظشة جُذ  مخدمال بزلً مخاوشه 

 وبلا إلالخمُاث  ِلذ الامخُاص. ومهذداجه
 

 الفصل الرابع والععروٌ: معرفة طبيعة االشتغالل وصعوباتُ

، جدذ معؤولُخه، ِلى جمُْ اإلاّىُاث واإلاّلىماث التي ظمدذ له  ًفشح ـاخب الامخُاص بأهه كذ اجخز ؤلاجشاءاث الالصمت للحفٌى

فاث والخذماث اإلالترخت في ِشله..    بخدذًذ الخٍّش

 ًفشح ـاخب الامخُاص بأهه اولْ ِلى مجمُى الخذماث التي ًىلبها اإلافىك. 

ًفشح ـاخب الامخُاص بأهه كذس الفّىباث و ؤلاهشاهاث بمخخلف أؼيالها، والتي جيخج ًِ الاظخغالٌ و  ال ًمىً ـاخب الامخُاص أن ًشفْ 

ن في خالت جلذًشه بأهه حّشك لخعاسة بعبب هل  ق اإلاّلىماث.ؼيىي وال أن ًىالب بالخٍّى

 ًفشح ـاخب الامخُاص بأهه لم ًترن ؼِئا للفذفت مً أجل جلذًم ِشله اإلاالي والخلني .

ت. ت المشوٍس  ًفشح ـاخب الامخُاص بأهه ًخدمل وامل اإلاعؤولُت فُما ًخق آلالُاث و اإلاىاسد البؽٍش

 
 

 الباب اخلامض: واجبات ومصؤولية املفوض

 الفصل اخلامض والععروٌ: واجبات مجاعة مراكغ 

ًجب ِلى جماِت مشاهؾ معاِذة ـاخب الامخُاص في اإلاعاعي التي ًمىً أن ًخلذم بها لإلداسة في إواس وؽاوه اإلانهي اإلاخّلم بهزا الّلذ، 

خه لذي اإلافالح الجماُِت، اإلافالح الخاسجُت وجمُْ الهُئاث التي مً ؼأن اظدؽ استها وحّاونها إفادة الخذماث مىلُى وهزا حعهُل مأمىٍس

 الخذبير اإلافىك.

م أوامش الخذمت ومزهشاث اإلافلحت اإلاىخىبت هما أن جمُْ اللشاساث  جلىم جماِت مشاهؾ بجمُْ الخبلُغاث اإلاخّللت بهزا الّلذ ًِ وٍش

 بت للمفىك إلُه.الؽفهُت اإلاخخزة لخىفُز هزا الّلذ ال جيىن صحُدت وكابلت للخىفُز إال إرا جم جبلُغها مىخى 

 ٌعمذ ـاخب الامخُاص باظخغالٌ اإلالً الّمىمي اإلاشجبي بمىلُى الّلذ وُلت مذجه. 
 

 الفصل الصادط والععروٌ: مراقبة االشتغالل 

ت اإلاشجبىت بااللتزاماث اإلاترجبت  ِلى هزا جخمخْ الجماِت إصاء ـاخب الامخُاص بعلىت ِامت للمشاكبت اإلاالُت والخلىُت والاجخماُِت والخذبيًر

 الّلذ، جضاٌو الذجماِت اإلاشاكبت بغُت جلذًش مذي اخترام ـاخب الامخُاص اللتزاماجه خاـت جدلُم ألاهذاف اإلاخىخاة مً الامخُاص.

مىىه ؤلاواُل ِلى جمُْ وزائم ومعدىذاث اإلافىك إلُه للخأهذ مً خعً ظير الخذبير وخعً جىفُز الّلذ.  ٍو

خبر بهم ـاخب الامخُاصًمىً للجماِت أن جلىم بئجشاء جذكُلا  . ث أو مشاكباث خاسجُت أو الاظخّاهت بخبراء أو أشخاؿ مً اخخُاسه ٍو
 

 الفصل الصابع والععروٌ: ٍياكل التتبع واملراقبة 

ّين سئِغ الجماِت معؤولين ٌّهذ إليهم بخدبْ  جىفُز جمُْ الخذماث مىلُى الّلذ جدذ إؼشاف مشاكبت سئِغ جماِت مشاهؾ، َو

مىنهم اللُام بيل فدق مفُذ للخأهذ بأن الخذماث جىفز وفلا للؽشوه املحذدة في الّلذ.ومشاكبت جىفُ  ز الّلذ ٍو

ه للمشاكبت.  ال ًمىً ـاخب الامخُاص أن ٌّترك ِلى خمِى

ىان اإلاشاكبت لدعهُل ِملُت اإلاشاكبت.  ًلتزم ـاخب الامخُاص بخىفير الٍشوف اإلاىاظبت أِل
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الخامسة عشرةالنمطة 

خىن باملحامُذ  الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي بشط الٍض

 : (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  السابعة عشرةالنمطة 

 الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي الضهىس بعين اًىي.

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

ابراهٌم بوحنش لتبلوة نص الكلمة للسٌد معا لوحدة الموضوع، االن  07و  05بعد اذنكم، سننالش النمطتٌن 

 حول النمطة.تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات 

 

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   18 – 17 – 16 – 15 النمطة رلم:

 
 

  جتناعاتقرير 
  باملرافق العنومية واخلدمات املكمفة لمجنةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 لل18ل–ل17ل–ل16ل–ل15النقط ذات االرقام حول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  15النمطة 

 ّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.اار اس٘ل:  16النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  17النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  18النمطة 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

107 
 

 

 العادٌاةفً جدول اعمال الادورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة  الموجهااة 03/14/2108 بتااارٌخ 8367 لمجلااس جماعااة مااراكش، وتبعااا للاادعوة 2108 مااايلشااهر 

 الماذكورة اجتماعاا عمادت اللجناة ،باالمرافك العمومٌاة والخادماتاللجناة المكلفاة اجتماع والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
صااباحا بماعاة االجتماعااات الكبارى بالمصار البلاادي شاارع دمحم الخااامس  الحادٌاة عشارةعلاى الساااعة  2108 ابرٌاال 24 الثبلثااءٌاوم 

  :مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً نمطة لتدارس رئٌس اللجنابراهٌم بوحنش السٌد  برئاسة

  ٘لّحتشنيلااْاْزلإىللارترم تلاملتموك٘لبتكْٓل4136/ولحلو/9التف قٔ٘لااراان٘ل قهلل3اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النقطة رقم
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللماانش.لااضشٔ٘لمبرٓي٘

  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتلااتشنالتلمليحلامتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحملذزلادتن عٕ.:  04النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  05النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.:  06النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  07النمطة
  لٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.اار اس٘لّاملض ةق٘لعو:  08النمطة
  لامكرلااتربريلاملفْضلملانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘لّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لماانش.ل5اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النمطة
  لّامل ءلاوهَاب ءلااْطينلّاملهتبلملاانشلّااهَاب ءلامل ءلاتْزٓعلاملشتكو٘لااْن ا٘لّلماانشلمج ع٘لزتوصلبنيلاتف قٔ٘لعوٙلاملض ةق٘:  23النمطة

 .ماانشلملرٓي٘لااهَاب ئٔ٘لب اربه٘لاابْٔنَاب ئٔ٘لاحملط٘لبابطلتتموللاورابلااض حل
ل

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب السادس لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش )عضو اللجنة( :   خدٌجة فضً
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش :   جبورعبد الرزاق 

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الرحٌم الفٌرامً. سفٌان بنخالتً، حفٌظة مجدار،
 

 السادة:المجلس من أعضاء  شارن فً االجتماع -

دمحم الزراؾ، عبد الهادي بن عبل، توفٌك بلوجور، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة، 
     عبد الصمد العكاري، م. عبد الحفٌظ المؽراوي.

 
 

 خالد الفتاوي  بعذر السٌد: من اعضاء المجلس الجماعً وؼاب عن االجتماع -     
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً
 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الحك مدا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  05: النمطة رلم
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 وكٌل المداخٌل :   الخمار لمؽاري
 مدٌر سوق السٌارات المستعملة :   أحمد فرٌرا

 مصلحة شركات التنمٌة المحلٌةرئٌس  :    دمحم ارفا
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :    رشٌد بوزٌتً

 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :   م. أحمد المفتً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

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

 

 :ن ممثلً المصالح الخارجٌة السادةوحضر االجتماع م -
 

 عن المكتب الوطنً للصٌد البحري :  عبد المادر فاتً
 عن والٌة األمن بمراكش :   رشٌد الودادي

 عن والٌة األمن بمراكش :  عبد الرحٌم جبلل
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم المهدي معتصم

 الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشعن  :  أمٌن اٌت علً

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول 
سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة ، 2108 ماياعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر 

، لٌتم االتفاق على منالشتها بمرافك وتجهٌزات جماعٌة سواء من خبلل التدبٌر او التنظٌم المواضٌع المعروضة الرتباطها 
   على النحو االتً:

  اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  05النمطة 

 للاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  07 النمطة
 

بخصوص هاتٌن النمطتٌن، تم االتفاق، بداٌة على مستوى اللجنة، منالشة النظامٌن الداخلٌٌن لكل من السوق الجماعً برج 
 .والموضوع معا فً ان واحد لوحدة الشكل الجماعً الزهور بعٌن اٌطًالزٌتون بالمحامٌد والسوق 

ولمعرفة  ،كما هو مرفك بالتمرٌر ٌن موضوع النمطتٌنالنظام ًمشروع نص من الحضور وفً هذا االطار، وبعد تمكٌن
الذي اطلع السادة االعضاء على السٌاق العام لعرض  الجماعٌة الممتلكات تدبٌر لسم رئٌساسباب النزول، اعطٌت الكلمة للسٌد 

المشروعٌن والمرتبط برإٌة مكتب المجلس الجماعً فً تنظٌم االسواق الجماعٌة باعتبارها مرافك عمومٌة تندرج فً اطار 
، داخلها لتجاريا النشاط ممارسةوتنظٌم  ستؽبللالوا تدبٌرتمنٌن ال أجل من داخلٌةال نظمةخدمات المرب، مإكدا على اهمٌة األ

 . المحدثة أو المدٌمة منها سواء مراكش مدٌنة أسواق بمٌة على التجربة هذه تعمٌم أفك فً
   . تعدٌلها إمكانٌة فً للنظر فصلب فصبل المذكورٌن للسولٌن الداخلً المانون نموذج فصول تبلوة على اإلتفاق تم ،ذلن عمب
تسجٌل  تم اذ ا،مضامٌنه حول النماش باب فتح تم ً النظامٌن الداخلٌٌن،مشروع لنص الكاملة التبلوة وبعد، اإلطار هذا وفً

 على النحو االتً: مبلحظات تعدٌلٌة 
 ٌحمل (00)وفك منطوق الفصل الحادي عشر  البضائع و السلع لبعض كمستودعات والمحبلت الدكاكٌن استؽبلل منع 

الجماعة. وعلٌه وجوب تعدٌل الفصل على النحو ٌجٌز بشكل لمستحمات  التجار فً ظل اداء التجارة حرٌة على اتضٌٌم
 مإلت اٌداع وتخزٌن هذه السلع  فً انتظار تسوٌمها.

 لتجارة ولٌس بالتمسٌط للتجارة مخصصٌن المعنٌٌن السولٌن اعتبار على (03الثالث عشر ) الفصل إطار فً التشدٌد 
  واألسمان الٌابسة والفواكه والخضر الفواكه تجار منهم وخصوصا التجار إدالء ضرورة ٌعنً الذي الشًء الجملة،
 .للجملة الجماعٌة األسواق من المبٌعة بالسلع تزودهم فً المثبتة بالوثائك

 (06)فمط حسب منطوق الفصل السادس عشر  األلٌفة الحٌوانات منع بدل عموما للسوق الحٌوانات إدخال منع. 
 

 المخرجات اإلشكال وترجٌح ذات فصوله جل فً النماش استٌفاء وبعد ،األعضاء لسادةل الممترحات التعدٌلٌة ىعل بناء و
 السوق من لكل الداخلٌٌن النظامٌن على الموافمة اللجنة لررت فمد، األنظمة هذه تنزٌل إلنجاح األنسب والوالعٌة المانونٌة
 علٌها الواردة التعدٌبلت معالمرفمٌن بالتمرٌر  بالمحامٌد الزٌتون برج الجماعً السوق و إٌطً عٌن ب الزهور الجماعً

       المشار الٌها اعبله
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 ابًسوق ادلاؾي برج اًًزخون مبلاظـة املنارةًخـَق 

 مدًنة مراوش ا ن رئُس جمَس

 املتعًل بازبُاعات . 551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ   -
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ايكـازض يف -

 ع١ٝ ايبًس١ٜ.( املتعًل باألَالى ازبُا5705أنتٛبط 57)  5122قفط  55بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ايكازض يف   -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
 ١ٝ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ بني ازبُاعات.( بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايعَُٛ 0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -
 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايكازض يف   -
 ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أٚ متُت٘ .املتعًل بٓعاّ طبتًف أغٛام املس١ٜٓ  5711زجٓرب  55املؤضر يف  024بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ املػتُط عسز  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايتٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسز -
 ا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛجٝبات املػتخك١ يف 57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -
 تبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗط..............  -

 :يقرر مايلي     

 : اًفعي الأول
 ٜٗسف ايٓعاّ ايساخًٞ يًػٛم ازبُاعٞ بطج ايعٜتٕٛ إىل ٚنع قٛاعس ٚؾطٚط اغتػالٍ ٖصا ايػٛم ازبُاعٞ .  

 اًفعي اًثاين :

ٚقاع١ قخ١ٝ  جًػ١ َٚطافل 562زنإ ٚ 172/ّ ٚايصٟ ٜهِ  53073ٜعترب غٛم بطج ايعٜتٕٛ املؿٝس ع٢ً ايكطع١ األضن١ٝ املٓت١ُٝ يًطغِ ايعكاضٟ عسز  
 يًكال٠ .

 اًفعي اًثاًر :

َٔ ططف املكاحل ازبُاع١ٝ ٚايصٟ ع٢ً أغاغ٘ غٝتِ تٓعِٝ ع١ًُٝ خيكل املطنب ايتجاضٟ بطج ايعٜتٕٛ يػطض ايٓؿاط ايتجاضٟ ٚفكا يتكُِٝ تكٓٝف اسبطف املٓجع 
  ايكطع١ بني املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ .

 اًفعي اًرابؽ : 

 ٜعطض ايتكُٝــــِ املتعًل بتكٓٝف اسبطف ع٢ً أعها٤ زب١ٓ ايرتحٌٝ ٚزب١ٓ إجـــــطا٤ ايكطع١ .

 مراكش يف :     .....................               

             

 اململكة املغربية      
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش            
 املديرية العامة  للمصاحل           

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة        
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 اًفعي اخلامس :

ٚنٌ تػٝري ّ األْؿط١ ايتجاض١ٜ اشبسَات١ٝ ب٘ بايتكٝس بٓٛع ايٓؿاط املدكل هلِ حػب أضٚق١ ايػٛم ٚشيو نُاْا الْػجا ًٜتعّ املػتفٝسٕٚ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ

 .تجاضٟيٓٛع ايٓؿاط املُاضؽ ٜعس طبايف١ يًٓعاّ ايساخًٞ ٜػتٛجب ارباش اإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يفػذ ايتعاقس بني ازبُاع١ ٚاملػتفٝس َٔ احملٌ اي
 اًفعي اًسادس :

ٚغريٖا بأضٚق١ ايػٛم ًتعّ املػتػًٕٛ  َٔ احملالت ايتجاض١ٜ باحملافع١ ع٢ً ْعاف١ املطنب ايتجاضٟ ، ٚتبعا يصيو ميٓع ضَٞ األظباٍ ٚايٓفاٜات ٚطبًفات اشبهط ٜ 
 َٚطآب٘ ٚنصا بٛاجٗت٘ .

 
 اًفعي اًسابؽ :

، ٚنٌ تػٝري ملعامل بٓا١ٜ احملالت املػتػ١ً َٔ ططفِٗميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ ٚاملطافل األخط٣ ايتابع١ هلا إزخاٍ أ١ٜ إقالحات أٚ تعسٜالت ع٢ً   
 ُعين باألَط املطايب١ بأٟ تعٜٛض .بٓا١ٜ ايػٛم غٝؤزٟ إىل فػذ عكس ايهطا٤ طبكا يإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ازباضٟ بٗا ايعٌُ يف ٖصا ايكسز زٕٚ إٔ حيل يً

 اًفعي اًثامن : 

 ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ مماضغ١ األْؿط١ املًٛث١ ٚاملععج١ زاخٌ فها٤ ايػٛم.   
  :  اًفعي اًخاسؽ

ٚغٝتِ إؾعاض املػتػًني بٗصا ايكطاض َٔ ططف إزاض٠  ًٜتعّ املػتػًني باحرتاّ َٛاقٝت ايعٌُ بايػٛم طبكا يًكطاض ايصٟ غتكسضٙ  ازبُاع١ ٚاملٓعِ هلصٙ املٛاعٝس
 ايػٛم ٚتعًٝك٘ بػبٛض٠ اإلعالْات ايتابع١ هلصٙ اإلزاض٠ .

 اًفعي اًـارش:
 ايف ملا شنط .ٜتعني ع٢ً املػتفٝسٜٔ عسّ ٚنع غًعِٗ باملُطات ٚأضٚق١ ايػٛم ، ٚيف حاي١ طبايف١ شيو حيل يًُكاحل املدتك١ حجع ايػًع املٛنٛع١ بؿهٌ طب 

 اًفعي احلادي ؾرش:

ع أٚ ألٟ غطض يػًع ٚايبها٥ا اٜساع ٚربعٜٔ جيٛظ اغتػالهلا خاضج َا أعست ي٘ نُػتٛزعات ٚال االقًٞ إٕ ايسنانني ٚاحملالت ايتجاض١ٜ طبكك١ يًٓؿاط ايتجاضٟ 
 اال بؿهٌ َؤقت يف اْتعاض تػٜٛكٗاآخط نٝفُا نإ ْٛع٘ 

 اًفعي اًثاين ؾرش: 
اج١ ايعطبات اجملطٚض٠ ٚايسضاجات ايعاز١ٜ ٚايٓاض١ٜ زاخٌ فها٤ ايػٛم أٚ اغتػالٍ األضٚق١ نُطآب هلصٙ اآليٝات ذبت طا١ً٥ حجع نٌ عطب١ أٚ زضميٓع َٓعا نًٝا زخٍٛ   

 تبح تٛاجسٖا زاخٌ ايػٛم .
 اًفعي اًثاًر ؾرش :

باالزال٤ بايٛثا٥ل   ٚاألمساى ايٝابػ١ ٚايفٛان٘ ٚاشبهط ايفٛان٘ دباضايتعاّ ضبالتِٗ نفها٤ات يًبٝع بازب١ًُ َع  بعسّ اغتػالٍٚ  بتجاض٠ ايبٝع بايتكػٝط ًٜتعّ دباض ايػٛم   
 .يًج١ًُ ازبُاع١ٝ األغٛام َٔ املبٝع١ بايػًعاملجبت١ ع٢ً تعٚزِٖ 
  :اًفعي اًرابؽ  ؾرش

 ٜتعني ع٢ً ايتجاض ايتعٜٚس بعبٛات إطفا٤ اسبطٜل .ميٓع َٓعا نًٝات ربعٜٔ املٛاز ايكاب١ً يإلؾتعاٍ بسنانني ايػٛم ، نُا 
 اًفعي اخلامس ؾرش :

 إلزاض٠ ايػٛم ناٌَ ايكالح١ٝ يًٛيٛج إىل احملالت ٚاألَانٔ املػتػ١ً َٔ ططف ايتجاض ٚشيو نُاْا سبػٔ غري ٖصا املطفل .
 ع١ٝٓ باملطاقب١ اسبل يف َطاقب١ ٖصٙ احملالت نًُا زعت ايهطٚض٠ إىل شيو .نُا حيل زبُٝع املكاحل ازبُاع١ٝ املدتك١ ٚاملكاحل اشباضج١ٝ ايتابع١ يًُساضات ا امل

 اًفعي اًسادس ؾرش : 

 يفها٤ ايػٛم أٚ اغتعُاٍ  ضبالت٘ ايتجاض١ٜ يرتب١ٝ ٖصٙ اسبٝٛاْات إال مبٛجب تطخٝل قطٜح َػًِ َٔ ططف املكاحل املع١ٝٓ . اسبٝٛاْاتميٓع َٓعا نًٝا إزخاٍ 
 

 اًفعي اًسابؽ   ؾرش :

 اسبطم ايسا٥ِ ع٢ً ْعاف١ فُٝا ٜتعًل بأْؿط١ ازبعاض٠ ٚبٝع ايػُو ٚايسجاج ٚتٓفٝسا يًهٛابط ايكخ١ٝ املتعًك١ حبفغ غال١َ املٓتٛجات ايػصا١ٝ٥ املصنٛض٠ فإْ٘ ٜتعني
٢ً بطا٥ل قخ١ٝ تتبح غالَتِٗ َٔ األَطاض املعس١ٜ احملالت املدكك١ هلصٙ األْؿط١ . نُا ٜتعني ع٢ً املػتدسَني ايعاًَني َع ايتجاض املُاضغني هلصٙ األْؿط١ ايتٛفط ع

األٚقات احملسز٠ يصيو  َٔ ططف ٚاضتسا٤ ايبسٍ املدكك١ ملُاضغ١ ٖصا ايٓؿاط ، ٚنصيو إفطاغ ايٓفاٜات ايٓامج١ عٔ َعاٚيتِٗ هلصٙ ايتجاض٠ يف األَانٔ املدكك١ يصيو ٚيف 
 إزاض٠ ايػٛم .

 اًفعي اًثامن ؾرش :

 . املدتك١ٚايتأؾري عًٝ٘ َٔ ططف ايػًطات حٝع ايتٓفٝص مبجطز املٛافك١ عًٝ٘ َٔ ططف مجاع١ َطانـ  ٜسخٌ ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ
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ًعي مراوش 0بسوق اًزىور ًخـَق   مبنعلة ؿني ا 
 مدًنة مراوش ا ن رئُس جمَس

 املتعًل بازبُاعات . 551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ   -
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ايكـازض يف -

 ( املتعًل باألَالى ازبُاع١ٝ ايبًس5705.١ٜأنتٛبط 57)  5122قفط  55بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ايكازض يف   -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ بني  ( 0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -

 ازبُاعات.
 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايكازض يف   -
 طبتًف أغٛام املس١ٜٓ ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أٚ متُت٘ .املتعًل بٓعاّ  5711زجٓرب  55املؤضر يف  024بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ املػتُط عسز  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايتٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسز -
ايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚ 57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -

 ٚتتُُٝ٘.
 تبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗط..............  -

 يقرر مايلي   :   
         : اًفعي الأول

 ازبُاعٞ ايعٖٛض مبٓطك١ عني اٜطٞ مبكاطع١ ايٓدٌٝ َطانـ .ٜٗسف ايٓعاّ ايساخًٞ يػٛم ايعٖٛض ٚنع قٛاعس ٚؾطٚط اغتػالٍ ايػٛم  
      اًفعي اًثاين :

ضبال دباضٜا ٚضبًب١ َٚكٗٝني ٚضبًني يًتربٜس  012َطنبا دباضٜا ٜهِ  21/0502ٜعترب غٛم ايعٖٛض املؿٝس ع٢ً ايكطع١ األضن١ٝ َٛنٛع َطًب ايتخفٝغ عسز  

 . َٚطافل قخ١ٝ َٚطآب ذبت أضنٞ
  اًفعي اًثاًر :

عِٝ ع١ًُٝ ايكطع١ بني خيكل املطنب ايتجاضٟ ايعٖٛض يػطض ايٓؿاط ايتجاضٟ ٚفكا يتكُِٝ تكٓٝف اسبطف املٓجع َٔ ططف املكاحل ازبُاع١ٝ ٚايصٟ ع٢ً أغاغ٘ غٝتِ تٓ
طًبات عطٚض األمثإ املكازم عًٝ٘ ٚعسزٖا  املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ ايساخ١ًٝ عًُا إٔ احملالت اشباضج١ٝ ٚاييت ربهع مبٛجب نٓاف ايتخُالت املٓعِ يع١ًُٝ

 زنإ َٚكٗٝني ٚضبًب١ ٚضبًني يًتربٜس  ربهع يًهٛابط ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بايرتخٝل يألْؿط١ االقتكاز١ٜ . 05
   اًفعي اًرابؽ :

 ٜعطض ايتكُٝــــِ املتعًل بتكٓٝف اسبطف ع٢ً أعها٤ زب١ٓ ايرتحٌٝ ٚزب١ٓ إجـــــطا٤ ايكطع١ . 

 مراكش يف :     .....................               

             

 اململكة املغربية      
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش            
 املديرية العامة  للمصاحل           

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة        
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 مس : اًفعي اخلا

ات١ٝ ب٘ ٚنٌ تػٝري ًٜتعّ املػتفٝسٕٚ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ بايتكٝس بٓٛع ايٓؿاط املدكل هلِ حػب أضٚق١ ايػٛم ٚشيو نُاْا الْػجاّ األْؿط١ ايتجاض١ٜ اشبصَ 
 ٚاملػتفٝس َٔ احملٌ ايتجاضٟ .يٓٛع ايٓؿاط املُاضؽ ٜعس طبايف١ يًٓعاّ ايساخًٞ ٜػتٛجب ارباش اإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يفػذ ايتعاقس بني ازبُاع١ 

 
 اًفعي اًسادس :

ٚغريٖا بأضٚق١ ايػٛم  ًٜتعّ املػتػًٕٛ  َٔ احملالت ايتجاض١ٜ باحملافع١ ع٢ً ْعاف١ املطنب ايتجاضٟ ، ٚتبعا يصيو ميٓع ضَٞ األظباٍ ٚايٓفاٜات ٚطبًفات اشبهط 
 َٚطآب٘ ٚنصا بٛاجٗت٘ .

 اًفعي اًسابؽ :

الت ايتجاض١ٜ ٚاملطافل األخط٣ ايتابع١ هلا إزخاٍ أ١ٜ إقالحات أٚ تعسٜالت ع٢ً بٓا١ٜ احملالت املػتػ١ً َٔ ططفِٗ ، ٚنٌ تػٝري ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احمل
 .عٜٛضًُعين باألَط املطايب١ بأٟ تملعامل بٓا١ٜ ايػٛم غٝؤزٟ إىل فػذ عكس ايهطا٤ طبكا يإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ازباضٟ بٗا ايعٌُ يف ٖصا ايكسز زٕٚ إٔ حيل ي

 اًفعي اًثامن :

 ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ مماضغ١ األْؿط١ املًٛث١ ٚاملععج١ زاخٌ فها٤ ايػٛم. 
 اًفعي اًخاسؽ  :

ايكطاض َٔ ططف إزاض٠ ًٜتعّ املػتػًني باحرتاّ َٛاقٝت ايعٌُ بايػٛم طبكا يًكطاض ايصٟ غتكسضٙ ازبُاع١ ٚاملٓعِ هلصٙ املٛاعٝس ٚغٝتِ إؾعاض املػتػًني بٗصا 

 . ايػٛم ٚتعًٝك٘ بػبٛض٠ اإلعالْات ايتابع١ هلصٙ اإلزاض٠
  اًفعي اًـارش:

 ايف ملا شنط .ٜتعني ع٢ً املػتفٝسٜٔ عسّ ٚنع غًعِٗ باملُطات ٚأضٚق١ ايػٛم ، ٚيف حاي١ طبايف١ شيو حيل يًُكاحل املدتك١ حجع ايػًع املٛنٛع١ بؿهٌ طب
 اًفعي احلادي ؾرش: 

ع أٚ ألٟ غطض يػًع ٚايبها٥ا اٜساع ٚربعٜٔ جيٛظ اغتػالهلا خاضج َا أعست ي٘ نُػتٛزعات ٚال االقًٞ ايسنانني ٚاحملالت ايتجاض١ٜ طبكك١ يًٓؿاط ايتجاضٟإٕ  
 اال بؿهٌ َؤقت يف اْتعاض تػٜٛكٗاآخط نٝفُا نإ ْٛع٘ 
 اًفعي اًثاين ؾرش: 

هلصٙ اآليٝات ذبت طا١ً٥ حجع نٌ عطب١ أٚ زضاج١ ضٚق١ نُطآب ايعاز١ٜ ٚايٓاض١ٜ زاخٌ فها٤ ايػٛم أٚ اغتػالٍ األ ميٓع َٓعا نًٝا زخٍٛ ايعطبات اجملطٚض٠ ٚايسضاجات 
 تبح تٛاجسٖا زاخٌ ايػٛم .

 اًفعي اًثاًر ؾرش : 

  ٚاألمساى ايٝابػ١ ٚايفٛان٘ ٚاشبهط ايفٛان٘ دباضايتعاّ ضبالتِٗ نفها٤ات يًبٝع بازب١ًُ َع  بعسّ اغتػالٍٚ  بتجاض٠ ايبٝع بايتكػٝط ًٜتعّ دباض ايػٛم  
 .يًج١ًُ ازبُاع١ٝ األغٛام َٔ املبٝع١ بايػًعباإلزال٤ بايٛثا٥ل املجبت١ ع٢ً تعٚزِٖ 

 
  اًفعي اًرابؽ ؾرش:

بهٓاف ايتخُالت املٓعِ ميٓع َٓعا نًٝا اغتػالٍ َطآب ايػٛم يتدعٜٔ ايػًع ٚايبها٥ع نُا إٔ ايػٝاضات املتٛقف١ ب٘ ربهع يًُكتهٝات ايتٓع١ُٝٝ املتعًك١  
 الغتػالٍ َٛاقف ايػٝاضات ٚايسضاجات ايٓاض١ٜ ٚايعاز١ٜ برتاب مجاع١ َطانـ .

 اًفعي اخلامس ؾرش:

 .ايتعٜٚس بعبٛات إطفا٤ اسبطٜلميٓع َٓعا نًٝات ربعٜٔ املٛاز ايكاب١ً يإلؾتعاٍ بسنانني ايػٛم ، نُا ٜتعني ع٢ً ايتجاض  
 اًفعي اًسادس ؾرش :

 ناٌَ ايكالح١ٝ يًٛيٛج إىل احملالت ٚاألَانٔ املػتػ١ً َٔ ططف ايتجاض ٚشيو نُاْا سبػٔ غري ٖصا املطفل . إلزاض٠ ايػٛم 

 زعت ايهطٚض٠ إىل شيو . نُا حيل زبُٝع املكاحل ازبُاع١ٝ املدتك١ ٚاملكاحل اشباضج١ٝ ايتابع١ يًُساضات ا املع١ٝٓ باملطاقب١ اسبل يف َطاقب١ ٖصٙ احملالت نًُا
 ابؽ ؾرش :اًفعي اًس

 املكاحل املع١ٝٓ .ميٓع َٓعا نًٝا إزخاٍ اسبٝٛاْات يفها٤ ايػٛم أٚ اغتعُاٍ  ضبالت٘ ايتجاض١ٜ يرتب١ٝ ٖصٙ اسبٝٛاْات إال مبٛجب تطخٝل قطٜح َػًِ َٔ ططف   
 اًفعي اًثامن  ؾرش : 

 اسبطم ايسا٥ِ ع٢ً فُٝا ٜتعًل بأْؿط١ ازبعاض٠ ٚبٝع ايػُو ٚايسجاج ٚتٓفٝسا يًهٛابط ايكخ١ٝ املتعًك١ حبفغ غال١َ املٓتٛجات ايػصا١ٝ٥ املصنٛض٠ فإْ٘ ٜتعني 
ع٢ً بطا٥ل قخ١ٝ تتبح غالَتِٗ َٔ األَطاض ْعاف١ احملالت املدكك١ هلصٙ األْؿط١ . نُا ٜتعني ع٢ً املػتدصَني ايعاًَني َع ايتجاض املُاضغني هلصٙ األْؿط١ ايتٛفط 

صيو ٚيف األٚقات احملسز٠ يصيو  َٔ املعس١ٜ ٚاضتسا٤ ايبسٍ املدكك١ ملُاضغ١ ٖصا ايٓؿاط ، ٚنصيو إفطاغ ايٓفاٜات ايٓامج١ عٔ َعاٚيتِٗ هلصٙ ايتجاض٠ يف األَانٔ املدكك١ ي
 ططف إزاض٠ ايػٛم .
 اًفعي اًخاسؽ ؾرش : 

 . املدتك١ٚايتأؾري عًٝ٘ َٔ ططف ايػًطات  خًٞ حٝع ايتٓفٝص مبجطز املٛافك١ عًٝ٘ َٔ ططف مجاع١ َطانـٜسخٌ ٖصا ايٓعاّ ايسا 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

برج الزٌتون بالمحامٌد والسوق بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر بنظامٌن داخلٌٌن للسولٌن الجماعٌٌن  
الجماعً الزهور بعٌن اٌطً وذلن فً اطار الرإٌة فً تنظٌم االسواق الجماعٌة باعتبارها مرافك عمومٌة تندرج فً 

 تعمٌم أفك فً، داخلها التجاري النشاط ممارسةوتنظٌم  ستؽبللالوا تدبٌرتمنٌن ال ستساهم فًاطار خدمات المرب، 
  .المحدثة أو المدٌمة منها سواء مراكش مدٌنة أسواق بمٌة على التجربة هذه

 بـــاب المنالشــة مفتــوح .

 برج الزٌتون بالمحامٌد والنظام الداخلً للسوق الجماعً  ان لم ٌكن هنان اي تدخل ، نمر الى التصوٌـت على

. السوق الجماعً الزهور بعٌن اٌطًمن بعده 
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 مراكش مبقاطعة املهارة مبهطقة احملاميد للسوق اجلناعي برج السيتوىالهظام الداخلي 
 

 إٌ رئيض اجمللض اجلناعي ملديية مراكغ
 

 املتعًل بازبُاعات . 551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ   -
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02ايعٗري ايؿطٜـف ايكـازض يفبٓا٤ ع٢ً  -

 ( املتعًل باألَالى ازبُاع١ٝ ايبًس5705.١ٜأنتٛبط 57)  5122قفط  55بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ايكازض يف   -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
( بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ  0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -

 بني ازبُاعات.
 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55ازض يف بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايك  -
 املتعًل بٓعاّ طبتًف أغٛام املس١ٜٓ ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أٚ متُت٘ . 5711زجٓرب  55املؤضر يف  024بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ املػتُط عسز  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايتٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسز -
احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘  57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -

 ٚتتُُٝ٘.
 (27/23/0256)جًػ١ بتاضٜذ  0256َاٟ  عٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗطتبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُا  -

 : يقرر مايلي   

 : اًفعي الأول
 ٜٗسف ايٓعاّ ايساخًٞ يًػٛم ازبُاعٞ بطج ايعٜتٕٛ إىل ٚنع قٛاعس ٚؾطٚط اغتػالٍ ٖصا ايػٛم ازبُاعٞ .  

 اًفعي اًثاين :

جًػ١  562زنإ ٚ 172/ّ ٚايصٟ ٜهِ  53073األضن١ٝ املٓت١ُٝ يًطغِ ايعكاضٟ عسز  ٜعترب غٛم بطج ايعٜتٕٛ املؿٝس ع٢ً ايكطع١  
 َٚطافل قخ١ٝ ٚقاع١ يًكال٠ .

 اًفعي اًثاًر :

خيكل املطنب ايتجاضٟ بطج ايعٜتٕٛ يػطض ايٓؿاط ايتجاضٟ ٚفكا يتكُِٝ تكٓٝف اسبطف املٓجع َٔ ططف املكاحل ازبُاع١ٝ ٚايصٟ ع٢ً   
  ع١ًُٝ ايكطع١ بني املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ.أغاغ٘ غٝتِ تٓعِٝ 

 اًفعي اًرابؽ : 

 ٜعطض ايتكُٝــــِ املتعًل بتكٓٝف اسبطف ع٢ً أعها٤ زب١ٓ ايرتحٌٝ ٚزب١ٓ إجـــــطا٤ ايكطع١ .  
 اًفعي اخلامس :

ٚشيو نُاْا الْػجاّ األْؿط١ ايتجاض١ٜ ًٜتعّ املػتفٝسٕٚ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ بايتكٝس بٓٛع ايٓؿاط املدكل هلِ حػب أضٚق١ ايػٛم   
١ ٚاملػتفٝس َٔ احملٌ اشبسَات١ٝ ب٘ ٚنٌ تػٝري يٓٛع ايٓؿاط املُاضؽ ٜعس طبايف١ يًٓعاّ ايساخًٞ ٜػتٛجب ارباش اإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يفػذ ايتعاقس بني ازبُاع

 ايتجاضٟ.
 اًفعي اًسادس :

٢ً ْعاف١ املطنب ايتجاضٟ ، ٚتبعا يصيو ميٓع ضَٞ األظباٍ ٚايٓفاٜات ٚطبًفات اشبهط ًٜتعّ املػتػًٕٛ  َٔ احملالت ايتجاض١ٜ باحملافع١ ع  
 ٚغريٖا بأضٚق١ ايػٛم َٚطآب٘ ٚنصا بٛاجٗت٘ .

 اًفعي اًسابؽ :

املػتػ١ً َٔ ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ ٚاملطافل األخط٣ ايتابع١ هلا إزخاٍ أ١ٜ إقالحات أٚ تعسٜالت ع٢ً بٓا١ٜ احملالت    
ل يًُعين باألَط املطايب١ ططفِٗ، ٚنٌ تػٝري ملعامل بٓا١ٜ ايػٛم غٝؤزٟ إىل فػذ عكس ايهطا٤ طبكا يإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ازباضٟ بٗا ايعٌُ يف ٖصا ايكسز زٕٚ إٔ حي

 بأٟ تعٜٛض .
 اًفعي اًثامن : 

 ٚاملععج١ زاخٌ فها٤ ايػٛم.ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ مماضغ١ األْؿط١ املًٛث١    
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 8502 ماي 50بتاريخ  868/55/2018مقرر عدد     

 املتعلقـة: 8502 مايمو جدول أعنال الدورة العادية لشًر  السابعة عشرةلهقطـة ا           

 الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي للعىق الجماعي الضهىس بعين اًىي.ب

                                                                                                                                                                          

 2018

092018

 113.1492 

  

  

  

 . 

  

40 

40 

 وهـم الســـادة40

محمـد توفلــة،  عبد السبلم سً كــوري، خالـد الفتــاوي، عواطؾ البردعً، أمال مٌصرة، أحمد محفــوظ،
عبد الرزاق جبــور، عبد المجٌد اٌت الماضً، دمحم الزراؾ، عبد الرحٌم الفٌرامــً، م. عبد الحفٌظ المؽـراوي، 
حســـن بـبــاوي، حمٌــد خــوزرن، أحـمـد عـبٌلــة، جـوٌـدة العوٌــدي، حـفـٌظـة مجــدار، مرٌــم خـــاي، 

، عـبد الـهــادي وٌـســبلت، الحسٌــن نـــوار، ديــنٌـد الهــمـبد الصـعاد، سعـٌــدة سبللـــة، ثـورٌـة بـوعــبــ
عبد الهــادي بن عــبل، عبد الهــادي تلـماضــً، سفـٌــان بنخــالتــً، إبراهٌــم بوحنــش، توفٌـك بلوجـور، 

، دوــت بوٌاٌد ــمحمـصــدق، عبد المجٌــد بـنانــً، محمــد بن بــبل، السـعـٌــد اٌت المحجــوب، عــادل المـت
عبد الواحــد الشافمً، جمــال الدٌن العـكــرود، محمــد بالــة، محمـد بنلـعروســً، م. الحســن المنــادي، 

 ٌوسؾ اٌت رٌاض، عبد الفتاح رزكً، حبٌبة الكرشال. 

 

 يلـــي ما يقـرر

1
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 مراكش مبهطقة عني ايطي مبقاطعة الهخيل 0السيور  اجلناعيالهظام الداخلي للسوق 
 

 إٌ رئيض اجمللض اجلناعي ملديية مراكغ
املتعًل  551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ   -

 بازبُاعات .
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02ايؿطٜـف ايكـازض يفبٓا٤ ع٢ً ايعٗري  -

 ( املتعًل باألَالى ازبُاع١ٝ ايبًس5705.١ٜأنتٛبط 57)  5122قفط  55بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ايكازض يف   -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
غػات ( بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤ 0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -

 ايتعإٚ بني ازبُاعات.
 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايكازض يف   -
 ٚ متُت٘ .املتعًل بٓعاّ طبتًف أغٛام املس١ٜٓ ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أ 5711زجٓرب  55املؤضر يف  024بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ املػتُط عسز  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايتٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسز -
طانـ نُا مت احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َ 57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -

 تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.
 (27/23/0256)جًػ١ بتاضٜذ  0256تبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗط َاٟ   -

 : يقرر مايلي   

         : اًفعي الأول
 عني اٜطٞ مبكاطع١ ايٓدٌٝ َطانـ .ٜٗسف ايٓعاّ ايساخًٞ يػٛم ايعٖٛض ٚنع قٛاعس ٚؾطٚط اغتػالٍ ايػٛم ازبُاعٞ ايعٖٛض مبٓطك١   

      اًفعي اًثاين :
ضبال دباضٜا ٚضبًب١ َٚكٗٝني  012َطنبا دباضٜا ٜهِ  21/0502ٜعترب غٛم ايعٖٛض املؿٝس ع٢ً ايكطع١ األضن١ٝ َٛنٛع َطًب ايتخفٝغ عسز   

 ٚضبًني يًتربٜس َٚطافل قخ١ٝ َٚطآب ذبت أضنٞ .
  اًفعي اًثاًر :

ايتجاضٟ ايعٖٛض يػطض ايٓؿاط ايتجاضٟ ٚفكا يتكُِٝ تكٓٝف اسبطف املٓجع َٔ ططف املكاحل ازبُاع١ٝ ٚايصٟ ع٢ً أغاغ٘ غٝتِ تٓعِٝ خيكل املطنب   
ألمثإ ١ طًبات عطٚض اع١ًُٝ ايكطع١ بني املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ ايساخ١ًٝ عًُا إٔ احملالت اشباضج١ٝ ٚاييت ربهع مبٛجب نٓاف ايتخُالت املٓعِ يعًُٝ

 زنإ َٚكٗٝني ٚضبًب١ ٚضبًني يًتربٜس  ربهع يًهٛابط ايكا١ْْٝٛ املتعًك١ بايرتخٝل يألْؿط١ االقتكاز١ٜ . 05املكازم عًٝ٘ ٚعسزٖا 
   اًفعي اًرابؽ :

 ٜعطض ايتكُٝــــِ املتعًل بتكٓٝف اسبطف ع٢ً أعها٤ زب١ٓ ايرتحٌٝ ٚزب١ٓ إجـــــطا٤ ايكطع١ .  
 اًفعي اخلامس : 

ات١ٝ ب٘ ًٜتعّ املػتفٝسٕٚ َٔ احملالت ايتجاض١ٜ بايتكٝس بٓٛع ايٓؿاط املدكل هلِ حػب أضٚق١ ايػٛم ٚشيو نُاْا الْػجاّ األْؿط١ ايتجاض١ٜ اشبسَ  
 َٔ احملٌ ايتجاضٟ . ٚنٌ تػٝري يٓٛع ايٓؿاط املُاضؽ ٜعس طبايف١ يًٓعاّ ايساخًٞ ٜػتٛجب ارباش اإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يفػذ ايتعاقس بني ازبُاع١ ٚاملػتفٝس

 
 اًفعي اًسادس :

ٚغريٖا بأضٚق١  ًٜتعّ املػتػًٕٛ  َٔ احملالت ايتجاض١ٜ باحملافع١ ع٢ً ْعاف١ املطنب ايتجاضٟ ، ٚتبعا يصيو ميٓع ضَٞ األظباٍ ٚايٓفاٜات ٚطبًفات اشبهط  
 ايػٛم َٚطآب٘ ٚنصا بٛاجٗت٘ .

 اًفعي اًسابؽ :

تجاض١ٜ ٚاملطافل األخط٣ ايتابع١ هلا إزخاٍ أ١ٜ إقالحات أٚ تعسٜالت ع٢ً بٓا١ٜ احملالت املػتػ١ً َٔ ططفِٗ ، ميٓع ع٢ً املػتفٝسٜٔ َٔ احملالت اي  
 باألَط املطايب١ بأٟ ٚنٌ تػٝري ملعامل بٓا١ٜ ايػٛم غٝؤزٟ إىل فػذ عكس ايهطا٤ طبكا يإلجطا٤ات ايكا١ْْٝٛ ازباضٟ بٗا ايعٌُ يف ٖصا ايكسز زٕٚ إٔ حيل يًُعين

 تعٜٛض.
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  السادسة عشرةالنمطة 

 الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي لعىق العمك بالجملت.

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

حول ابراهٌم بوحنش لتبلوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات الكلمة للسٌد 

 النمطة.

 

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   18 – 17 – 16 – 15 النمطة رلم:

 
 

  جتناعاتقرير 
  باملرافق العنومية واخلدمات املكمفة لمجنةا 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 لل18ل–ل17ل–ل16ل–ل15النقط ذات االرقام حول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  15النمطة 

 ّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.اار اس٘ل:  16النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  17النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  18النمطة 
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 العادٌاةفً جدول اعمال الادورة  المدرجة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما
لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة  الموجهااة 03/14/2108 بتااارٌخ 8367 لمجلااس جماعااة مااراكش، وتبعااا للاادعوة 2108 مااايلشااهر 

 الماذكورة اجتماعاا عمادت اللجناة ،باالمرافك العمومٌاة والخادماتاللجناة المكلفاة اجتماع والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
صااباحا بماعاة االجتماعااات الكبارى بالمصار البلاادي شاارع دمحم الخااامس  الحادٌاة عشارةعلاى الساااعة  2108 ابرٌاال 24 الثبلثااءٌاوم 

  :مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً نمطة لتدارس رئٌس اللجنابراهٌم بوحنش السٌد  برئاسة

  ٘لّحتشنيلااْاْزلإىللارترم تلاملتموك٘لبتكْٓل4136/ولحلو/9التف قٔ٘لااراان٘ل قهلل3اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النقطة رقم
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللماانش.لااضشٔ٘لمبرٓي٘

  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتلااتشنالتلمليحلامتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحملذزلادتن عٕ.:  04النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  05النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.:  06النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  07النمطة
  لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.اار اس٘لّاملض ةق٘ل:  08النمطة
  لامكرلااتربريلاملفْضلملانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘لّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لماانش.ل5اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النمطة
  لّامل ءلاوهَاب ءلااْطينلّاملهتبلملاانشلّااهَاب ءلامل ءلاتْزٓعلاملشتكو٘لااْن ا٘لّلماانشلمج ع٘لزتوصلبنيلاتف قٔ٘لعوٙلاملض ةق٘:  23النمطة

 .ماانشلملرٓي٘لااهَاب ئٔ٘لب اربه٘لاابْٔنَاب ئٔ٘لاحملط٘لبابطلتتموللاورابلااض حل
ل

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب السادس لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش )عضو اللجنة( :   خدٌجة فضً
 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش :   جبورعبد الرزاق 

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الرحٌم الفٌرامً. سفٌان بنخالتً، حفٌظة مجدار،
 

 السادة:المجلس من أعضاء  شارن فً االجتماع -

دمحم الزراؾ، عبد الهادي بن عبل، توفٌك بلوجور، دمحم بنلعروسً، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة، 
     عبد الصمد العكاري، م. عبد الحفٌظ المؽراوي.

 
 

 خالد الفتاوي  بعذر السٌد: من اعضاء المجلس الجماعً وؼاب عن االجتماع -     
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً
 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الحك مدا

 وكٌل المداخٌل :   الخمار لمؽاري
 مدٌر سوق السٌارات المستعملة :   أحمد فرٌرا

 مصلحة شركات التنمٌة المحلٌةرئٌس  :    دمحم ارفا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  06: النمطة رلم
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 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :    رشٌد بوزٌتً
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :   م. أحمد المفتً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 عن لسم أعمال المجلس :    عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي
 

 :من ممثلً المصالح الخارجٌة السادةوحضر االجتماع  -
 

 عن المكتب الوطنً للصٌد البحري :   عبد المادر فاتً
 عن والٌة األمن بمراكش :    رشٌد الودادي

 عن والٌة األمن بمراكش :   عبد الرحٌم جبلل
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم المهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   أمٌن اٌت علً

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول 
همٌة سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على ا، 2108 ماياعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر 

، لٌتم االتفاق على منالشتها بمرافك وتجهٌزات جماعٌة سواء من خبلل التدبٌر او التنظٌم المواضٌع المعروضة الرتباطها 
   على النحو االتً:

 
 

o  اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.:  06النمطة 
ل

سوق ب الخاص داخلًال النظام مشروع نص من السادة الحضور وبعد تمكٌنمنالشة هذه النمطة، فً بداٌة 

النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً ولمعرفة اسباب النزول، اعطٌت الكلمة للسٌد  ،هو مرفك بالتمرٌر السمن بالجملة كما

الموضوع على انظار المجلس، مذكرا دواعً عرض الطبلع السادة االعضاء  على  المكلؾ باالسواق الجماعٌة لمدٌنة مراكش

وبعد مرور اربع سنوات من تفعٌل  2102منذ سنة  بوجود اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش والمكتب الوطنً للصٌد البحري

 هذه االتفالٌة على مستوى الممارسة واالستؽبلل الٌومً تبٌن ان هنان بعض االختبلالت كان البد من تنظٌمها باطار لانونً

 .لذلن تم التفكٌر فً اعداد صٌاؼة النظام الداخلً لهذا السوق بشراكة مع المكتب الوطنً للصٌد  مًوتنظٌ

اعطٌت الكلمة لممثل المكتب الوطنً للصٌد لتمدٌم فلسفة هذا النظام  ودواعٌه حٌث اكد بان تولٌت  ،ذلن عمب

ذي كان ٌسٌر به سوق السمن بالجملة سواء بمدٌنة ال والتنظٌمً الفراغ المانونً لمؤلاعداد هذا النظام الداخلً جد مهم 

 اتفالٌة شراكة. كش وبالً المدن االخرى التً تربطهامرا

بعد االستماع للتوضٌحات، واالطبلع على مشروع النظام الداخلً لسوق السمن بالجملة، وحٌث تبٌن للسادة 

االسواق المحدثة وفك شكلٌة التعالد مع  االعضاء اهمٌة هذا النظام كاطار مرجعً نموذجً تسري ممتضٌاته على كل

المكتب الوطنً للصٌد، ورؼبة منهم فً ضبط المٌكانٌزمات التنظٌمٌة لممارسة نشاط السمن بالجملة، ودون ابداء اي 

الداخلً الخاص بسوق السمن بالجملة بمراكش كما هو  النظامفمد ابدت اللجنة موافمتها على تعدٌبلت فً المضمون، 

مع تضمٌنه شعار الجماعة فً  مرفك بالتمرٌر على اساس التحٌٌن المانونً لمصطلح الجماعة الحضرٌة فً بعض الفصول

  .ؼبلؾ النظام الداخلً وبالً الوثائك التدبٌرٌة
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 النظام الداخلي 
 مراكشاجلملة ملدينة بلسمك اسوق ل
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لةٓب د٘
 مدًنة مراوش ا ن رئُس جمَس

 

 املخـَق ابدلاؿات1 000103( بدنفِذ اًلاهون رمق 8300ًًوَو  2) 0301من رمضان  83اًعادر يف  0100130بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف رمق  

حداث املىذب اًوظين ٌَعَد، نٌل مت ثلَريه وحمتميو1 0414فرباٍر  80بخارخي  0114130بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف رمق    اًلايض اب 

 .املخـَق حبًرة الأسـار واملنافسة 033108( بدنفِذ اًلاهون رمق 8303ًوهَو  03) 0300رمضان  8ظادر يف  01031001 بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف 

 ٌَجٌلؿات املس خحلة اًرضائب هؼام بخحدًد املخـَق 03134 رمق اًلاهون ؿي املعادكة مبلذضاه مت واذلي 0434 هوهرب 80 يف املؤرخ 01341032 رمق اًرشًف اًؼيري ؿىل بناء 

 اهخلاًَة أأحاكم بسن 39.07 رمق اًلاهون( بدنفِذ 8332دٌسمرب  82) 0383من ذي احلجة  01ظادر يف  01321834رشًف رمق  اًؼيري مبلذىض ثـدًهل مت نٌل وىَئهتا احملََة

  .احملََة ادلاؿات ًفائدة املس خحلة والأاتوى واملساىٌلت واحللوق ماًرسو  ببـغ ًخـَق فامي

( يف صأأن اختاد ؾلوابت ضد املمتسىني ابملواد واحلَواانت أأو اًبضائؽ لأي سبب اكن اخذالسيا أأو حماوةل 0401ماي  03) 0003رجب  00 بخارخي اًرشًفاًؼيري  بناء ؿىل 

  1أأمتخوأأداء واجبات الأسواق ونذا اًؼيائر اًرشًفة اًيت كريثو أأو  اخذالسيا كعد جتنب

 .ام اًوالكء وجس َري أأسواق اخلرض واًفوانو وأأسواق اًسمم ابدلاؿات احلرضًةبضأأن هؼ 0418ماي  88بناء ؿىل كرار وزٍر ادلاخََة بخارخي  

نٌل وكؽ ثلَريه وحمتميو ابًلاهون رمق  املخـَق بدنؼمي الأمثان ومراكبهتا وبرشوط حِازة املنخجات واًبضائؽ وبَـيا 0420 أأنخوبر 08اًعادر يف  333-71ؿىل اًلاهون رمق بناء   

  .0330حمرم  4اًعادر يف  01381833ف رمق ثنفِذ اًؼيري اًرشً 00124

 .املخـَق ابًوكاًة من اًعَد كري كاهوين وكري مرصح بو وكري منؼم وحماربخو 00108اًلاهون رمق  بناء ؿىل 

بخفًوغ جضُِد وجس َري أأسواق بَؽ اًسمم  بني املىذب اًوظين ٌَعَد واملدًٍرة اًـامة ٌَجٌلؿات احملََة واملخـَلة 8330قضت  33بناء ؿىل االثفاكِة اال ظار املوكـة بخارخي  

 ابدلةل ٌَمىذب اًوظين ٌَعَد1

واملىذب اًوظين ملدًنة مراوش اًرشانة بني ادلاؿة احلرضًة  اثفاكِةاًلايض ابملوافلة ؿىل  8308ًًوَوز  يف دورهتا اًـادًة ًضير ملدًنة مراوش بناء ؿىل ملرر ادلاؿة احلرضًة 

 وحرصي1وحلكَف املىذب اًوظين ٌَعَد ابس خلالهل بعفذو وهَي وحِد مراوش دلةل مبدًنة ٌَعَد حول جضُِد سوق اًسمم اب

 83081أأنخوبر 83مبدًنة مراوش املوكـة بخارخي واملىذب اًوظين ٌَعَد حول جضُِد سوق اًسمم ابدلةل  ملدًنة مراوشاًرشانة بني ادلاؿة احلرضًة  اثفاكِةبناء ؿىل  

 واًوظين1والاجامتؾَة ؿىل اًعـَدٍن احملًل  الاكذعادًةلأمهَخو  مراوش اًسمم ابدلةل مبدًنة ًسوق ًلهؼراً ًرضورة وضؽ هؼام داخ  

 ًضير 1111111111111111111111111111111111111111111  يف ا ظار ادلورة اًـادًة 11111111111111111111111111 املخخذبناء ؿىل امللرر ادلاؾي ؿدد  

 ٓوٕ:ٓكا لم ل

 تكرٓـــــــــه

 اس خلالل سوق ادلةل ملنخوجات اًعَد من اجي:  ا ىل حتدًد كواؿد ورشوطمراوش دلةل ملدًنة ابًسمم اسوق اًنؼام ادلاخًل ً هيدف 

 ؛ثنؼمي جسوًق وبَؽ منخوجات اًعَد داخي اًسوق -

  ابدلةل؛ اًسمم داخي سوق اًفضاءات ثنؼمي -

  ؛  اًسوق رثفلياال دارة وم بني اًـالكة جسيَي -

 املثىل؛ اًؼروف خدمة ذات جودة يف ًضٌلناًسوق  رثفليومادارة  رشوط ثدخي حتدًد -  
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 ب دتنو٘لااشنولسْملاألّل:لتيظٔهادتزءل

 امتاب األول: مرثفقو سوق امسمك ةامجمنة

 0اًفعي 

ىل اًًووج رشوط فِو وثخوفر ابدلةل الأسٌلك بَؽ وضاط ميارس مـنوي أأو ذايت خشط ًـخرب ابئـا لك من  0يف املَحق رمق  اًسوق، احملددة ا 

 .(8اخلاص ابًبائؽ ابدلةل )املَحق  الاًزتاماًبائؽ بـد ثوكِؽ  بعاكةواًيت ختول هل احلعول ؿىل  اخًلادلنؼام اً 

 8اًفعي 

ىل اًوًوج رشوط فِو ثخوفر داخي اًسوق ابدلةل ابئؽ اًسمم ؾن هَابة ًـمي خشط لكمساؿد ابئؽ  ًـخرب رمق يف املَحق  اًسوق احملددة ا 

     .وذكل بناء ؿىل ثوهَي مينح ًيذا الأخري ًيذا اًلرض مساؿد اًبائؽ بعاكةختول هل احلعول ؿىل  واًيت هؼام داخًل من 3

 0اًفعي 

اًسوق  ا ىل اًًووج رشوط فِو ثخوفررشاء منخوجات اًعَد داخي سوق ادلةل وضاط ميارس  ًـخرب مضرتاي لك خشط ذايت أأو مـنوي

ابدلةل )املَحق  ضرتياخلاص ابمل  الاًزتامبـد ثوكِؽ  مضرتي بعاكةواًيت ختول هل احلعول ؿىل نؼام داخًل اً من  1يف املَحق رمق  احملددة

3). 

 3اًفعي 

ىل اًًووج رشوط فِو ذايت ثخوفر خشط لك مناوالً  ًـخرب ًلوم بأأؾٌلل املناوةل داخي  اًنؼام ادلاخًلمن  5يف املَحق رمق  اًسوق احملددة ا 

  1وثبلى وس َةل املناوةل حتت مسؤوًَة املناول ،املينَنيمؽ  ابثفاقًؤدى ؾن خدمات املناوةل  اًسوق1

 0اًفعي 

حدى ىذه اًخجيزيات بناء ؿىل  ابس خلاللاملـدات املوجودة داخي اًسوق لك خشط ذايت أأو مـنوي ٍرخط هل و  ٌَخجيزيات ًـخرب مسرياً  ا 

دارة  اثفاق  اًسوق1مؽ ا 

 1اًفعي 

 مه:املس خخدمون والأؾوان بسوق اًسمم ابدلةل 

 مس خخدمو املىذب اًوظين ٌَعَد 

  مراوشٌلؿة جممثَو 

 مراكبو املعاحل اًبَعًرة 

  اًسَعة احملََة 

 1ممثَو خمخَف اال دارات اًـمومِة ذات ظةل مبارشة أأو كري مبارشة بسوق ادلةل ٌَسمم  

  سوق ادلةل داخي امللكفة ابًنؼافة والأمنأأؾوان اًرشاكت اخلاظة. 

 ظار ؾلود اًىراء   1مس خلَو بـغ املرافق اًخابـة ٌَسوق يف ا 
 

 ةامجمنةرشوط اموموج إىل سوق امسمك : امثاني  امتاب

 2اًفعي 

ـخرب ارثداء  اًسوق جس َريدد جلنة ومحي صارة حتبذةل ارثداء وجواًب ًخـني ؿىل مجَؽ مرثفلي اًسوق  ومحي اًضارة بضلك ذةل اًبصلكيٌل1 ًو

 ال حيمي ىذه اًضارة من ًووج اًسوق1 مرثفق واحض أأمر رضوري ومينؽ أأي

 3اًفعي 

بالغظاحهبا  ؿىل جيب اًضارة، فلدان حاةل يف دارة ا  خحمي فورا ادلةل سوق ا   هل ومتنح1 احذَايل اس خخدام أأي ؾن املسؤوًَة اكمي ًو

دارة كبي من املعَوبة اًرشوط وكبول خعي ظَب ؿىل بناء ،مبلابي مادي صارثو من مىررة وسخة  1ادلةل سوق ا 
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 4اًفعي 
 املرور واًخفًرف، اًخحمَي اًضاحنات برشوط ثَزتم أأن جيب1 اًسائلني مسؤوًَة يه اًسوق داخي اًسمم هلي ووكوف صاحنات دخول

 املرور1 حرنة ًنؼام وفلا اال دارة ظرف من احملددة واًوكوف

 03اًفعي 
 الأرظفة اخملععة فلط ٌَضحن واًخفًرف ومينؽ منـا ابات اس خـٌلًيا ًوكوف اًضاحنات1ًمت اًخفًرف يف 

 00اًفعي 

 ذلكل1مينؽ ؿىل اًضاحنات ثفًرف مِاه اذلوةل يف الأماهن اًلري خمععة 

 08اًفعي   
 ًيا1املرخط  اخلاظة اًس َارات الأسٌلك، ونذا وهلي فلط ًس َارات وصاحنات اخلدمات اًسوق اًوًوج ا ىل ٌسمح

 

 ةامجمنة امسمك سوق داخه : مواعيد امعمهامثامث امتاب

 00اًفعي   
 وبدضاور مؽ املينَني مت حتدًد أأوكات اًـمي ؿىل اًنحو اًخايل: سري اًـمي يف سوق اًسمم ابدلةل يف أأحسن اًؼروف من أأجي

ىل احلادًة ؾرشة ظباحاً اًضاحنات: من  دخول -        اًثامنة ًَاًل ا 

    زواالً  اًثاًثة ظباحًا ا ىل اًثاًثةاًساؿة  اًبائـني: دخول -      

ىل اًثامنة ظباحا دخول -         املضرٍتن: من اًساؿة اًرابـة ا 

ىل اًثامنة ظباحا : املناًوني دخول -        من اًساؿة اًرابـة ا 

 ابخداء من اًساؿة اًرابـة ظباحا  الأبَغ: اًسمم جسوًق -      

ىل اًخاسـة ظباحا: اًسعحي اًسمم جسوًق -        ابخداء من اًساؿة اخلامسة ا 

 ادلـة، مؽ مراؿاة حاالت الاس خثناء1 ًخوكف وضاط بَؽ اًسمم ابًسوق ًوم -      

 03 اًفعي

دارة حتخفغ  .اًـعيأأايم  املينَني، وخعوظابدضاور مؽ  اًسوق ا ىل واخلروج وادلخول اًبَؽ ثوكِت ثلَري يف ابحلق اًسمم ابدلةل سوق ا 

 00اًفعي 
ىل  اًـمي1 نٌل ًخـني ؿىل اًـرابت املذهورة اًيت أأفرقت خارج أأوكات  اًسوقمينؽ ؿىل اًضاحنات ومجَؽ وسائي اًنلي الأخرى اًوًوج ا 

خراهجا دارة ا   1ـربةظاحب اً هفلة مسؤوًَة خارج أأسوار اًسوق ؿىل محوٍهتا ملادرة اًسوق فورا، وميىن ًال 
 

 ةاخللااشْملامليتذ تلااج ىٕ:لتشْٓلادتزءل
 املنججات وعرض امشاحنة ثفريغ وزن األول:امتاب 

  01 اًفعي

 ؾند ادلخول ابملزيان اجلرسي1 ؿىل اًسوق جيب وزهو وارد منخوجلك 

 02 اًفعي

ابملنخوجات  ًٍرد اًًووج ا ىل سوق اًسمم أأن ًرصح ال دارة اًسوق، اك جراء أأويل،اًضاحنة، سائق  أأو اًبائؽمساؿد  ابئؽ،جيب ؿىل لك 

مضاء ىذا اًخرصحي  (01)املَحق  موضوع اًبَؽ خـيد أأحد ممثًل اًباؿة ابدلةل بضٌلن أأداء مس خحلات اًسوق ؾن ظًرق ا   احرتازياك جراء  ًو

  يف حاةل رفغ أأحد اًباؿة أأداء املىوس1

 03 اًفعي

 اًسَعات اخملخعة1املنخوج، ًال دالء هبا ؾند احلاجة دلى معدر  ثثبتة وزَل ؿىل جيب ؿىل ابئـي اًسمم اًخوفر
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 04   اًفعي

 ادلخول1ؾبورىا ابب  ؾندٌَمراكبة  واًفاركةختضؽ لك اًضاحنات واًس َارات احلامةل ٌَسَؽ 

 83 اًفعي

ىل اًضاحنة وظول ؾند   اًخفًرف1 وظي ومينح ًيا محوٍهتا ًخفًرف ماكنًيا  حيدداجلرسي،  املزيان اًسمم ابدلةل مبوكف سوق ا 

 80 اًفعي

ذا دٍر سوق اًسمم اًعالحِة يف منؽ دخول اًضاحنة أأو ؾرض املنخوج اًسم ي ٌَبَؽ مليف بـغ احلاالت الاس خثنائَة،  مل وخعوظا ا 

دارة سوق اًسمم1 الاسدِـابَةجسمح اًعاكة  ؿالن ثلوم بنرشه ا  خبار املينَني ؾن ظًرق ا   ٌَسوق بذكل1 وثمت ىذه اًـمََة بـد ا 

 88اًفعي 

 اًسوق1حملمةل ابلأسٌلك اًوكوف ؾند أأرظفة اًبَؽ خارج أأوكات وضاط ا اًـرابتمينؽ ؿىل 

 80 اًفعي

خبار اًرشظة بذكل ؾربةساؿة1 لك  33 احملمةل ابلأسٌلك يف اًـرابتاحملددة ًوكوف اًزمنَة اًلعوى املدة  حتدد  جتاوزت ىذه املدة، ًمت ا 

دارة اًسوق   ٌَلِام ابملخـني1 من ظرف ا 
 

 83 اًفعي

   1اًبائؽهبا من ظرف  املدىل َخرصحياملـروضة ٌَبَؽ جيب أأن حىون معابلة ٌ  اًسمىِة املنخوجاتمجَؽ 
 80 اًفعي

 1اًبائـني مسؤوًَة وحتت اًدسوًق موؿد كبي الأبَغ ساؿة ثفًرف اًسمم ًبدأأ 

 81 اًفعي

   ذلكل1 اخملععة املناظق اًسعحَة يف الأسٌلك من ؾَنة ؾرض ًمت

 82 اًفعي

ما وحتدد املنخوجات حسب هوؾيا،ثـرض   اًعنادًق1 ؿددابًىَِوقرام، أأو  مكَهتا ا 

 83 اًفعي

 اًرشوط اًعحَة اجلاري هبا اًـمي1 حترتمال اًيت  واًعنادًقاًسمم يف احلاوايت  ضحيؼر ؾر 

 84 اًفعي

دارة اًسوق1  واملناظق اخملععة ذلكلًخوجب ؿىل اًباؿة ؾرض اكمي منخجاهتم ابًباحة  قش، حماوةل لأي ٌَخعدي اًيت حتددىا هلم ا 

 1اًـميظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا  وسُمت مـاكبة أأي خشط حياول اٍهترب من أأداء اًرسوم

 03 اًفعي

 .وكري كابةل ٌَىراء أأو ختعَعيا لأصخاص حمددٍن ثـخرب املربـات اخلاظة ٌَبَؽ ونذا اًباحات اخملععة ٌَخفًرف مَاك ال دارة سوق ادلةل

 00 اًفعي

ىل اًسوق1 ثوزع   الأماهن وابحات اًبَؽ لك ًوم حسب حرثُب رمقي جسَسًل ٌسمل ابملزيان اجلرسي ؾند ادلخول ا 
 

 08 اًفعي

ف ومينؽ منـا ابات اس خـٌلًيا ًوك احملددة من ظرف اال دارةجيب ؿىل اًباؿة ثفًرف محوالهتم يف الأرظفة اخملععة فلط ٌَضحن واًخفًرف 

 اًضاحنات1
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 00 اًفعي

ىل اًـرابت من املنخوجات ثفًرف ًمت ما اًـرض منعلة ا  املنواًني  مبساؿدة أأو( املساؿدٍن اًبائـني) ٌَبائؽ اخلاظة اًوسائي ظًرق ؾن ا 

 ذلكل1 اخملععة اجلر ؾرابت ابس خـٌلل

 03 اًفعي

 ثوافلِة1 مس خحلات املنواًني من ظرف املينني املس خفِدٍن من ىذه اًـمََة بعًرلة ثؤدى

 00 اًفعي

 جسجَيحِر ًمت  ساؿة كبي بداًة اًدسوًقأأؾوان املىذب اًوظين ٌَعَد  حتت مراكبة اًسمم الأبَغ عوفرز أأهواحتدًد  معََةثبدأأ 

 ؾرضيا1 مؽ موازاة الأسٌلك مكَات

 01 اًفعي

 ؾرضيا1 مؽ موازاة الأسٌلك مكَات جسجَيحِر ًمت ، أأؾوان املىذب اًوظين ٌَعَد حتت مراكبة اًسعحيجرد مكَات اًسمم  ثبدأأ معََة

 02 اًفعي

  .اًخرصحيوظي ًاملنخوجات اًسمىِة املـروضة ٌَبَؽ هَف ما اكن ظنفيا وهوؾيا أأن حىون معابلة  مجَؽؿىل جيب 

 03 اًفعي

جيب ؿىل لك مضرتي احرتام أأوكات بداًة اًنضاط وساؿات اال كالق1 نٌل ؿََو احرتام كواؿد حرنة اًسري ووكوف اًس َارات وكواؿد 

 ونذا احرتام اًنبااتت وكريىا1واحلفاظ ؿىل املـدات واًخجيزيات املوضوؿة رىن اصارهتم  واًسالمة وحسن اًسَوكاًنؼافة 

 04 اًفعي

ـخرب ىذا اًخرصحي حتت  ٌَمضرتايت موكؽ من ظرف اًبائؽ، وظياحلال اال دالء ب اكذىضًخوجب ؿىل املضرتي لكٌل  ؾند املراكبة  ومسؤوًَخًو

 1نٌل ًخوجب ؿََو جسمل واثئق اًخدبؽ وزبوثَة املعدر من دلن اًبائؽ موازاة مؽ اكذناء أأي منخوج .من ظرف اًسَعات اخملخعة

 33 اًفعي

ؿادة بَؽ املنخوجات   اًيت مت رشاؤىا داخي اًسوق1اًسمىِة مينؽ منـا لكَا ا 

 30 اًفعي

 1خمعط هتَئة، كرارات وزاًرة 1111( مينؽ منـا لكَا بَؽ الأسٌلك واملنخجات اًبحًرة خالل فرتات املنؽ )راحة بَوًوجِة،

 38 اًفعي

زاةل أأحضاء، هتَئي خنلِةاً م بأأؾٌلل امينؽ منـا لكَا اًلِ  1اًسوقوثلعَؽ الأسٌلك داخي ، ا 

 30 اًفعي

 ٌَسوق1مينؽ بَؽ املنخوجات اًسمىِة خارج املاكن اخملعط ذلكل وخاظة ابلأماهن اجملاورة 

 33 اًفعي

خو ًنضاط بَؽ اًسمم ملدة اكعاىا ًمت ثوكِف وضاط اًبائؽ وحسب   أأصير1 1بعاكذو يف حاةل ؿدم مزاًو

 
 وةيع املنججات امثاني: املراقتة امتيطرية امتاب

 30 اًفعي

 اجملال1ًلواهني املنؼمة ًيذا ٌَمساظر وا وذكل ظبلاً  ٌَبَؽواًعحَة ٌَمنخجات املـروضة املراكبة اًبَعًرة  ثمت معََة

 31 اًفعي
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وثدضلك ىذه  اًسوق1ثخوىل جلنة خمخعة اًسير ؿىل مدى ثوفر رشوط اًنؼافة واًسالمة اًعحَة واًخعيري اًسائي واًعَب داخي 

دارةاملعَحة  ممثَني ؾن اٌَجنة من ضافة ممثي أأي معَحة ذات ظةل  .اًسوق، اًسَعة احملََة وممثًل جتار اًسمم اًبَعًرة، ا  نٌل ميىن ا 

  .ذكلًيذه اٌَجنة لكٌل اكذضت اًرضورة  اًعحَة واًسالمة مبوضوع اًنؼافة

 32 اًفعي

 صيادة حتٍرر اًبَعًرة، ًمتاملعَحة  كبي من اًـميظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا  ًالس هتالك ظاحلة كري ثـخرب اًيت املنخوجات معادرة حاةل يف

 1ال دارة سوق ادلةل اًبَعري ظرف اًعبُب من وجسَمييا املعادرة

 33 اًفعي

اًنلي اًيت جس خجَب ملـاًري اًسالمة اًعحَة  وسائي اس خـٌللًخوجب ؿىل املضرٍتن  اًؼروف،حفاػًا ؿىل جودة املنخوج وهلهل يف أأحسن 

  اًـمي1اًلاهوهَة اجلاري هبا 

 34 اًفعي

، وذكل مؽ بني اًبائؽ واملضرتي ثوافلِة بعًرلة اًسوق داخي اخملععة ذلكلاملربـات اخلاظة ونذا اًباحات  يف ابدلةل اًبَؽ معََات ثمت

 ادلةل1 أأسواق يف ٌَدسوًقاًنعوص اًلاهوهَة احرتام 

 03 اًفعي

 وذكل حسب اٍمثن املرجـي1، ابدلةل اًسمم سوق املخواجدة داخياًخرًبد  قرفة يف اًسمممن  املباؿة كري املنخجات كبولًمت 
 

 أداء امرسوو عىل املتيعاتامثامث:  امتاب .

 00 اًفعي

عبق ؿىل اًباؿة ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا اًـمي بناء ؿىل  2ٌس خخَط املىذب اًوظين ٌَعَد رمس كدره  اًلاهون % من كمية املبَـات ًو

  املخـَق بخحدًد هؼام اًرضائب املس خحلة ٌَجٌلؿات احملََة 89-30رمق 

 08 اًفعي

ثوجِو َضاحنات ٌسمح ٌ اًبَؽ اجلزيئ ٌَمنخوج، خحلة1 ويف حاةل ًـخرب لك منخوج ًدخي سوق ادلةل مباؿا وثؤدى ؾنو اًرسوم املس   

َوهجة اًمكَات اًلري مباؿة ًوهجة مـَومة ًرصح هبا اًبائؽ وفق الًزتام خمعط ذلكل، وؿىل اًبائؽ ثلدمي اال زبااتت اًرضوًرة بخوجِو اذلوةل ٌ

 ئؽ ؿىل أأساس اًمكَة اال جٌلًَة1املـَومة1 ويف حاةل خماًفة ىذه امللذضَات، ًمت أأداء اًرسوم من ظرف اًبا

بلى ٌَمسؤول ؾن اًسوق اكمي اًعالحِة يف رفغ ىذه اًـمََة وخعوظا يف احلاالت اًيت قرضيا اٍهترب من أأداء املس خحلات1  ًو

 00 اًفعي

كبي أأن ثدخي حزي  ؿَهيا واملعادكة لأمثان الأسٌلك حتدًد الحئة مرجـَةاًسوق بدراسة  ابكرتاح من اٌَجنة الاسدضاًرة، ثلوم جلنة جس َري

 ؿىل لك رأأس س نة1حئة الىذه اً ًمت حتَني1 و اًرسوم خعموثبنهيا كعد  اًخنفِذ

 وثؤخذ من خالل جوالت حتدًد الأمثان اًيت ًلوم هبا أأؾوان املىذب1 واملضرتي اًبائؽ بني ابًخوافق اًسـر حتدًد اًبَؽ مرحةل نٌل ميىن ازناء

 1اًبائؽ كبي من دفـيا اًواجب اًرسوم الحدساب كأساس الأسـار ىذه

 03 اًفعي

 اًسوق1ًمت أأداء اًرسوم ومجَؽ اًوجبات الاخرى املس خحلة ًفائدة اًسوق بني ًدي أأمني اًعندوق داخي 

 00 اًفعي

ـخرب ىذا الأخري  ٌَمنخوج،يف حاةل اًبَؽ ابملزاد اًـَين، ٍىون مثن املزاًدة ثعاؿداًي، ٍورىس املزاد ؿىل املضرتي اذلي حيدد اٍمثن الأؿىل  ًو

 اًواجبة1أأساس لأداء اًرسوم 

 01 اًفعي
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 اًـمي1ثبت مكَات ووزن وهوع اًسمم املباع وذكل ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا ً ٌَمضرتي  وظيًَزتم اًبائؽ بدسَمي 

  02 اًفعي

جبة ؾن بَؽ اًسمم داخي اًسوق يف ًومو دون ثأأخر بني ًدي أأمني اًعندوق1 ولك ابئؽ مل ٌسدد اًوجبات املس خحلة اًمت أأداء اًرسوم اًو 

هذار من ًووج اًسوق ًبَؽ منخوجاثو ا ىل حني جسوًة وضـَخو املاًَة  ىل أأمني  وأأداءيف ًومو، مينؽ مبارشة ودون سابق ا   اًعندوق1ما بذمذو ا 

 03 اًفعي

دارة اًسوق  اًرشاء املسَمة من ظريف اًباؿة وذكل ظبلًا ٌَلواهني  وظولؿىل لك مضرتي ًعَب خمت ثرصحي مضرتايثو اال دالء بجضرتط ا 

 اًـمي1اجلاري هبا 

 

 04 اًفعي

دارة سوق اًسمم ٌَمضرت  ـخرب ىذا اًخرصحي ٍمتنح ا  ن ثرصحيًا مبضرتايهتم ؾند اًعَب ميىهنم من اًوًوج ا ىل سوق مسم ٌَجمةل أأخر1 ًو

  1ًخدبؽ املنخوج وزَلةابملضرتايت 

 13 اًفعي
 1وزَلة اًخرصحي ابملضرتايت ظاحلة ٌَخداول فلط يف أأسواق اًسمم ابدلةل اًيت ٌسريىا املىذب اًوظين ٌَعَد

  10 اًفعي

  .بـد هناًة معََة اًبَؽ وظي الأداء مؽ فاثورة املبَـاتجسمل ٌَبائؽ 
 

 سفظلامليتذ ت،لاملاافل،لااشالم٘لّاألمًلةاخللااشْمااج اح:لادتزءل
 غرفة امجربيد األول:امتاب 

  18 اًفعي

ختٍزن أأي مواد كذائَة بلرفة ومينؽ  أأخرى1 وهجة ا ىل حشهنا اهخؼار يف أأو بَـيا ًمت مل اًيت اًبَضاء الأسٌلك ًخخٍزن خمععة اًخرًبد قرفة

  .اًخرًبد كري منخجات اًعَد

  10 اًفعي

اًوظين ٌَعَد، بدضاور مؽ املعاحل اًبَعًرة اخملخعة، احلق يف ؿدم كبول أأي منخوج ٍرى أأهو كري ظاحل ًالس هتالك أأو ال دارة املىذب ًبلى 

زاةل املنخوجات اًيت ٍرى أأهنا كري ظاحلة ًالس هتالك بـد أأحد أأدوات اًعَاهة )ظنادًق أأو كريىا( اًيت ال جس خجَب ٌَمـاًري  املـمتدة، أأو ا 

خراج املنخوجات من قرفة اًخرًبد ؿىل هفلة  هذار، حيق ٌَمىذب اًوظين ٌَعَد ا  وظوًيا ًلرفة اًخرًبد1 ويف حاةل ؿدم الاس خجابة ًيذا اال 

 ظاحهبا1

  13 اًفعي

ذن اخلروج جيب أأن ٍىون اًسمم اذلي س َدخي قرفة اًخرًبد حمفوػ ال بـد اال دالء اب  خراج املنخوجات ا  ا يف ظنادًق، وال ٌسمح اب 

 وفاثورة الأداء1

  10 اًفعي

دارة ثلَريه اًسوق، وحيق ادارة ظرف من اًخخٍزن ظنادًق سـر حتدًد ًمت   بخوافق مؽ املينَني1وذكل  ًال 

  11 اًفعي

ال ملاً ي اًسَؽ اخملزهة أأو  الأصخاص املرخط هلم من كبي املاًىني أأو جلن املراكبة1 وال ميىن لأي خشط ال ٌسمح بدخول قرفة اًخرًبد ا 

دارة سوق ادلةل1 ال برفلة مس خخدم من اًلاؿة اخملععة ًيذا اًلرض وذكل يف اًساؿات اًيت حتددىا ا   دخول قرفة اًخرًبد ا 
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 امثاني: مصنع امثنج امتاب

  12 اًفعي

هخاجِة بعاكة ٌَثَج معنؽ ؿىل ابدلةل اًسمم سوق ًخوفر  وفلا اًسمم ابدلةل مسؤول سوقمن ظرف  اًَوم، مسرييف  ظن 30ْ   ثبَف ا 

 1ٌَمساظر اجلاري هبا اًـمي

  13 اًفعي

 ًخوجب ؿىل املينَني اًراقبني يف اكذناء اًثَج دفؽ مبَف مس بق ؾن اًمكَة املراد اكذناؤىا ملىذب أأمني اًعندوق1

  41اًفعي 

 1لكف 83و لكف 03 لكف، 033 مكَات: ظن، هعف ظن،ًمت بَؽ اًثَج ؿىل صلك  

  23 اًفعي

 1املينَنيبدضاور مؽ وذكل  ٌَجنة ثلَريه جلنة اًدس َري، وحيق ظرفمن اًثَج  سـر ًمت حتدًد

 

  20 اًفعي

دارة وحدىا  .املينَنيبدضاور مؽ وذكل  اًثَج ملعنؽ واخلروج ادلخول أأوكات ونذا، املنخجة اًثَج مكَة ثلَري يف احلق متخكل اًسوق ا 

  28 اًفعي

بد ظار ظَب ا  ىل اًلعاع اخلاص يف ا  ىامتم اء ايف بـغ احلاالت الاس خثنائَة ميىن ال دارة املىذب اًوظين ًعَد ثفوًغ جسري معنؽ اًثَج ا 

  وفق اًرشوط املنعوص ؿَهيا كاهوهَا1
 

 واملرافق املشرتكة امجماعية امثامث: امورشات امتاب

  20 اًفعي

1 ًمت ثفوًت ٌَمساظر اجلاري هبا اًـمي وفلا مـنوًني أأو ذاثَني أأصخاص ظرف من ابدلةل اًسمم بسوق اخلاص اس خلالل املليىى ًمت

 ٌَعَد، وذكل وفلا دلفرت حتمالت1 اًوظيناملىذب  اس خلالل املليىى وفق ًعَب اىامتم ًمت اصياره ؿالهَة من ظرف

 احملي بعفة هنائَة1 حسب ًمت اًخحمالت،دفرت  يف املذهورة كري خرىأأ  لأقراض ابدلةل اًسمم سوق ملليىى اس خلالل أأي

 23 اًفعي

ىل أأصخاص ابدلةل اًسمم ًـيد جس َري اًعنادًق أأو حاوايت الأسٌلك داخي سوق 1 ٌَمساظر اجلاري هبا اًـمي وفلا مـنوًني أأو ذاثَني ا 

 ٌَعَد، وذكل وفلا دلفرت حتمالت1 اًوظيناملىذب  ًمت ثفوًت ىذه اخلدمة وفق ًعَب اىامتم ًمت اصياره ؿالهَة من ظرف

 20 اًفعي

ال جيب بأأي حال من الأحوال أأن حىون كاؿة اًعالة ماكان لأي جتمؽ خارج اال ظار اًخـبدي اخملععة هل واذلي حتدده اًسَعات املـنَة1 

خىفي املىذب اًوظين ٌَعَد بنؼافة كاؿة اًعالة1   ومينؽ أأداء ظالة ادلـة بلاؿة اًعالة1 ًو

 21 اًفعي

 وارثداء دامئة بعفة احلذر جيب ثويخ ذلا1 والأصخاص واملـدات اًضاحنات من اًـدًد ًخداول وضعا ماكان ابدلةل اًسمم سوق ًـخرب

ًزايم أأمر اًسالمة أأحذًة  ادلةل1 سوق يف ٌَـامَني ابًنس بة ا 
 

 22 اًفعي

دارة سوق ادلةل مسؤوةل ؾن أأي دشكة أأو ضَاع ملنخوجات اًعَد والأدوات واًس َارات واملـدات اًيت ميَىيا مس خـمًل سوق  ال ثـخرب ا 

 ادلةل1 
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 23 اًفعي

 الأخرى1ًـخرب سوق اًسمم ابدلةل فضاًء ًبَؽ منخوجات اًعَد دون سواىا من املواد 

 24 اًفعي

احرتام امللذضَات املنؼمة حلرنة اًسري ابًسوق واًيت حيددىا اًلاهون اًخنؼميي ًوكوف اًضاحنات  جيب ؿىل ٍلوع مس خخديم سوق ادلةل

 وحرنة اًسري داخي سوق ادلةل واال صارات املرثبعة بو1

 33 اًفعي

ًعاق أأي يشء هَفٌل اكن ؿىل اجلدران ونذا ؿىل اًبناايت اخلارجِة ً   1سوق اًسمم ابدلةلمينؽ منـا ابات اًىذابة أأو ا 

 30 اًفعي

دخال ابات منـا مينؽ ىل سوق اًسمم ابدلةل احلَواانت ا   1ا 

 38 اًفعي

ذن مىذوب دارة  مينؽ اس خـٌلل اًاكمريات وأ الت اًخعوٍر ونذا اكمريات اًيواثف اذلهَة واٌَوحات داخي سوق ادلةل دون ا  مس بق من ا 

هذار1 سابق دون اجلياز معادرة جيوز الامذثال، ؿدم حاةل يف1 سوق ادلةل  ا 

 

 30 اًفعي

ابدلةل، ؾرض أأو بر أأي برامج أأو أأفالم أأو أأي برانمج واثئلي أأو ربوراتج من صاهو أأن ميس الأخالق سوق اًسمم مينؽ منـا ابات، داخي 

 أأو خيي ابحلَاء اًـام1 

 33 اًفعي

سوق ادلةل ؾن الأرضار اًنامجة ؾن ًـخرب املس خـمَون مسؤوًني مدهَا ؿىل جسدًد اًلرامات واًخـوًضات اًيت جيب أأداؤىا ال دارة 

صارهتم1  الاس خـٌلل اًلري ؿادي ٌَخجيزيات واملـدات املوضوؿة رىن ا 

 30 اًفعي

جناز أأصلال هتَئة وجتيزي أأو ثوسـة ٌَعرق أأو اًبناايت هدِجة ًخعور وضاط سوق ادلةل1سوق اًسمم  مس خـمًلمينؽ ؿىل   ابدلةل، ا 

 31 اًفعي

اًنؼام ادلاخًل س َـاكب ظبلا ٌَلواهني اجلاري هبا اًـمي1 ميىن ٌَـلوابت اًيت كد خيضؽ ًيا اخملاًفون ٌَنؼام  لك من مل حيرتم ملذضَات ىذا

ن اكذىض احلال1 هذار، اًخوكِف، اال كعاء وحىت املخابـة اًلضائَة ا  ىل اال   ادلاخًل ًسوق ادلةل أأن ثعي ا 

 32 اًفعي

 أأهؼار ابكرتاح من ظرف أأحد الأظراف اٌَجنة الاسدضاًرة، حِر ًمت ثلدميو ؿىل اًرضورة ؾند اًنؼام ادلاخًل ىذا مواد ثـدًي ميىن

 كبي ؾرضو ؿىل اجملَس ادلاؾي ٌَمعادكة ؿََو1 اًدس َري جلنة

 33 اًفعي

  .اجملَس ادلاؾي واًخأأصري ؿََو من ظرف اًسَعات املـنَةظرف  املوافلة ؿََو من اترخي من ابخداء اًخنفِذ حزي اًنؼام ادلاخًل ًدخي

 34 اًفعي

ىل مدٍر سوق اًسمم اًسير ؿىل ثنفِذ ملذضَات ىذا ا  .ًنؼامٌس ند ا 
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 ( 1حقاملَ) رشوط اًًووج

 :املناًوني وومساؿدهيم  املضرٍتن ،ٌَباؿةرشوط اًوًوج ا ىل سوق اًسمم ابدلةل ابًنس بة 

اذلاثَني:ابًنس بة ًلأصخاص  

  (01ا ىل  8املـنَني )املَحلات من من ظرف معادق ؿََو وموكؽ  اًزتام  01

 اًعحي1بعاكة حصَة مسَمة من ظرف املىذب  81

 1ظوراتن مشسُذان 01

 ؿَهيا1وسخة من بعاكة اًخـًرف اًوظنَة معادق  31

 املـنًوني:ابًنس بة ًلأصخاص 

 وسخة من اًسجي اًخجاري ٌَرشنة معادق ؿَهيا حدًثا1 01

 ؿََو1اًلاهون الأسايس ٌَرشنة معادق  81

 :ٌَمخناًونيابًنس بة 

  1معادق ؿََو وموكؽ من ظرف املناول اًزتام  01

  1أأصير 0ثخـدى مدهتا  ال اًسريةصيادة حسن  81

 اًعحي1ة مسَمة من ظرف املىذب بعاكة حصَ 01

 1ظوراتن مشسُذان 31

 ؿَهيا1وسخة من بعاكة اًخـًرف اًوظنَة معادق  01
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(  2اًبائؽ )املَحق اًذػػػػػػػزام

ابئؽ اًسمم  1 بعفيتاًوظنَة: 111111111111111111111111رمق اًبعاكة اًس َد: 111111111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 دلةل؛اب

الأقراض املرثبعة ( الس خـٌلًيا يف )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

  ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة  هبائؽ بـمًل

مضاء اًخرصحي ٌَسوقأأرصح ؾند ًوويج ا ىل اًسوق ابملنخوجات اًسمىِة املراد ادخَيا  -0   1مؽ ا 

متام معََات اًب  وواجبات بنيأأداء مجَؽ املس خحلات من رسوم  -8 َؽ دون ثأأخر1 ًدي أأمني اًعندوق يف ًومو مبجرد ا 

ة وضـَة املاًَة هبذا اخلعوص1  وؾند خماًفيت ذلكل اًزتم بـدم اًوًوج ا ىل اًسوق ا ىل حني جسًو

ًـخرب املاكن اخملعط ًـرض املنخوجات ماكان مؤكذا ًلك ابئؽ، ذلا ال حيق يل اؾخباره مَاك يل بعفة دامئة او  -0

ت او اًىراء ًضخط اخ  ر(؛اًخرصف فِو بأأي وجو من الاوجو )اًخفًو

رجاع اًبعاكة يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي بسوق اًسمم؛  -3  ا 

 وجود اًوسعاء(؛)ؿدم بَؽ املنخوجات اًسمىِة لأنرث من مرة واحدة داخي اًسوق  -0

 احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق1 -1

  ؛داخي ىذا املرفق مـاماليتحتمًل اكمي املسؤوًَة يف  -2

 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل  هبائؽ ٌَسمم ابدلةلثوكِف وضاظي سوق اً نٌل حيق ال دارة 

 اًـمي1

 اال مضاء )معادق ؿََو(
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 (3اًذػػػػػػػزام مساؿد اًبائؽ/املضرتي )املَحق

 1 اًوظنَة: 111111111111111111111111  رمق اًبعاكة اًس َد: 11111111111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 دلةل؛اباًسمم  /مضرتيمساؿد ابئؽ بعفيت

 11111111111111111111111111111111: /املضرتياًبائؽووسب  امس

  …………………………… :/املضرتيٌَبائؽاًرمق اًدسَسًل 

( الس خـٌلًيا يف الأقراض املرثبعة )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

  ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة مكساؿد  بـمًل

 اع اًبعاكة يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي بسوق اًسمم؛ا رج 01

  ؛داخي ىذا املرفق مـاماليتحتمًل اكمي املسؤوًَة يف  81

ًـخرب املاكن اخملعط ًـرض املنخوجات ماكان مؤكذا ًلك ابئؽ، ذلا ال حيق يل اؾخباره مَاك يل بعفة دامئة او  01

ت او اًىراء ًضخ  ط اخر(؛اًخرصف فِو بأأي وجو من الاوجو )اًخفًو

 وجود اًوسعاء(؛)ؿدم بَؽ املنخوجات اًسمىِة لأنرث من مرة واحدة داخي اًسوق  31

 احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق1 01

  اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل  ثوكِف وضاظيسوق اً نٌل حيق ال دارة 

مضاء  مضاء اً     ؿََو()معادق  /املضرتيبائؽاً مساؿد ا   )معادق ؿََو( /املضرتيبائؽا 
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   (4)املَحق املضرتي اًذػػػػػػػزام

مضرتي  بعفيت1 وظنَة: 11111111111111111111111ا1ً  رمق اًبعاكة 11111111اًس َد: 111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 .ٌَسمم

( الس خـٌلًيا يف الأقراض املرثبعة )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

 ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة  مكضرتي بـمًل

  

رجاع اًبعاكة يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي بسوق اًسمم؛ 01  ا 

يف حاةل ثوفري ؿىل صاحنة ًنلي اًسمم، جيب أأن أأديل بضيادة املعابلة املسَمة من ظرف املعاحل اخملخعة ؾند  81

 احلاجة1

 كاهوهَا1اًزتم بـدم ا دخال صاحنة ا ىل سوق اًسمم ابدلةل ال ثخوفر ؿىل صيادة املعابلة املنعوص ؿَهيا  01

  داخي ىذا املرفق؛ حتمًل اكمي املسؤوًَة يف مـاماليت 31

 ؿدم بَؽ املنخوج اًسم ي داخي اًسوق بـد رشائو؛ 01

 ؛احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق 11

دخال س َاريت اًضخعَة داخي سوق اًسمم 21   1ابدلةل ؿدم ا 

 

 اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  امايتابًزت يف حاةل ا خاليل ثوكِف وضاظي مكضرتي ٌَسمم سوق اً نٌل حيق ال دارة 

 ؿََو( اال مضاء )معادق                                                      
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   (5)املَحق املناول اًذػػػػػػػزام

 مناول ٌَسمم بعفيتوظنَة:111111111111111111111111 111111111111  رمق اًبعاكة اًأأان املوكؽ أأسفهل اًس َد:111111111111111111111111

  داخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة

يف الأقراض املرثبعة  الس خـٌلًيا( )اًبادجملابي جسَمي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة  الاًزتامأأكر يف ىذا 

 مؽ اًزتايم مبا ًًل: مراوشبـمًل مكناول داخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة 

 

دارة اًسوق أأو مت اكذناؤىا من ظريف رشًعة  01 احلفاظ ؿىل وس َةل املناوةل املس خـمةل سواء كدمت من ظرف ا 

 معابلهتا ًرشوط اًسالمة اًعحَة1

  اًسمم1جتار سوق  ؽء خدميت مكناول بعًرلة ثوافلِة ماحعي ؿىل مس خحلايت املاًَة جرا 81

 يت1لحاةل ضَاع اًـربة أأو ؾعهبا حِر ٍىون ا ظالح اًـربة ؿىل هف احتمي مسؤوًَيت اًاكمةل يف 01

رجاع بعاكة املناول يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي داخي سوق اًسمم1 31  ا 

 ابس مترار1بذةل همنَة موحدة اٌَون واًضلك مؽ احلفاظ ؿىل هؼافهتا  ارثداء 01

 اًسوق1احلفاظ ؿىل جتيزيات ومـدات  11

 وضـيا يف املاكن اخملعط بـد هناًة لك ًوم معي1ثنؼَف ًويم ًوس َةل املناوةل و  21

دارة اًسوق أأو اًخجار حفاػا ؿىل هؼام  31 ؿدم ادلخول يف أأي مضاحنات أأو مالس نات مؽ مس خخدمني ا 

 اًسوق1 

 اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل ثوكِف وضاظي سوق اً نٌل حيق ال دارة 

 

 ؿََو( اال مضاء )معادق                                                      
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 (6)املَحق وركة اًخرصحي ابملنخوج

سوق اًسمم ب دلةل اب ممثي اًبائؽ /دلةلابابئؽ اًسمم  1بعفيت11111111111111111اًوظنَة: 11111 رمق اًبعاكة اًس َد: 111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 1مراوشمبدًنة ابدلةل 

واحملددة أأسفهل، ثوجد حبوزيت …………1 بخارخي................منث اًضاحنة املرمقة1111111 واحملمةل ؿىل.1111......أأرصح بأأن املنخوجات اًلادمة من111111

دخاًيا ًسوق   …………………….بلرض بَـيا1مراوش اًسمم مبدًنة  ًبَؽ ادلةلوأأرصح اب 
Espèce  اًوزن ) لكف ( ؿدد اًعنادًق اًعنف 

Abadeche  بورا      

Bar ou loup   بوصوك      

Bar tacheté         

Bogue  بوكة      

Bonite/Bacorette ت       بوُه

Breka  بٍرىة      

Calmar  لكٌلر      

Caplan       

Chevrette        

Chien mer/Chien espagnol       

Chinchard   اًرشن      

Congre  اًعنور      

Coq rouge (gros yeux)         

Courbine  دبدوب      

Crevettes rose        

Dente a tache rouge         

Dente commun         

Dente du maroc          

Dorade grise   اانانز      

Dorade royale  زرًلة      

Espadon  ص باضة      

faux Saint pierre        

Grondin/Robio  اًروبَو      

Liche lirio   اوالح      

Lotte        

Marbre  احلنبي      

Merlan bleu       

Merlu   املريهة      

Merou gris/noir  املريو      

Mostelle  موسعَي      

Mulet   بوري      
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

 بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بنظام داخلً لسوق السمن . 

 المنالشــة مفتــوح .بـــاب 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الواحد الشافمً

اتساءل هل تم اشران الجمعٌات المعترؾ بها فً سوق السمن فً اعداد هذا النظام الداخلً ألننً أعتمد أنه ال 

 ٌمكن وضع نظام داخلً دون استشارة المعنٌٌن به.

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

مع المكتب الوطنً للصٌد لم ٌتم فً الوالع تفعٌلها رؼم مرور كل هذه المدة  2102ٌة المبرمة سنة ان االتفال 

بالنظر الى أن المجلس الجماعً ال ٌستفٌد من أٌة مداخٌل بحكم أن المكتب الوطنً ٌدعً أنه ال ٌحمك أرباحا وانما 

 عجزا فً موازنة السوق .

الذي  24عٌله عند الممارسة وخصوصا ممتضٌات الفصل بخصوص النظام الداخلً ٌجب الحرص على تف 

 ٌنص على أن جمٌع المنتوجات السمكٌة المعروضة للبٌع ٌجب أن تكون مطابمة للتصرٌح المدلى به من طرؾ البائع.

 عضو المجلس الجماعً عبٌلة السٌد دمحم

المكتب الوطنً للصٌد البحري بمناسبة الحدٌث عن النظام الداخلً ٌجب التذكٌر بخصوص مداخٌل السوق أن  
  3.5ٌصلها شًء، لذلن لماذا ال ٌتم التسام نسبة المكتب الوطنً الى النصؾ   بٌنما الجماعة ال % 7ٌستخلص لنفسه

 لكل طرؾ.%

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  كوري السٌد عبد السبلم سً

 

ان سوق السمن لد تم انجازه من طرؾ المكتب الوطنً للصٌد البحري على أرض جماعٌة وذلن بممتضى  

من  % 7سنة. ولكً ٌسترد المكتب الوطنً استثماره فً هذا المجال ٌؤخذ نسبة  21اتفالٌة بٌنهما تمتد على مدى 

 المداخٌل.

 لمراكشرئٌس المجلس الجماعً ل السابعالنائب  السٌد عبد الرزاق جبور

لمد كان فً نٌة المصالح الجماعٌة اشران جمعٌات مهنً السوق فً اعداد هذا النظام الداخلً لكن االدارة  
المركزٌة للمكتب الوطنً للصٌد البحري لم تكن موافمة على هذا االلتراح. أما عن مداخٌل السوق فان المكتب الوطنً 

الً والذي هو من وجهة نظرنا ؼٌر مبرر ولد راسلناهم فً للصٌد البحري ٌمدم سنوٌا تمرٌرا ٌحتوي على عجز م
الموضوع واذا لم نتلك اٌة استجابة سوؾ نضطر الى اللجوء الى المضاء، بعد طلب اجراء افتحاص من المجلس 

 الجهوي للحسابات.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكشل الخامسالنائب  السٌد ي الحسن المنادي

من االتفالٌة، فانه ٌجب تعزٌز عدد ممثلً الجماعة فً هذا السوق نظرا ألنه حالٌا  6تطبٌما لممتضٌات الفصل  

لٌس هنان اال ممثل واحد، واننا نخشى أنه فً ؼٌاب ممثلٌن كافٌن للجماعة أن ال تتمكن الجماعة من متابعة حالة 

ٌة عبارة عن خراب هذا السوق ووتٌرة تدهور منشآته وتجهٌزاته واخشى أن تتسلمه بعد مرور مدة االتفال

 وتجهٌزات متبلشٌة.
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  كوريسً  السٌد عبد السبلم

 

ان ما ٌجب الحرص علٌه هو أن ٌموم ممثلو الجماعة بدورهم  فً مرالبة وتتبع المداخٌل للتؤكد فعبل ان كانت  

تؽطً مصارٌؾ االستثمار والتسٌٌر والصٌانة أو تفوق ذلن أو هً دون ذلن كما ٌدعى المكتب الوطنً للصٌد 

 البحري. 

 على هذا النمطة .واذا سمحتم ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، نمر التصوٌت 
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 الهظام الداخلي 

 مراكشاجلنلة ملديهة بلسنك اسوق ل

 

 إٌ رئيض اجمللض اجلناعي ملديية مراكغ
 
 

 املخـَق ابدلاؿات1 000103( بدنفِذ اًلاهون رمق 8300ًًوَو  2) 0301من رمضان  83اًعادر يف  0100130بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف رمق  

حداث املىذب اًوظين ٌَعَد، نٌل مت ثلَريه وحمتميو1 0414فرباٍر  80بخارخي  0114130بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف رمق    اًلايض اب 

 .املخـَق حبًرة الأسـار واملنافسة 033108( بدنفِذ اًلاهون رمق 8303ًوهَو  03) 0300رمضان  8ظادر يف  01031001 بناء ؿىل اًؼيري اًرشًف 

 ٌَجٌلؿات املس خحلة اًرضائب هؼام بخحدًد املخـَق 03134 رمق اًلاهون ؿي املعادكة مبلذضاه مت واذلي 0434 هوهرب 80 يف املؤرخ 01341032 رمق اًرشًف يرياًؼ  ؿىل بناء 

 اهخلاًَة أأحاكم بسن 39.07 رمق اًلاهون( بدنفِذ 8332دٌسمرب  82) 0383من ذي احلجة  01ظادر يف  01321834رشًف رمق  اًؼيري مبلذىض ثـدًهل مت نٌل وىَئهتا احملََة

  .احملََة ادلاؿات ًفائدة املس خحلة والأاتوى واملساىٌلت واحللوق اًرسوم ببـغ ًخـَق فامي

( يف صأأن اختاد ؾلوابت ضد املمتسىني ابملواد واحلَواانت أأو اًبضائؽ لأي سبب اكن اخذالسيا أأو حماوةل 0401ماي  03) 0003رجب  00 بخارخي اًرشًفاًؼيري  بناء ؿىل 

  1أأمتخوأأداء واجبات الأسواق ونذا اًؼيائر اًرشًفة اًيت كريثو أأو  اخذالسيا كعد جتنب

 .ام اًوالكء وجس َري أأسواق اخلرض واًفوانو وأأسواق اًسمم ابدلاؿات احلرضًةبضأأن هؼ 0418ماي  88بناء ؿىل كرار وزٍر ادلاخََة بخارخي  

نٌل وكؽ ثلَريه وحمتميو ابًلاهون رمق  املخـَق بدنؼمي الأمثان ومراكبهتا وبرشوط حِازة املنخجات واًبضائؽ وبَـيا 0420 أأنخوبر 08اًعادر يف  333-71ؿىل اًلاهون رمق بناء   

  .0330حمرم  4اًعادر يف  01381833اًرشًف رمق ثنفِذ اًؼيري  00124

 .املخـَق ابًوكاًة من اًعَد كري كاهوين وكري مرصح بو وكري منؼم وحماربخو 00108اًلاهون رمق  بناء ؿىل 

واملخـَلة بخفًوغ جضُِد وجس َري أأسواق بَؽ اًسمم بني املىذب اًوظين ٌَعَد واملدًٍرة اًـامة ٌَجٌلؿات احملََة  8330قضت  33بناء ؿىل االثفاكِة اال ظار املوكـة بخارخي  

 ابدلةل ٌَمىذب اًوظين ٌَعَد1

واملىذب اًوظين ملدًنة مراوش اًرشانة بني ادلاؿة احلرضًة  اثفاكِةاًلايض ابملوافلة ؿىل  8308ًًوَوز  يف دورهتا اًـادًة ًضير ملدًنة مراوش بناء ؿىل ملرر ادلاؿة احلرضًة 

 وحرصي1وحلكَف املىذب اًوظين ٌَعَد ابس خلالهل بعفذو وهَي وحِد مراوش ق اًسمم ابدلةل مبدًنة ٌَعَد حول جضُِد سو 

 83081أأنخوبر 83مبدًنة مراوش املوكـة بخارخي واملىذب اًوظين ٌَعَد حول جضُِد سوق اًسمم ابدلةل  ملدًنة مراوشاًرشانة بني ادلاؿة احلرضًة  اثفاكِةبناء ؿىل  

 واًوظين1والاجامتؾَة ؿىل اًعـَدٍن احملًل  الاكذعادًةلأمهَخو  مراوش اًسمم ابدلةل مبدًنة ًسوق هؼام داخًل هؼراً ًرضورة وضؽ  

 (34/30/8303)جَسة بخارخي  8303مداوالت جمَس جٌلؿة مراوش خالل دورثو اًـادًة ًضير ماي بناء ؿىل  
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 ٓوٕ:ٓكا لم ل

 تكرٓـــــــــه

 اس خلالل سوق ادلةل ملنخوجات اًعَد من اجي:  ا ىل حتدًد كواؿد ورشوطمراوش دلةل ملدًنة ابًسمم اسوق اًنؼام ادلاخًل ً هيدف 

 ؛ثنؼمي جسوًق وبَؽ منخوجات اًعَد داخي اًسوق -

  ابدلةل؛ اًسمم داخي سوق اًفضاءات ثنؼمي -

دارة وم بني اًـالكة جسيَي -   ؛  اًسوق رثفلياال 

 املثىل؛ اًؼروف خدمة ذات جودة يف ًضٌلناًسوق  رثفليومادارة  رشوط ثدخي حتدًد -  
 

 ب دتنو٘لااشنولسْملاألّل:لتيظٔهادتزءل

 امتاب األول: مرثفقو سوق امسمك ةامجمنة

 0اًفعي 
ىل اًوًوج رشوط فِو وثخوفر ابدلةل الأسٌلك بَؽ وضاط ميارس مـنوي أأو ذايت خشط ًـخرب ابئـا لك  اخًلادلنؼام اً من  0يف املَحق رمق  اًسوق، احملددة ا 

 .(8اخلاص ابًبائؽ ابدلةل )املَحق  الاًزتاماًبائؽ بـد ثوكِؽ  بعاكةواًيت ختول هل احلعول ؿىل 

 8اًفعي 
ىل اًوًوج رشوط فِو ثخوفر داخي اًسوق ابدلةل ابئؽ اًسمم ؾن هَابة ًـمي خشط لكمساؿد ابئؽ  ًـخرب هؼام  من 3رمق يف املَحق  اًسوق احملددة ا 

     .وذكل بناء ؿىل ثوهَي مينح ًيذا الأخري ًيذا اًلرض مساؿد اًبائؽ بعاكةختول هل احلعول ؿىل  واًيت داخًل

 0اًفعي 
ىل اًوًوج رشوط فِو ثخوفررشاء منخوجات اًعَد داخي سوق ادلةل وضاط ميارس  ًـخرب مضرتاي لك خشط ذايت أأو مـنوي يف املَحق رمق  اًسوق احملددة ا 

 .(3ابدلةل )املَحق  ضرتياخلاص ابمل  الاًزتامبـد ثوكِؽ  مضرتي بعاكةنؼام داخًل واًيت ختول هل احلعول ؿىل اً من  1

 3اًفعي 
ىل اًًووج رشوط فِو ذايت ثخوفر خشط لك مناوالً  ًـخرب ًؤدى ؾن  اًسوق1ًلوم بأأؾٌلل املناوةل داخي اًنؼام ادلاخًل من  5يف املَحق رمق  اًسوق احملددة ا 

  1وثبلى وس َةل املناوةل حتت مسؤوًَة املناول املينَني،مؽ  ابثفاقخدمات املناوةل 

 0اًفعي 
حدى ىذه اًخجيزيات بناء ؿىل  ابس خلاللاملـدات املوجودة داخي اًسوق لك خشط ذايت أأو مـنوي ٍرخط هل و  ٌَخجيزيات ًـخرب مسرياً  دارة  اثفاقا  مؽ ا 

 اًسوق1

 1اًفعي 
 مه:لأؾوان بسوق اًسمم ابدلةل املس خخدمون وا

 مس خخدمو املىذب اًوظين ٌَعَد 

  مراوشٌلؿة جممثَو 

 مراكبو املعاحل اًبَعًرة 

  اًسَعة احملََة 

 1ممثَو خمخَف اال دارات اًـمومِة ذات ظةل مبارشة أأو كري مبارشة بسوق ادلةل ٌَسمم  

 سوق ادلةل داخي أأؾوان اًرشاكت اخلاظة امللكفة ابًنؼافة والأمن. 

 ظار ؾلود اًىراء   1مس خلَو بـغ املرافق اًخابـة ٌَسوق يف ا 
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 ةامجمنةرشوط اموموج إىل سوق امسمك : امثاني  امتاب

 2اًفعي 
ومحي اًضارة بضلك واحض أأمر ذةل صلكيٌل1 وًـخرب ارثداء اًب اًسوق جس َريدد جلنة ومحي صارة حتبذةل ارثداء وجواًب ًخـني ؿىل مجَؽ مرثفلي اًسوق 

 ال حيمي ىذه اًضارة من ًووج اًسوق1 مرثفق ومينؽ أأيرضوري 

 3اًفعي 
بالغظاحهبا  ؿىل جيب اًضارة، فلدان حاةل يف دارة ا   من مىررة وسخة هل ومتنح1 احذَايل اس خخدام أأي ؾن املسؤوًَة اكمي وًخحمي فورا ادلةل سوق ا 

دارة كبي من املعَوبة اًرشوط وكبول خعي ظَب ؿىل بناء ،مبلابي مادي صارثو  1ادلةل سوق ا 

 4اًفعي 
 احملددة واًوكوف املرور واًخفًرف، اًخحمَي اًضاحنات برشوط ثَزتم أأن جيب1 اًسائلني مسؤوًَة يه اًسوق داخي اًسمم هلي ووكوف صاحنات دخول

 املرور1 حرنة ًنؼام وفلا اال دارة ظرف من

 03اًفعي 
 ًيا ًوكوف اًضاحنات1ومينؽ منـا ابات اس خـٌلًمت اًخفًرف يف الأرظفة اخملععة فلط ٌَضحن واًخفًرف 

 00اًفعي 
 ذلكل1مينؽ ؿىل اًضاحنات ثفًرف مِاه اذلوةل يف الأماهن اًلري خمععة 

 08اًفعي   
ىل ٌسمح  املرخط ًيا1 اخلاظة اًس َارات الأسٌلك، ونذا وهلي فلط ًس َارات وصاحنات اخلدمات اًسوق اًوًوج ا 

 

 ةامجمنة امسمك سوق داخه : مواعيد امعمهامثامث امتاب

 00اًفعي   
 وبدضاور مؽ املينَني مت حتدًد أأوكات اًـمي ؿىل اًنحو اًخايل: سري اًـمي يف سوق اًسمم ابدلةل يف أأحسن اًؼروف من أأجي

ىل احلادًة ؾرشة ظباحاً اًضاحنات: من  دخول -        اًثامنة ًَاًل ا 

    زواالً  اًثاًثة ا ىلظباحًا  اًثاًثةاًساؿة  اًبائـني: دخول -      

ىل اًثامنة ظباحا دخول -         املضرٍتن: من اًساؿة اًرابـة ا 

ىل اًثامنة ظباحا : املناًوني دخول -        من اًساؿة اًرابـة ا 

 ابخداء من اًساؿة اًرابـة ظباحا  الأبَغ: اًسمم جسوًق -      

ىل اًخاسـة ظباحاابخداء من اًساؿة اخلامسة : اًسعحي اًسمم جسوًق -        ا 

 ادلـة، مؽ مراؿاة حاالت الاس خثناء1 ًخوكف وضاط بَؽ اًسمم ابًسوق ًوم -      

 03 اًفعي
دارة حتخفغ ىل واخلروج وادلخول اًبَؽ ثوكِت ثلَري يف ابحلق اًسمم ابدلةل سوق ا   .اًـعيأأايم  املينَني، وخعوظابدضاور مؽ  اًسوق ا 

 00اًفعي 
ىل  اًـمي1 نٌل ًخـني ؿىل اًـرابت املذهورة اًيت أأفرقت محوٍهتا ملادرة خارج أأوكات  اًسوقمينؽ ؿىل اًضاحنات ومجَؽ وسائي اًنلي الأخرى اًوًوج ا 

خراهجا دارة ا   1ـربةظاحب اً هفلة مسؤوًَة خارج أأسوار اًسوق ؿىل اًسوق فورا، وميىن ًال 

 ةاخللااشْملامليتذ تلااج ىٕ:لتشْٓلادتزءل
 املنججات وعرض امشاحنة ثفريغ وزن األول:امتاب 

  01 اًفعي
 ؾند ادلخول ابملزيان اجلرسي1 ؿىل اًسوق جيب وزهو وارد منخوجلك 
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 02 اًفعي
ىل سوق اًسمم أأن ًرصح ال دارة اًسوق، اك جراء أأويل،اًضاحنة، سائق  أأو اًبائؽمساؿد  ابئؽ،جيب ؿىل لك   ابملنخوجات موضوع اًبَؽ ًٍرد اًوًوج ا 

مضاء ىذا اًخرصحي  (01)املَحق  خـيد أأحد ممثًل اًباؿة ابدلةل بضٌلن أأداء مس خحلات اًسوق ؾن ظًرق ا  يف حاةل رفغ أأحد اًباؿة أأداء  احرتازياك جراء  ًو

  املىوس1

 03 اًفعي
دالء هبا ؾند احلاجة دلى اًسَعات اخملخعةمعدر  ثثبتة وزَل ؿىل جيب ؿىل ابئـي اًسمم اًخوفر  1املنخوج، ًال 

 04   اًفعي
 ادلخول1ؾبورىا ابب  ؾندٌَمراكبة  واًفاركةختضؽ لك اًضاحنات واًس َارات احلامةل ٌَسَؽ 

 83 اًفعي
ىل اًضاحنة وظول ؾند  اًخفًرف1  وظي ومينح ًيا محوٍهتا ًخفًرف ماكنًيا  حيدداجلرسي،  املزيان اًسمم ابدلةل مبوكف سوق ا 

 80 اًفعي
ذا دٍر سوق اًسمم اًعالحِة يف منؽ دخول اًضاحنة أأو ؾرض املنخوج اًسم ي ٌَبَؽ مليف بـغ احلاالت الاس خثنائَة،  مل جسمح اًعاكة وخعوظا ا 

دارة سوق اًسمم1 الاسدِـابَة ؿالن ثلوم بنرشه ا  خبار املينَني ؾن ظًرق ا   ٌَسوق بذكل1 وثمت ىذه اًـمََة بـد ا 

 88اًفعي 
 اًسوق1ظفة اًبَؽ خارج أأوكات وضاط احملمةل ابلأسٌلك اًوكوف ؾند أأر  اًـرابتمينؽ ؿىل 

 80 اًفعي
خبار اًرشظة بذكل ؾربةساؿة1 لك  33 احملمةل ابلأسٌلك يف اًـرابتاحملددة ًوكوف اًزمنَة اًلعوى املدة  حتدد دارة  جتاوزت ىذه املدة، ًمت ا  من ظرف ا 

 ٌَلِام ابملخـني1  اًسوق
 

 83 اًفعي
   1اًبائؽهبا من ظرف  املدىل َخرصحيأأن حىون معابلة ٌ املـروضة ٌَبَؽ جيب  اًسمىِة املنخوجاتمجَؽ 

 80 اًفعي
 1اًبائـني مسؤوًَة وحتت اًدسًوق موؿد كبي الأبَغ ساؿة ثفًرف اًسمم ًبدأأ 

 81 اًفعي
   ذلكل1 اخملععة املناظق اًسعحَة يف الأسٌلك من ؾَنة ؾرض ًمت

 82 اًفعي
ما وحتدد ثـرض املنخوجات حسب هوؾيا،  اًعنادًق1 ؿددابًىَِوقرام، أأو  مكَهتا ا 

 83 اًفعي
 اًرشوط اًعحَة اجلاري هبا اًـمي1 حترتمال اًيت  واًعنادًقاًسمم يف احلاوايت  ضحيؼر ؾر 

 84 اًفعي
دارة اًسوق1 وسُمت  واملناظق اخملععة ذلكلًخوجب ؿىل اًباؿة ؾرض اكمي منخجاهتم ابًباحة  قش، حماوةل لأي ٌَخعدي مـاكبة أأي اًيت حتددىا هلم ا 

 اًـمي1ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا  خشط حياول اٍهترب من أأداء اًرسوم

 03 اًفعي
دارة سوق ادلةل  .وكري كابةل ٌَىراء أأو ختعَعيا لأصخاص حمددٍن ثـخرب املربـات اخلاظة ٌَبَؽ ونذا اًباحات اخملععة ٌَخفًرف مَاك ال 

 00 اًفعي
ىل اًسوقثوزع الأماهن وابحات اًبَؽ لك ًوم حسب حر    1ثُب رمقي جسَسًل ٌسمل ابملزيان اجلرسي ؾند ادلخول ا 

 08 اًفعي
 ومينؽ منـا ابات اس خـٌلًيا ًوكف اًضاحنات1 احملددة من ظرف اال دارةجيب ؿىل اًباؿة ثفًرف محوالهتم يف الأرظفة اخملععة فلط ٌَضحن واًخفًرف 



خ  2018مدمش الذوسة العادًت لؽهش ماي   (09/05/2018ملجلغ ظماعت مشاكؾ ) الجلعت الشاهُت بخاٍس

147 
 

 00 اًفعي

ىل اًـرابت من املنخوجات ثفًرف ًمت ما اًـرض منعلة ا   ؾرابت املنواًني ابس خـٌلل مبساؿدة أأو( املساؿدٍن اًبائـني) ٌَبائؽ اخلاظة اًوسائي ظًرق ؾن ا 

 ذلكل1 اخملععة اجلر

 03 اًفعي
 ثوافلِة1 مس خحلات املنواًني من ظرف املينني املس خفِدٍن من ىذه اًـمََة بعًرلة ثؤدى

 00 اًفعي
قأأؾوان املىذب اًوظين ٌَعَد  حتت مراكبة اًسمم الأبَغ عوفرز أأهواحتدًد  ثبدأأ معََة  ؾرضيا1 مؽ موازاة الأسٌلك مكَات جسجَيحِر ًمت  ساؿة كبي بداًة اًدسًو

 01 اًفعي
 ؾرضيا1 مؽ موازاة الأسٌلك مكَات جسجَيحِر ًمت ، أأؾوان املىذب اًوظين ٌَعَد حتت مراكبة اًسعحيجرد مكَات اًسمم  ثبدأأ معََة

 02 اًفعي
  .اًخرصحيوظي ًاملنخوجات اًسمىِة املـروضة ٌَبَؽ هَف ما اكن ظنفيا وهوؾيا أأن حىون معابلة  مجَؽؿىل جيب 

 03 اًفعي
سالمة جيب ؿىل لك مضرتي احرتام أأوكات بداًة اًنضاط وساؿات اال كالق1 نٌل ؿََو احرتام كواؿد حرنة اًسري ووكوف اًس َارات وكواؿد اًنؼافة واً 

 ونذا احرتام اًنبااتت وكريىا1واحلفاظ ؿىل املـدات واًخجيزيات املوضوؿة رىن اصارهتم  وحسن اًسَوك

 04 اًفعي
ـخرب ىذا اًخرصحي حتت  ٌَمضرتايت موكؽ من ظرف اًبائؽ، وظياحلال اال دالء ب اكذىضًخوجب ؿىل املضرتي لكٌل  ؾند املراكبة من ظرف  ومسؤوًَخًو

 نٌل ًخوجب ؿََو جسمل واثئق اًخدبؽ وزبوثَة املعدر من دلن اًبائؽ موازاة مؽ اكذناء أأي منخوج1 .اًسَعات اخملخعة

 33 اًفعي
ؿادة بَؽ املنخوجات   اًيت مت رشاؤىا داخي اًسوق1اًسمىِة مينؽ منـا لكَا ا 

 30 اًفعي
 1خمعط هتَئة، كرارات وزاًرة 1111(مينؽ منـا لكَا بَؽ الأسٌلك واملنخجات اًبحًرة خالل فرتات املنؽ )راحة بَوًوجِة، 

 38 اًفعي
زاةل أأحضاء، هتَئي خنلِةاً م بأأؾٌلل امينؽ منـا لكَا اًلِ  اًسوق1وثلعَؽ الأسٌلك داخي ، ا 

 30 اًفعي
 ٌَسوق1مينؽ بَؽ املنخوجات اًسمىِة خارج املاكن اخملعط ذلكل وخاظة ابلأماهن اجملاورة 

 33 اًفعي
 أأصير1 1بعاكذو يف حاةل ؿدم مزاوًخو ًنضاط بَؽ اًسمم ملدة اكعاىا ًمت ثوكِف وضاط اًبائؽ وحسب 

 

 وةيع املنججات امثاني: املراقتة امتيطرية امتاب

 30 اًفعي
 اجملال1ًلواهني املنؼمة ًيذا ٌَمساظر وا وذكل ظبلاً  ٌَبَؽواًعحَة ٌَمنخجات املـروضة املراكبة اًبَعًرة  ثمت معََة

 31 اًفعي
ممثَني  وثدضلك ىذه اٌَجنة من اًسوق1ثخوىل جلنة خمخعة اًسير ؿىل مدى ثوفر رشوط اًنؼافة واًسالمة اًعحَة واًخعيري اًسائي واًعَب داخي 

دارةاملعَحة  ؾن ضافة ممثي أأي معَحة ذات ظةل مبوضوع اًنؼافة .اًسوق، اًسَعة احملََة وممثًل جتار اًسمم اًبَعًرة، ا   واًسالمة نٌل ميىن ا 

  .ذكلًيذه اٌَجنة لكٌل اكذضت اًرضورة  اًعحَة

 32 اًفعي
 وجسَمييا املعادرة صيادة حتٍرر اًبَعًرة، ًمتاملعَحة  كبي من اًـميظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا  ًالس هتالك ظاحلة كري ثـخرب اًيت املنخوجات معادرة حاةل يف

 1ال دارة سوق ادلةل اًبَعري ظرف اًعبُب من
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 33 اًفعي
اًنلي اًيت جس خجَب ملـاًري اًسالمة اًعحَة اًلاهوهَة اجلاري  وسائي اس خـٌللًخوجب ؿىل املضرٍتن  اًؼروف،حفاػًا ؿىل جودة املنخوج وهلهل يف أأحسن 

  اًـمي1هبا 

 34 اًفعي
اًنعوص ، وذكل مؽ احرتام بني اًبائؽ واملضرتي ثوافلِة بعًرلة اًسوق داخي اخملععة ذلكلاملربـات اخلاظة ونذا اًباحات  يف ابدلةل اًبَؽ معََات ثمت

قاًلاهوهَة   ادلةل1 أأسواق يف ٌَدسًو

 03 اًفعي
 وذكل حسب اٍمثن املرجـي1، ابدلةل اًسمم سوق املخواجدة داخياًخرًبد  قرفة يف اًسمممن  املباؿة كري املنخجات كبولًمت 

 

 أداء امرسوو عىل املتيعاتامثامث:  امتاب

 00 اًفعي
املخـَق  89-30اًلاهون رمق % من كمية املبَـات وًعبق ؿىل اًباؿة ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا اًـمي بناء ؿىل  2ٌس خخَط املىذب اًوظين ٌَعَد رمس كدره 

  بخحدًد هؼام اًرضائب املس خحلة ٌَجٌلؿات احملََة

 08 اًفعي

ثوجِو اًمكَات اًلري مباؿة َضاحنات ٌسمح ٌ اًبَؽ اجلزيئ ٌَمنخوج، خحلة1 ويف حاةل ًـخرب لك منخوج ًدخي سوق ادلةل مباؿا وثؤدى ؾنو اًرسوم املس   

زبااتت اًرضوًرة بخوجِو اذلوةل ٌَوهجة املـَومة1 ويف  حاةل خماًفة ىذه ًوهجة مـَومة ًرصح هبا اًبائؽ وفق الًزتام خمعط ذلكل، وؿىل اًبائؽ ثلدمي اال 

 ئؽ ؿىل أأساس اًمكَة اال جٌلًَة1امللذضَات، ًمت أأداء اًرسوم من ظرف اًبا

بلى ٌَمسؤول ؾن اًسوق اكمي اًعالحِة يف رفغ ىذه اًـمََة وخعوظا يف احلاالت اًيت قرضيا اٍهترب من أأداء املس خحلات1  ًو

 00 اًفعي
وثبنهيا  كبي أأن ثدخي حزي اًخنفِذ ؿَهيا واملعادكة لأمثان الأسٌلك حتدًد الحئة مرجـَةاًسوق بدراسة  ابكرتاح من اٌَجنة الاسدضاًرة، ثلوم جلنة جس َري

 ؿىل لك رأأس س نة1حئة الىذه اً ًمت حتَني1 و اًرسوم خعمكعد 

 الأسـار ىذه وثؤخذمن خالل جوالت حتدًد الأمثان اًيت ًلوم هبا أأؾوان املىذب1  واملضرتي اًبائؽ بني ابًخوافق اًسـر حتدًد اًبَؽ مرحةل نٌل ميىن ازناء

 1اًبائؽ كبي من دفـيا اًواجب اًرسوم الحدساب كأساس

 03 اًفعي
 اًسوق1ًمت أأداء اًرسوم ومجَؽ اًوجبات الاخرى املس خحلة ًفائدة اًسوق بني ًدي أأمني اًعندوق داخي 

 00 اًفعي
ـخرب ىذا الأخري أأساس لأداء  ٌَمنخوج،يف حاةل اًبَؽ ابملزاد اًـَين، ٍىون مثن املزاًدة ثعاؿداًي، وٍرىس املزاد ؿىل املضرتي اذلي حيدد اٍمثن الأؿىل  ًو

 اًواجبة1اًرسوم 

 01 اًفعي
 اًـمي1ثبت مكَات ووزن وهوع اًسمم املباع وذكل ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا ً ٌَمضرتي  وظيًَزتم اًبائؽ بدسَمي 

  02 اًفعي
جبة ؾن بَؽ اًسمم داخي اًسوق يف ًومو دون ثأأخر بني ًدي أأمني اًعندوق1 ولك ابئؽ مل ٌسدد اًوجبات املس خحلة يف ًومو، مينؽ اًمت أأداء اًرسوم اًو 

هذار من ًووج اًسوق ًبَؽ منخوجاثو ا ىل حني جسوًة وضـَخو املاًَة  ىل أأمني  وأأداءمبارشة ودون سابق ا   اًعندوق1ما بذمذو ا 

 03 اًفعي

دارة اًسوق ؿ  1اًـمياًرشاء املسَمة من ظريف اًباؿة وذكل ظبلًا ٌَلواهني اجلاري هبا  وظولىل لك مضرتي ًعَب خمت ثرصحي مضرتايثو اال دالء بجضرتط ا 

 04 اًفعي
دارة سوق اًسمم ٌَمضرت  ـخرب ىذا اًخرصحي ن ثرصحيًا مبضرتايهتم ؾند اًعَب ميىهنم من اًوًوج ا ىل سوق مسمٍمتنح ا   وزَلةابملضرتايت  ٌَجمةل أأخر1 ًو

  1ًخدبؽ املنخوج
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 13 اًفعي
 1وزَلة اًخرصحي ابملضرتايت ظاحلة ٌَخداول فلط يف أأسواق اًسمم ابدلةل اًيت ٌسريىا املىذب اًوظين ٌَعَد

  10 اًفعي
  .جسمل ٌَبائؽ بـد هناًة معََة اًبَؽ وظي الأداء مؽ فاثورة املبَـات

 

 ااشالم٘لّاألمًلةاخللااشْمسفظلامليتذ ت،لاملاافل،لااج اح:لادتزءل
 غرفة امجربيد األول:امتاب 

  18 اًفعي
ومينؽ ختٍزن أأي مواد كذائَة بلرفة اًخرًبد كري منخجات  أأخرى1 وهجة ا ىل حشهنا اهخؼار يف أأو بَـيا ًمت مل اًيت اًبَضاء الأسٌلك ًخخٍزن خمععة اًخرًبد قرفة

  .اًعَد

  10 اًفعي
ٌَعَد، بدضاور مؽ املعاحل اًبَعًرة اخملخعة، احلق يف ؿدم كبول أأي منخوج ٍرى أأهو كري ظاحل ًالس هتالك أأو أأحد أأدوات اًوظين ال دارة املىذب ًبلى 

زاةل املنخوجات اًيت ٍرى أأهنا كري ظاحلة ًالس هتالك بـد وظوًيا ً  لرفة اًخرًبد1 ويف حاةلاًعَاهة )ظنادًق أأو كريىا( اًيت ال جس خجَب ٌَمـاًري املـمتدة، أأو ا 

خراج املنخوجات من قرفة اًخرًبد ؿىل هفلة ظاحهبا1 هذار، حيق ٌَمىذب اًوظين ٌَعَد ا   ؿدم الاس خجابة ًيذا اال 

  13 اًفعي
ذن اخلروج وفاثورة الأ  ال بـد اال دالء اب  خراج املنخوجات ا   داء1جيب أأن ٍىون اًسمم اذلي س َدخي قرفة اًخرًبد حمفوػا يف ظنادًق، وال ٌسمح اب 

  10 اًفعي
دارة ثلَريه اًسوق، وحيق ادارة ظرف من اًخخٍزن ظنادًق سـر حتدًد ًمت   بخوافق مؽ املينَني1وذكل  ًال 

  11 اًفعي
ال ملاً ي اًسَؽ اخملزهة أأو الأصخاص املرخط هلم من كبي املاًىني أأو جلن املراكبة1 وال ميىن لأي خشط د خول قرفة اًخرًبد ال ٌسمح بدخول قرفة اًخرًبد ا 

ال برفلة  دارة سوق ادلةل1ا   مس خخدم من اًلاؿة اخملععة ًيذا اًلرض وذكل يف اًساؿات اًيت حتددىا ا 
 

 امثاني: مصنع امثنج امتاب

  12 اًفعي
هخاجِة بعاكة ٌَثَج معنؽ ؿىل ابدلةل اًسمم سوق ًخوفر ٌَمساظر اجلاري  وفلا اًسمم ابدلةل مسؤول سوقمن ظرف  اًَوم، مسرييف  ظن 30ْ   ثبَف ا 

 1اًـميهبا 

  13 اًفعي
 ًخوجب ؿىل املينَني اًراقبني يف اكذناء اًثَج دفؽ مبَف مس بق ؾن اًمكَة املراد اكذناؤىا ملىذب أأمني اًعندوق1

  41اًفعي 
 1لكف 83و لكف 03 لكف، 033 ًمت بَؽ اًثَج ؿىل صلك مكَات: ظن، هعف ظن، 

  23 اًفعي
 1املينَنيبدضاور مؽ وذكل  ٌَجنة ثلَريه جلنة اًدس َري، وحيق ظرفمن اًثَج  سـر ًمت حتدًد

  20 اًفعي
دارة وحدىا  .املينَنيبدضاور مؽ وذكل  اًثَج ملعنؽ واخلروج ادلخول أأوكات ونذا، املنخجة اًثَج مكَة ثلَري يف احلق متخكل اًسوق ا 

  28 اًفعي
بديف بـغ احلاالت الاس خثنائَة ميىن ال دارة املىذب اًوظين ًعَد ثفوًغ جسري معنؽ  ظار ظَب ا  ىل اًلعاع اخلاص يف ا  ىامتم وفق اًرشوط اء ااًثَج ا 

  املنعوص ؿَهيا كاهوهَا1
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 واملرافق املشرتكة امجماعية امثامث: امورشات امتاب

  20 اًفعي
ني أأو ذاثَني أأصخاص ظرف من ابدلةل اًسمم بسوق اخلاص اس خلالل املليىى ًمت ت اس خلالل املليىى وفق ًعَب 1 ًمت ٌَمساظر اجلاري هبا اًـمي وفلا مـنًو ثفًو

 ٌَعَد، وذكل وفلا دلفرت حتمالت1 اًوظيناملىذب  اىامتم ًمت اصياره ؿالهَة من ظرف

 احملي بعفة هنائَة1 حسب ًمت اًخحمالت،دفرت  يف املذهورة كري أأخرى لأقراض ابدلةل اًسمم سوق ملليىى اس خلالل أأي

 23 اًفعي
ىل أأصخاص ابدلةل اًسمم الأسٌلك داخي سوقًـيد جس َري اًعنادًق أأو حاوايت  ني أأو ذاثَني ا  1 ًمت ثفًوت ىذه ٌَمساظر اجلاري هبا اًـمي وفلا مـنًو

 ٌَعَد، وذكل وفلا دلفرت حتمالت1 اًوظيناملىذب  اخلدمة وفق ًعَب اىامتم ًمت اصياره ؿالهَة من ظرف

 20 اًفعي
ؽ أأداء ظالة ال جيب بأأي حال من الأحوال أأن حىون كاؿة اًعالة ماكان لأي جتمؽ خارج اال ظار اًخـبدي اخملععة هل واذلي حتدده اًسَعات املـنَة1 ومين

 ادلـة بلاؿة اًعالة1 وًخىفي املىذب اًوظين ٌَعَد بنؼافة كاؿة اًعالة1 

 21 اًفعي
 أأمر اًسالمة أأحذًة وارثداء دامئة بعفة احلذر جيب ثويخ ذلا1 والأصخاص واملـدات اًضاحنات من اًـدًد ًخداول وضعا ماكان ابدلةل اًسمم سوق ًـخرب

ًزايم  ادلةل1 سوق يف ٌَـامَني ابًنس بة ا 

 22 اًفعي
دارة سوق ادلةل مسؤوةل ؾن أأي دشكة أأو ضَاع ملنخوجات اًعَد والأدوات واًس َارات واملـدات اًيت ميَىيا مس خـمًل   سوق ادلةل1 ال ثـخرب ا 

 23 اًفعي
 الأخرى1ًـخرب سوق اًسمم ابدلةل فضاًء ًبَؽ منخوجات اًعَد دون سواىا من املواد 

 24 اًفعي
نة اًسري جيب ؿىل ٍلوع مس خخديم سوق ادلةل احرتام امللذضَات املنؼمة حلرنة اًسري ابًسوق واًيت حيددىا اًلاهون اًخنؼميي ًوكوف اًضاحنات وحر 

 ادلةل واال صارات املرثبعة بو1داخي سوق 

 33 اًفعي
ًعاق أأي يشء هَفٌل اكن ؿىل اجلدران ونذا ؿىل اًبناايت اخلارجِة ً   1سوق اًسمم ابدلةلمينؽ منـا ابات اًىذابة أأو ا 

 30 اًفعي
دخال ابات منـا مينؽ  1ا ىل سوق اًسمم ابدلةل احلَواانت ا 

 38 اًفعي
ذن مىذوبمينؽ اس خـٌلل اًاكمريات وأ الت اًخعوٍر  دارة سوق ادلةل ونذا اكمريات اًيواثف اذلهَة واٌَوحات داخي سوق ادلةل دون ا   يف1 مس بق من ا 

هذار1 سابق دون اجلياز معادرة جيوز الامذثال، ؿدم حاةل  ا 

 30 اًفعي
 ابدلةل، ؾرض أأو بر أأي برامج أأو أأفالم أأو أأي برانمج واثئلي أأو ربوراتج من صاهو أأن ميس الأخالق أأو خيي ابحلَاء اًـام1 سوق اًسمم مينؽ منـا ابات، داخي 

 33 اًفعي
دارة سوق ادلةل ؾن الأرضار اًنامجة ؾن الاس خـٌل ؿادي ل اًلري ًـخرب املس خـمَون مسؤوًني مدهَا ؿىل جسدًد اًلرامات واًخـوًضات اًيت جيب أأداؤىا ال 

صارهتم1  ٌَخجيزيات واملـدات املوضوؿة رىن ا 

 30 اًفعي
جناز أأصلال هتَئة وجتيزي أأو ثوسـة ٌَعرق أأو اًبناايت هدِجة ًخعور وضاط سوق ادلةل1سوق اًسمم  مس خـمًلمينؽ ؿىل   ابدلةل، ا 

 31 اًفعي
اًـمي1 ميىن ٌَـلوابت اًيت كد خيضؽ ًيا اخملاًفون ٌَنؼام ادلاخًل ًسوق لك من مل حيرتم ملذضَات ىذا اًنؼام ادلاخًل س َـاكب ظبلا ٌَلواهني اجلاري هبا 

ن اكذىض احلال1 هذار، اًخوكِف، اال كعاء وحىت املخابـة اًلضائَة ا  ىل اال   ادلةل أأن ثعي ا 
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 ( 1حقاملَ) رشوط اًًووج

 :املناًوني وومساؿدهيم  املضرٍتن ،ٌَباؿةرشوط اًوًوج ا ىل سوق اًسمم ابدلةل ابًنس بة 

اذلاثَني:ابًنس بة ًلأصخاص  

  (01ا ىل  8املـنَني )املَحلات من من ظرف معادق ؿََو وموكؽ  اًزتام 01

 اًعحي1بعاكة حصَة مسَمة من ظرف املىذب  81

 1ظوراتن مشسُذان 01

 ؿَهيا1وسخة من بعاكة اًخـًرف اًوظنَة معادق  31

 املـنًوني:ابًنس بة ًلأصخاص 

 وسخة من اًسجي اًخجاري ٌَرشنة معادق ؿَهيا حدًثا1 01

 ؿََو1اًلاهون الأسايس ٌَرشنة معادق  81

 :ٌَمخناًونيابًنس بة 

  1معادق ؿََو وموكؽ من ظرف املناول اًزتام 01

  1أأصير 0ثخـدى مدهتا  ال اًسريةصيادة حسن  81

 اًعحي1بعاكة حصَة مسَمة من ظرف املىذب  01

 1ظوراتن مشسُذان 31

 ؿَهيا1وسخة من بعاكة اًخـًرف اًوظنَة معادق  01
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(  2اًبائؽ )املَحق اًذػػػػػػػزام

ابئؽ اًسمم  1 بعفيتاًوظنَة: 111111111111111111111111رمق اًبعاكة اًس َد: 111111111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 دلةل؛اب

املرثبعة ( الس خـٌلًيا يف الأقراض )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

  ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة  هبائؽ بـمًل

مضاء اًخرصحي ٌَسوقأأرصح ؾند ًوويج ا ىل اًسوق ابملنخوجات اًسمىِة املراد ادخَيا  -   1مؽ ا 

متام معََات اًبَؽ دون  وواجبات بنيأأداء مجَؽ املس خحلات من رسوم  - ًدي أأمني اًعندوق يف ًومو مبجرد ا 

ة وضـَة املاًَة هبذا اخلعوص1  ثأأخر1 وؾند خماًفيت ذلكل اًزتم بـدم اًوًوج ا ىل اًسوق ا ىل حني جسًو

ًـخرب املاكن اخملعط ًـرض املنخوجات ماكان مؤكذا ًلك ابئؽ، ذلا ال حيق يل اؾخباره مَاك يل بعفة دامئة او  -

ت او اًىراء ًضخط اخر(؛اًخرصف   فِو بأأي وجو من الاوجو )اًخفًو

رجاع اًبعاكة يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي بسوق اًسمم؛ -  ا 

 وجود اًوسعاء(؛)ؿدم بَؽ املنخوجات اًسمىِة لأنرث من مرة واحدة داخي اًسوق  -

 احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق1 -

  ؛املرفق داخي ىذا مـاماليتحتمًل اكمي املسؤوًَة يف  -

 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل  ثوكِف وضاظي هبائؽ ٌَسمم ابدلةلسوق اً نٌل حيق ال دارة 

 اًـمي1

 اال مضاء )معادق ؿََو(
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 (3اًذػػػػػػػزام مساؿد اًبائؽ/املضرتي )املَحق

 1 اًوظنَة: 111111111111111111111111  رمق اًبعاكة اًس َد: 11111111111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 دلةل؛اباًسمم  /مضرتيمساؿد ابئؽ بعفيت

 1: 1111111111111111111111111111111/املضرتياًبائؽووسب  امس

  …………………………… :/املضرتيٌَبائؽاًرمق اًدسَسًل 

( الس خـٌلًيا يف الأقراض املرثبعة )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

  ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة مكساؿد  بـمًل

رجاع اًبعاكة يف حاةل ثلَري وضـَيت أأ  -  و وضاظي بسوق اًسمم؛ا 

  ؛داخي ىذا املرفق مـاماليتحتمًل اكمي املسؤوًَة يف  -

ًـخرب املاكن اخملعط ًـرض املنخوجات ماكان مؤكذا ًلك ابئؽ، ذلا ال حيق يل اؾخباره مَاك يل بعفة دامئة  -

ت او اًىراء ًضخط اخر(؛  او اًخرصف فِو بأأي وجو من الاوجو )اًخفًو

 وجود اًوسعاء(؛)ؿدم بَؽ املنخوجات اًسمىِة لأنرث من مرة واحدة داخي اًسوق  -

 احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق1 -

  اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل  ثوكِف وضاظيسوق اً نٌل حيق ال دارة 

مضاء  مضاء اً     ؿََو()معادق  /املضرتيبائؽاً مساؿد ا   )معادق ؿََو( /املضرتيبائؽا 
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   (4)املَحق املضرتي اًذػػػػػػػزام

مضرتي  بعفيت1 وظنَة: 11111111111111111111111اًًبعاكة 1  رمق ااًس َد: 11111111111111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 .ٌَسمم

( الس خـٌلًيا يف الأقراض املرثبعة )اًبادجأأكر يف ىذا الاًزتام ملابي جسَميي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة 

 ًًل:مبا  اًزتايممؽ  مراوشداخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة  مكضرتي بـمًل

  

رجاع اًبعاكة يف  -  حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي بسوق اًسمم؛ا 

يف حاةل ثوفري ؿىل صاحنة ًنلي اًسمم، جيب أأن أأديل بضيادة املعابلة املسَمة من ظرف املعاحل اخملخعة  -

 ؾند احلاجة1

 كاهوهَا1اًزتم بـدم ا دخال صاحنة ا ىل سوق اًسمم ابدلةل ال ثخوفر ؿىل صيادة املعابلة املنعوص ؿَهيا  -

  داخي ىذا املرفق؛ املسؤوًَة يف مـاماليتحتمًل اكمي  -

 ؿدم بَؽ املنخوج اًسم ي داخي اًسوق بـد رشائو؛ -

 احلفاظ ؿىل مـدات اًـمي داخي اًسوق؛ -

دخال س َاريت اًضخعَة داخي سوق اًسمم -   1ابدلةل ؿدم ا 

 

 اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل ثوكِف وضاظي مكضرتي ٌَسمم سوق اً نٌل حيق ال دارة 

 ؿََو( اال مضاء )معادق                                                      
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   (5)املَحق املناول اًذػػػػػػػزام

 مناول ٌَسمم بعفيتوظنَة:111111111111111111111111  اًبعاكة اًأأان املوكؽ أأسفهل اًس َد:111111111111111111111111111111111111  رمق

  داخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة

يف الأقراض املرثبعة  الس خـٌلًيا( )اًبادجملابي جسَمي اًنسخة اًوحِدة من بعاكيت اًعدًرة  الاًزتامأأكر يف ىذا 

 مؽ اًزتايم مبا ًًل: مراوشبـمًل مكناول داخي سوق اًسمم ابدلةل مبدًنة 

 

دارة اًسوق أأو مت اكذناؤىا من ظريف  - احلفاظ ؿىل وس َةل املناوةل املس خـمةل سواء كدمت من ظرف ا 

 رشًعة معابلهتا ًرشوط اًسالمة اًعحَة1

  اًسمم1جتار سوق  ؽاحعي ؿىل مس خحلايت املاًَة جراء خدميت مكناول بعًرلة ثوافلِة م -

 ضَاع اًـربة أأو ؾعهبا حِر ٍىون ا ظالح اًـربة ؿىل هفليت1 احتمي مسؤوًَيت اًاكمةل يف حاةل -

رجاع بعاكة املناول يف حاةل ثلَري وضـَيت أأو وضاظي داخي سوق اًسمم1 -  ا 

 ابس مترار1بذةل همنَة موحدة اٌَون واًضلك مؽ احلفاظ ؿىل هؼافهتا  ارثداء -

 اًسوق1احلفاظ ؿىل جتيزيات ومـدات  -

 يف املاكن اخملعط بـد هناًة لك ًوم معي1 ثنؼَف ًويم ًوس َةل املناوةل ووضـيا -

دارة اًسوق أأو اًخجار حفاػا ؿىل هؼام  - ؿدم ادلخول يف أأي مضاحنات أأو مالس نات مؽ مس خخدمني ا 

 اًسوق1 

 اًـمي1 ااجلاري هب املساظروخماًفة  ابًزتامايتيف حاةل ا خاليل ثوكِف وضاظي سوق اً نٌل حيق ال دارة 

 

 ؿََو( اال مضاء )معادق                                                      
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 (6)املَحق وركة اًخرصحي ابملنخوج

سوق اًسمم ب دلةل اب ممثي اًبائؽ /دلةلابابئؽ اًسمم  1بعفيت111111111اًوظنَة: 1111111111111 رمق اًبعاكة اًس َد: 111111111111111111111111أأان املوكؽ أأسفهل 

 1مراوشمبدًنة ابدلةل 

واحملددة أأسفهل، ثوجد حبوزيت …………1 بخارخي................منث اًضاحنة املرمقة1111111 واحملمةل ؿىل.1111......أأرصح بأأن املنخوجات اًلادمة من111111

دخاًيا ًسوق   …………………….بلرض بَـيا1مراوش اًسمم مبدًنة  ًبَؽ ادلةلوأأرصح اب 
Espèce  اًوزن ) لكف ( ؿدد اًعنادًق اًعنف 

Abadeche  بورا      

Bar ou loup   بوصوك      

Bar tacheté         

Bogue  بوكة      

Bonite/Bacorette ت       بوُه

Breka  بٍرىة      

Calmar  لكٌلر      

Caplan       

Chevrette        

Chien mer/Chien espagnol       

Chinchard   اًرشن      

Congre  اًعنور      

Coq rouge (gros yeux)         

Courbine  دبدوب      

Crevettes rose        

Dente a tache rouge         

Dente commun         

Dente du maroc          

Dorade grise   اانانز      

Dorade royale  زرًلة      

Espadon  ص باضة      

faux Saint pierre        

Grondin/Robio  اًروبَو      

Liche lirio   اوالح      

Lotte        

Marbre  احلنبي      

Merlan bleu       

Merlu   املريهة      

Merou gris/noir  املريو      

Mostelle  موسعَي      

Mulet   بوري      
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الثامنة عشرةالنمطة 

 .الذساظت واإلافادكت على هظام داخلي لعىق العُاساث اإلاعخعملت

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشلالثانً النائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

حول ابراهٌم بوحنش لتبلوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات الكلمة للسٌد 

 النمطة.

 

  رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌدة ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   18 – 17 – 16 – 15 النمطة رلم:

 
 

  جتناعاتقرير 
  باملرافق العنومية واخلدمات املكمفة لمجنةا 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 لل18ل–ل17ل–ل16ل–ل15النقط ذات االرقام حول 
 2018 ماي لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  15النمطة 

 ااشنولب دتنو٘.لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْم:  16النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.:  17النمطة 

 اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  18النمطة 
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فاً جاادول اعمااال الاادورة  المدرجااة ، وفااً اطاار تحضااٌر الاانمطالجااري بهااا العماالٌااة والتنظٌمٌااة للممتضااٌات المانون طبماا
لكال مان الساادة أعضااء  الموجهاة 03/14/2108 بتاارٌخ 8367 لمجلاس جماعاة ماراكش، وتبعاا للادعوة 2108 ماايلشاهر  العادٌة

الماذكورة  عمادت اللجناة ،لخادماتباالمرافك العمومٌاة وااللجناة المكلفاة اجتمااع اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال 
صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي شاارع دمحم  الحادٌاة عشارةعلاى السااعة  2108 ابرٌل 24 الثبلثاءٌوم  اجتماعا

  :مدرجة فً جدول اعمال دورة ماي والمرلمة كاالتً نمطة لتدارس رئٌس اللجنابراهٌم بوحنش السٌد  الخامس برئاسة

  املتموك٘لبتكْٓ٘لّحتشنيلااْاْزلإىللارترم تلل4136/ولحلو/9التف قٔ٘لااراان٘ل قهلل3اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النقطة رقم
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللماانش.لااضشٔ٘لمبرٓي٘

  لّاملض ةق٘لعوٙلةفرتلااتشنالتلمليحلامتٔ زلقطالاملانب تلاملد اف٘لاكْاىنيلااشريلاىللاحملذزلادتن عٕ.اار اس٘ل:  04النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلبازلاازٓتٌْلب حمل مٔر.:  05النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشنولب دتنو٘.:  06النمطة
  لار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاوشْملادتن عٕلاازٍْ لبمنيلآطٕ.ا:  07النمطة
  لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  08النمطة
  لاانش.امكرلااتربريلاملفْضلملانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘لّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لمل5اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلموشلل قهل:  22النمطة
  لّامل ءلاوهَاب ءلااْطينلّاملهتبلملاانشلّااهَاب ءلامل ءلاتْزٓعلاملشتكو٘لااْن ا٘لّلماانشلمج ع٘لزتوصلبنيلاتف قٔ٘لعوٙلاملض ةق٘:  23النمطة

 .ماانشلملرٓي٘لااهَاب ئٔ٘لب اربه٘لاابْٔنَاب ئٔ٘لاحملط٘لبابطلتتموللاورابلااض حل
ل

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب السادس لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش )عضو اللجنة( :   خدٌجة فضً

 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش :   عبد الرزاق جبور
 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 عبد الرحٌم الفٌرامً. سفٌان بنخالتً، حفٌظة مجدار،
 

 السادة:المجلس من أعضاء  االجتماعشارن فً  -

دمحم بنلعروسً، دمحم الزراؾ، عبد الهادي بن عبل، توفٌك بلوجور، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة، 
     عبد الصمد العكاري، م. عبد الحفٌظ المؽراوي.

 
 

 خالد الفتاوي  بعذر السٌد: من اعضاء المجلس الجماعً وؼاب عن االجتماع -     
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً
 المالٌةرئٌس لسم تنمٌة الموارد  :   عبد الحك مدا

 وكٌل المداخٌل :   الخمار لمؽاري
 مدٌر سوق السٌارات المستعملة :   أحمد فرٌرا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
  08: النمطة رلم
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 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   دمحم ارفا
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :    رشٌد بوزٌتً

 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :   م. أحمد المفتً
 العامة للمصالحعن المدٌرٌة  :   عبد الرحٌم العلمً

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

 

 :وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة -
 

 عن المكتب الوطنً للصٌد البحري :  عبد المادر فاتً
 عن والٌة األمن بمراكش :   رشٌد الودادي

 األمن بمراكشعن والٌة  :  عبد الرحٌم جبلل
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم المهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  أمٌن اٌت علً

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمط المضمنة فً جدول 
سلط السٌد رئٌس اللجنة الضوء على اهمٌة ، 2108 ماياعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر 

، لٌتم االتفاق على منالشتها ماعٌة سواء من خبلل التدبٌر او التنظٌم بمرافك وتجهٌزات جالمواضٌع المعروضة الرتباطها 
  على النحو االتً:

o   اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلىظ ولةاخوٕلاشْملااشٔ  اتلاملشتمنو٘.:  08النمطة 

ل

الداخلً الخاص بسوق السٌارات  النظام مشروع نص السادة الحضور من فً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن
ولمعرفة اسباب النزول، اعطٌت الكلمة للسٌد النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة  ،هو مرفك بالتمرٌر المستعملة كما

 مراكش المكلؾ باألسواق الجماعٌة الطبلع السادة االعضاء على دواعً عرض الموضوع على انظار المجلس.
السٌد النائب ان اعداد وصٌاؼة مشروع النظام الداخلً لتنظٌم سوق السٌارات المستعملة ٌؤتً فً اطار  وفً هذا االطار، اكد

سٌاسة اعداد االنظمة الداخلٌة لجمٌع االسواق الجماعٌة وذلن لتؤطٌر عملها الٌومً ولتحدٌد المسإولٌات بالنسبة لؤلشخاص الفاعلٌن 
 فً هذا المطاع .

لنظام للنماش، استمر راي اللجنة على اجراء ثبلثة تعدٌبلت االول فً الفصل السابع والثانً عمب ذلن، وبعد عرض مشروع ا
فً الفصل الثامن والثالث فً الفصل الثالث عشر مع اضافة حٌثٌة لانونٌة فً البناء المانونً للنظام الداخلً فً الدٌباجة وبذلن كانت 

 التعدٌبلت كالتالــً :
 طوق الفصل المعدلمن منطوق الفصل االصلً ر.ؾ
 
 

 الدٌباجة

 املعادكة مبلذضاه مت واذلي 0434 هوهرب 80 يف املؤرخ 01341032 رمق اًرشًف اًؼيري ؿىل بناء 

 مت نٌل وىَئهتا احملََة ٌَجٌلؿات املس خحلة اًرضائب هؼام بخحدًد املخـَق 03134 رمق اًلاهون ؿي

دٌسمرب  82) 0383من ذي احلجة  01ظادر يف  01321834رشًف رمق  اًؼيري مبلذىض ثـدًهل

 واحللوق اًرسوم ببـغ ًخـَق فامي اهخلاًَة أأحاكم بسن 39.07 رمق اًلاهون( بدنفِذ 8332

 احملََة ادلاؿات ًفائدة املس خحلة والأاتوى واملساىٌلت

 
الفصل 
 السابع

دارة اًسوق ؿىل ثنؼمي أأوكات ادلخول ا ىل     اًسوق حسب ما ًًل :جسير ا 

فذح أأبواب اًسوق ًومِا ابخداء من اًثامنة ظباحا ا ىل كاًة اًثامنة مساء ابس خثناء ًوم  -

 ادلـة والأؾَاد ادلًنِة اًيت ثـخرب أأايم ؾعةل

دارة اًسوق ؿىل ثنؼمي أأوكات ادلخول ا ىل اًسوق حسب ما ًًل :  جسير ا 

ا ا ىل كاًة اًثامنة مساء ابس خثناء ًوم ادلـة فذح أأبواب اًسوق ًومِا ابخداء من اًثامنة ظباح -

 والأؾَاد ادلًنِة اًيت ثـخرب أأايم ؾعةل1

 وميىن ثـدًي ىذا اًخوكِت مبلذىض كرار ًرئُس اجملَس ادلاؾي لكٌل اكذىض الامر ذكل1

 
 

 
الفصل 
 الثامن

ن اًرسوم و اًواجبات املفروضة ؿىل دخول اًس َارات ؿىل اخذالف أأهواؾيا ا ىل اًسوق  ا 

ٍهيا  بناء ؿىل اًلرار اجلبايئ ؿدد احملدد  8302ابًري  02بخارخي  01وجسجََيا يه املضار ا 

 ًنسب وأأسـار اًرسوم واحللوق واًواجبات املس خحلة ًفائدة مزياهَة جٌلؿة مراوش 1

صيار اًرسوم و اًواجبات املفروضة ؿىل دخول وجسجَي  دارة اًسوق ا  ًخـني وجواب ؿىل ا 

كالق اًسوق بس بورة اال ؿالانت اًيت جيب أأن اًس َارات  بأأهواؾيا،  ونذا أأوكات افذخاح وا 

دارة اًسوق ؿىل اًخجيزيات  ثوضؽ ًيذه اًلاًة، ؾند مدخي اًسوق 1نٌل جيب أأن ثخوفر ا 

ظفاء احلًرق1 َات اًرضوًرة ًخنؼمي اًسوق وسالمة اًخجار واملواظنني ك ةل ا   والً 

رات ؿىل اخذالف أأهواؾيا ا ن اًرسوم و اًواجبات املفروضة ؿىل دخول اًس َا

ٍهيا   بناء ؿىل اًلرار اجلبايئ احملًل اجلاري بو ا ىل اًسوق وجسجََيا يه املضار ا 

 1اًـمي
صيار اًرسوم و اًواجبات املفروضة ؿىل دخول وجسجَي  دارة اًسوق ا  ًخـني وجواب ؿىل ا 

كالق اًسوق بس بورة اال ؿالانت اًيت جيب أأن  اًس َارات  بأأهواؾيا، ونذا أأوكات افذخاح وا 

دارة اًسوق ؿىل اًخجيزيات  ثوضؽ ًيذه اًلاًة، ؾند مدخي اًسوق 1نٌل جيب أأن ثخوفر ا 

ظفاء احلًرق1 َات اًرضوًرة ًخنؼمي اًسوق وسالمة اًخجار واملواظنني ك ةل ا   والً 

الفصل 
الثالث 
 عشر

دارة اًسوق و املعَحة ادلاؾَة اخملخعة بخحعَي  ًخـني ؿىل جتار اًسوق جسيَي هممة ا 

اًس َارات و نذا معَحة حفغ وجسجَي  اًرسوم و اًواجبات املس خحلة ؾن دخول

 اًعحة ؾند كِاهما بزايرات دورًة ا ىل اًسوق ملراكبة اًوضؽ اًبُيئ و اًعحي ًيذا املرفق 1

دارة اًسوق و املعَحة ادلاؾَة اخملخعة بخحعَي اًرسوم  ًخـني ؿىل جتار اًسوق جسيَي هممة ا 

ؾن دخول  اًس َارات و نذا معَحة حفغ اًعحة ؾند كِاهما بزايرات و اًواجبات املس خحلة 

 دورًة ا ىل اًسوق ملراكبة اًوضؽ اًبُيئ و اًعحي ًيذا املرفق 1
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وبعد منالشة ممتضٌات النظام الداخلً موضوع النمطة، وبعد االستماع للتوضٌحات، واالطبلع على مشروع النظام 
ٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة هذا النظام كاطار مرجعً نموذجً تسري ممتضٌاته على الداخلً لسوق السٌارات المستعملة، وح

الداخلً الخاص  النظامكافة التجار المتدخلٌن لضمان انسٌابٌة المعامبلت وتمدٌم خدمة للمرب، فمد ابدت اللجنة موافمتها على 
 وفك التعدٌبلت الممترحة المضمنة فً الجدول اعبله. هو مرفك بالتمرٌر بسوق السٌارات المستعملة كما

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر 

 رئٌس اللجنة        
 ابراهٌم بوحنش
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 املس خـمةل ًخـَق بدنؼمي سوق اًس َارات 

 مدًنة مراوش ا ن رئُس جمَس

 املتعًل بازبُاعات . 551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ بٓـا٤   -
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ايكـازض يف -

 ( املتعًل باألَالى ازبُاع١ٝ ايبًس5705.١ٜأنتٛبط 57)  5122قفط  55ري ايؿطٜف ايكازض يف بٓا٤ ع٢ً ايعٗ  -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
( بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ بني  0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2 ايكازض يف 07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -

 ازبُاعات.
 اًؼيري مبلذىض ثـدًهل مت نٌل وىَئهتا احملََة ٌَجٌلؿات املس خحلة اًرضائب هؼام بخحدًد املخـَق 03134 رمق اًلاهون ؿي املعادكة مبلذضاه مت واذلي 0434 هوهرب 80 يف املؤرخ 01341032 رمق اًرشًف اًؼيري ؿىل بناء -

 احملََة ادلاؿات ًفائدة املس خحلة والأاتوى واملساىٌلت واحللوق اًرسوم ببـغ ًخـَق فامي اهخلاًَة أأحاكم بسن 39.07 رمق اًلاهون( بدنفِذ 8332دٌسمرب  82) 0383من ذي احلجة  01ظادر يف  01321834رشًف رمق 
 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايكازض يف   -
 املتعًل بٓعاّ طبتًف أغٛام املس١ٜٓ ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أٚ متُت٘ . 5711زجٓرب  55املؤضر يف  024بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ املػتُط عسز  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0تٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسزبٓا٤ ع٢ً ايكطاض اي -
احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘  57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -

 ٚتتُُٝ٘.
 تبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗط.............. -

 : يقرر مايلي   

 رار:ػموضوع اًل

  يػٛم ايػٝاضات املػتع١ًُ ٚفكا يًؿطٚط ٚ ايؿهًٝات املب١ٓٝ أزْاٙ . ٖٞ ٚنع إطـاض قاْْٛٞ ٚ تٓعُٝٞ ايٓعاّإٕ ايػاٜـ١ َٔ ٖصا : اًفعي الأول
 موضوع اًلرار :بَان اًـلـار 

 .ٜسخٌ غٛم ايػٝاضات املػتع١ًُ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا نُٔ األغٛام ازبُاع١ٝ ايع١َُٝٛ ، ٚتػطٟ عًٝ٘ أحهاّ ايكٛاْني املٓع١ُ هلصا ايكطاع    اًفعي اًثاين :
 ٜؿٌُ أٜها األغٛام احملسث١ يٓفؼ ايػا١ٜ . ايٓعاّإٕ ٖصا  اًفعي اًثاًر :

 مراكش يف :     .....................               

             

 اململكة املغربية      
 وزارة الداخليــــــــــــــــــــة          

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش 
 مجاعة مراكش            
 املديرية العامة  للمصاحل           

 قســم املمتلكـات اجلماعيـة        
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 أأوضعـــة اًسػػػوق :  
ايعٌُ زٕٚ إٔ  تٓخكط أْؿط١ ايػٛم يف ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ايػٝاضات املػتع١ًُ زٕٚ ايػٝاضات ازبسٜس٠ ٚشيو ع٢ً اختالف أْٛاعٗا طبكا يًكٛاْني ازباضٟ بٗا اًرابؽ :اًفعي 

 تتعساٖا إىل َا غٛاٖا َٔ األْؿط١ األخط٣ نإقالح ٚغػٌ ايػٝاضات املصنٛض٠.
       َطفكا مجاعٝا عَُٛٝا ٜفتح يف ٚج٘ ايعُّٛ حػب ايتٛقٝت املؿاض إيٝ٘ أزْاٙ . ٜعترب غٛم بٝع ايػٝاضات  اًفعي اخلامس :

دارة اًسػػػػػوق  :     ا 
 ٜتٛىل إزاض٠ ايػٛم َسٜط َعني َٔ ططف ض٥ٝؼ مجاع١ َطانـ ٜٚعٌُ ذبت إؾطاف٘ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘، ٚ ٜػاعسٙ يف ٖصٙ امل١ُٗ بكف١ َػتُط٠ أعٛإ  اًفعي اًسادس :

 ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ ٚنصا ممجٌ ايكػِ ايتكين فُٝا ٜتعًل بٓعاف١ ٚحطاغ١ ايػٛم .تابعني يكػِ 
١ املٛاضز ٜٚتٛىل ١َُٗ اغتدالم ايطغّٛ ٚ ايٛاجبات املفطٚن١ ع٢ً زخـٍٛ ايػٝاضات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا ٚ تػجٌٝ ايبٝٛعات َٛظفني تابعني يكػِ تُٓٝ

 املاي١ٝ . 
 ا١ْ خبسَات أٟ َكًخ١ تط٣ تسخًٗا َٓاغبا يًخفاظ ع٢ً ْعاّ ايػٛم ٚ غال١َ ايتجاض ٚاملٛاطٓني .                      ٚميهٔ بطًب َٔ إزاض٠ ايػٛم االغتع

 أأوكـات ًوػوج اًسػوق :   
 تػٗط إزاض٠ ايػٛم ع٢ً تٓعِٝ أٚقات ايسخٍٛ إىل ايػٛم حػب َا ًٜٞ :   اًفعي اًسابؽ :

 قباحا إىل غا١ٜ ايجا١َٓ َػا٤ باغتجٓا٤ ّٜٛ ازبُع١ ٚاألعٝاز ايس١ٜٝٓ اييت تعترب أٜاّ عط١ً . فتح أبٛاب ايػٛم َٜٛٝا ابتسا٤ َٔ ايجا١َٓ -
 وميىن ثـدًي ىذا اًخوكِت مبلذىض كرار ًرئُس اجملَس ادلاؾي لكٌل اكذىض الامر ذكل1

 واجبـات ادلخػول واًدسجَي  :      

 58زخٍٛ ايػٝاضات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا إىل ايػٛم ٚتػجًٝٗا ٖٞ املؿاض إيٝٗا  بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ازببا٥ٞ عسزإٕ ايطغّٛ ٚ ايٛاجبات املفطٚن١ ع٢ً    : اًفعي اًثامن

 احملسز يٓػب ٚأغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛاجبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ . 4139ابطٌٜ  39بتاضٜذ 
فطٚن١ ع٢ً زخٍٛ ٚتػجٌٝ ايػٝاضات  بأْٛاعٗا، ٚنصا أٚقات افتتاح ٚإغالم ايػٛم ٜتعني ٚجٛبا ع٢ً إزاض٠ ايػٛم إؾٗاض ايطغّٛ ٚ ايٛاجبات امل

تٓعِٝ ايػٛم بػبٛض٠ اإلعالْات اييت جيب إٔ تٛنع هلصٙ ايػا١ٜ، عٓس َسخٌ ايػٛم .نُا جيب إٔ تتٛفط إزاض٠ ايػٛم ع٢ً ايتجٗٝعات ٚاآليٝات ايهطٚض١ٜ ي
 ٚغال١َ ايتجاض ٚاملٛاطٓني نآي١ إطفا٤ اسبطٜل.

 لذضِـات ؿامـة :م 
اٚ ؾاح١ٓ أٚ أٟ  تتِ ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ايػٝاضات بأْٛاعٗا زاخٌ ايػٛم ٚ يف أَانٔ ضبسز٠ يًسالي١ أثٓا٤ األٚقات املؿاض إيٝٗا بايفكٌ ايػابع، ٚنٌ غٝاض٠  اًفعي اًخاسؽ  :

 ٖصا ايباب . ؾ٤ٞ َٔ ٖصا ايكبٌٝ ٚجس خاضج ٖصٙ األٚقات ٜتِ حجعٙ  طبكا يًكٛاْني ازباضٟ بٗا ايعٌُ يف
 ميٓع َٓعا نًٝا زخٍٛ ايػٝاضات  اييت يٝػت َٛنٛع بٝع أٚ ؾطا٤. نُا ميٓع َٓعا نًٝا بٝع ايسضاجات ايعاز١ٜ ٚايٓاض١ٜ بٗصا ايػٛم .  اًفعي اًـارش:

ٜتٛجب بكف١ عا١َ ع٢ً دباض ايػٝاضات احملافع١  ٜتعني ٚنع ايٓفاٜات يف املهإ املدكل هلـا ٚ ميٓع  َٓعا نًٝا ضَٝٗا بػاح١ ٚجٓبات ايػٛم . نُا اًفعي احلادي ؾرش:
 ع٢ً ْعاف١ ايػٛم ٚاملطافل ايتابع١ ي٘ َع دبٓب تعٜٝت ٚتؿخِٝ أضنٝت٘.

ف ميٓع َٓعا نًٝا َباؾط٠ ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ايػٝاضات بايفها٤ اشباضجٞ يًػٛم، نُا ٜتٛجب ع٢ً با٥عٞ َٚؿرتٟ ايػٝاضات املػتع١ًُ ع٢ً اختال   اًفعي اًثاين ؾرش:
 أْٛاعٗا ٚيٛج ايػٛم .

صا ٜتعني ع٢ً دباض ايػٛم تػٌٗٝ ١َُٗ إزاض٠ ايػٛم ٚ املكًخ١ ازبُاع١ٝ املدتك١ بتخكٌٝ ايطغّٛ ٚ ايٛاجبات املػتخك١ عٔ زخٍٛ ايػٝاضات ٚ ن اًفعي اًثاًر ؾرش :
 املطفل .َكًخ١ حفغ ايكخ١ عٓس قٝاَٗا بعٜاضات زٚض١ٜ إىل ايػٛم ملطاقب١ ايٛنع ايب٦ٝٞ ٚ ايكخٞ هلصا 

 ميٓع َٓعا نًٝا َعاٚي١ أٟ ْؿاط طبايف يًػا١ٜ اييت اعس َٔ اجًٗا ٖصا ايػٛم أال ٖٚٞ ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ايػٝاضات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا.  اًفعي اًرابؽ ؾرش:
 ٚاالْفجاض نكٓٝٓات ايػاظ.ميٓع َٓعا نًٝا اغتعُاٍ املٛاز اشبطري٠ زاخٌ ايػٛم ٚنصا املٛاز ايكاب١ً يالؾتعاٍ   اًفعي اخلامس ؾرش:
 ٜؤزٟ حتُا إىل عكٛبات ظجط١ٜ طبكا يًكٛاْني ازباضٟ بٗا ايعٌُ حػب نٌ حاي١ ع٢ً حس٠ . ايٓعاّإٕ عسّ احرتاّ املكتهٝات ايٛاضز٠ يف ٖصا   اًفعي اًسادس ؾرش :

 مجاع١ َطانـ ٚايتأؾري عًٝ٘ َٔ ططف ايػًطات املدتك١ .ٜسخٌ ٖصا ايٓعاّ ايساخًٞ حٝع ايتٓفٝص مبجطز املٛافك١ عًٝ٘ َٔ ططف : اًفعي اًسابؽ ؾرش
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

 بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر بنظام داخلً للسوق الجماعً للسٌارات المستعملة.  

 بـــاب المنالشــة مفتــوح .

  عضو المجلس الجماعً الهادي وٌسبلت السٌد عبد

 ٌجب 
 

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

النظام الداخلً للسوق الجماعً للسٌارات المستعملة على  علىان لم ٌكن هنان اي تدخل، نمر الى التصوٌـت 

اساس االخذ بما خلص الٌه اللجنة من تعدٌبلت اي 
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 السيارات املستعنلة مبراكشلسوق خلي الهظام الد

 إٌ رئيض اجمللض اجلناعي ملديية مراكغ

 املتعًل بازبُاعات . 551-52( بتٓفٝص ايكإْٛ ايتٓعُٝٞ ضقِ 0253ٜٛيٝٛظ  5)  5201َٔ ضَهإ  02ايكازض يف    5-53-63بٓـا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ضقِ   -
 ( املتعًــل  باالحتالٍ املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ .5756ْْٛرب  56) 5115قفط  02بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜـف ايكـازض يف -

 ( املتعًل باألَالى ازبُاع١ٝ ايبًس5705.١ٜأنتٛبط 57)  5122قفط  55بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ايكازض يف   -

 املتعًل بايعجط عٔ ايػـ يف ايبها٥ع. 51-61( بتٓفٝص ايكإْٛ ضق5762ِانتٛبط 3ضبطّ  ) 7ايكازض يف 25-61-526بٓا٤ ع٢ً ايعٗري ايؿطٜف ضقِ   -
( بػٔ ْعاّ احملاغب١ ايع١َُٝٛ يًجُاعات َٚؤغػات ايتعإٚ بني  0255ْٛفُرب  01املٛافل )  5217ضبٝع األٍٚ  2ايكازض يف  07557235بٓا٤ ع٢ً املطغّٛ عسز   -

 ازبُاعات.
 املػتخك١ ايهطا٥ب ْعاّ بتخسٜس املتعًل 12767 ضقِ ايكإْٛ عٌ املكازق١ مبكتهاٙ مت ٚايصٟ 5767 ْْٛرب 05 يف املؤضر 57677565 ضقِ ايؿطٜف ايعٗري ع٢ً بٓا٤ -

 ضقِ ايكإْٛ( بتٓفٝص 0225زٜػُرب  05) 5206َٔ شٟ اسبج١  54قازض يف  57257027ؾطٜف ضقِ  ايعٗري مبكته٢ تعسًٜ٘ مت نُا ٦ٖٝٚتٗا احمل١ًٝ يًجُاعات
 احمل١ًٝ ازبُاعات يفا٥س٠ املػتخك١ ٚاألتا٣ٚ ٚاملػاُٖات ٚاسبكٛم ايطغّٛ ببعض ٜتعًل فُٝا اْتكاي١ٝ أحهاّ بػٔ 39.07

 ( املتعًل بهٝف١ٝ تسبري املًو ايبًسٟ .5705زجٓرب  15) 5122مجاز٣ األٚىل  55بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايٛظٜطٟ ايكازض يف   -
 املتعًل بٓعاّ طبتًف أغٛام املس١ٜٓ ٚايٓكٛم اييت غريت٘ أٚ متُت٘ . 5711زجٓرب  55املؤضر يف  024املػتُط عسز بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايبًسٟ  -
 املتعًل بايٛقا١ٜ ايكخ١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايٓعاف١ مبس١ٜٓ َطانـ . 0224أبطٌٜ 5بتاضٜذ 0بٓا٤ ع٢ً ايكطاض ايتٓعُٝٞ ازبُاعٞ عسز -
 احملسز يٓػب ٚاغعاض ايطغّٛ ٚاسبكٛم ٚايٛجٝبات املػتخك١ يفا٥س٠ َٝعا١ْٝ مجاع١ َطانـ نُا مت تعسًٜ٘ ٚتتُُٝ٘. 57/23/0226بتاضٜذ  4ايكطاض ازببا٥ٞ احملًٞ عسز بٓا٤ ع٢ً  -

 (.27/23/0256)جًػ١ بتاضٜذ  0256َاٟ  تبعا ملساٚالت اجملًؼ ازبُاعٞ ملس١ٜٓ َطانـ خالٍ زٚضت٘ ايعاز١ٜ يؿٗط -
 

 يقرر مايلي :   
 رار:ػموضوع اًل

 : الاولاًفعي 

  يػٛم ايػٝاضات املػتع١ًُ ٚفكا يًؿطٚط ٚ ايؿهًٝات املب١ٓٝ أزْاٙ. ٖٞ ٚنع إطـاض قاْْٛٞ ٚ تٓعُٝٞ ايٓعاّإٕ ايػاٜـ١ َٔ ٖصا 
 

 بَان اًـلـار موضوع اًلرار :

 اًفعي اًثاين :

 نُٔ األغٛام ازبُاع١ٝ ايع١َُٝٛ، ٚتػطٟ عًٝ٘ أحهاّ ايكٛاْني املٓع١ُ هلصا ايكطاع.ٜسخٌ غٛم ايػٝاضات املػتع١ًُ ع٢ً اختالف أْٛاعٗا     
 اًفعي اًثاًر :

 ٜؿٌُ أٜها األغٛام احملسث١ يٓفؼ ايػا١ٜ. ايٓعاّإٕ ٖصا 
 

 أأوضعـــة اًسػػػوق :  
 اًفعي اًرابؽ :

ازبسٜس٠ ٚشيو ع٢ً اختالف أْٛاعٗا طبكا يًكٛاْني ازباضٟ بٗا ايعٌُ زٕٚ إٔ تٓخكط أْؿط١ ايػٛم يف ع١ًُٝ بٝع ٚؾطا٤ ايػٝاضات املػتع١ًُ زٕٚ ايػٝاضات  
 تتعساٖا إىل َا غٛاٖا َٔ األْؿط١ األخط٣ نإقالح ٚغػٌ ايػٝاضات املصنٛض٠.

  اًفعي اخلامس :
  ٜعترب غٛم بٝع ايػٝاضات َطفكا مجاعٝا عَُٛٝا ٜفتح يف ٚج٘ ايعُّٛ حػب ايتٛقٝت املؿاض إيٝ٘ أزْاٙ.

      
دارة اًسػػػػػوق  :     ا 

  اًفعي اًسادس :
تابعني يكػِ  ٜتٛىل إزاض٠ ايػٛم َسٜط َعني َٔ ططف ض٥ٝؼ مجاع١ َطانـ ٜٚعٌُ ذبت إؾطاف٘ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘، ٚ ٜػاعسٙ يف ٖصٙ امل١ُٗ بكف١ َػتُط٠ أعٛإ

 ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١ٝ ٚنصا ممجٌ ايكػِ ايتكين فُٝا ٜتعًل بٓعاف١ ٚحطاغ١ ايػٛم .
 . بعني يكػِ ت١ُٝٓ املٛاضز املاي١َٝٛظفني تا ـٍٛ ايػٝاضات ع٢ً اختالف أْٛاعٗا،املفطٚن١ ع٢ً زخ ،ٜٚتٛىل ١َُٗ اغتدالم ايطغّٛ ٚ ايٛاجبات

 ٚميهٔ بطًب َٔ إزاض٠ ايػٛم االغتعا١ْ خبسَات أٟ َكًخ١ تط٣ تسخًٗا َٓاغبا يًخفاظ ع٢ً ْعاّ ايػٛم ٚ غال١َ ايتجاض ٚاملٛاطٓني .  
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  التاسعة عشرةلنمطة ا

 .اعادة جخفُق ملش اإلاكخب الفحي الجماعي بباب دكالت كمشكض اظخماعي 

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

الحسٌن نوار لتبلوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الكلمة للسٌد 

 حول النمطة.

 

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

 

 

 

  19طة رلم: النم

 
 

 اجتناع تقرير 
املالية بامليزانية والشؤون  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 

 
 

 19النقطة رقم  حول 
  2018ماي  لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 : 19النقطة رقم 
 .ٕــادتن علزــننانل٘ـةن ال بـببلٕـادتن علٕـااضشلبـاملهتلاـمكلطـختضٔل ةٗــاع
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  09طة رلم: النم

  
 

للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار تحضٌر النمط المدرجة فً جادول اعماال الادورة العادٌاة  طبما

الموجهااة لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور  03/14/2018بتااارٌخ  8368، وتبعااا للاادعوة عاادد 2018لشااهر ماااي 
وكذا االخبار بإضافة نمطة واردة مان الساٌد الاوالً عامال  أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجةوالمشاركة فً 

بماعاة  الحادٌة عشر صاباحاعلى الساعة  2018 ماي 26 عمالة مراكش عدد  بتارٌخ  ، عمدت اللجنة المذكورة اجتماعا ٌوم الخمٌس
                             ارع دمحم الخامس برئاسة السٌد عبد االله الؽلؾ نائب رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة:                                    االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي ش

  لّتل:2الىلىت سكم لاوشٔ  ات لماائب لّتَٔئ٘ لاصت ز لبربى مر لاملتموك٘ لّااتنْٓل لااراان٘ لاتف قٔ٘ لعوٙ لّاملض ةق٘ لاامنْمٔ٘لاار اس٘ لّااش س ت لاالزق٘ اصٔفلّتَٔئ٘
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ّااميْى٘لّااترْٓالّّععلاْس تلاخب  ٓ٘لتف عؤ٘.للللللل

  ٘لل:7الىلىت سكم ل أمس للمًاملتموللب ملْافك٘لعوٙلااافعلل4138لْٓىْٔل45لبت  ٓذل313/4/18/4138لعرةلماانشلملرٓي٘لادتن عٕلاجملوصلمكا مالءم
 .ّذاولمعلاايظ ولاالس سٕلاوران٘لاملذنْ ٗل"االىْا لس عاٗ"لاحملؤ٘لااتينٔ٘لشان٘

  ل.ادتن عٕلننانزلةن ا٘لبب بلادتن عٕلااضشٕلاملهتبلمكالختضٔطلاع ةٗل:19الىلىت سكم
  ٍّٕلعب  ٗلعًلقطمـ٘لا عـٔ٘لشتضضـ٘لملالعـبل ٓ عـٔ٘لللللللاملض ةق٘لعوٙلٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلشان٘لفغ ءاتلااشم ةٗلاف ئرٗلمج ع٘لماانشل:20الىلىـت سكـم

لمتْادرٗلحبٕلت  ن٘لمك طم٘لاملي  ٗ.ل16/4:4937مرتلمابعلمْعْعلاااسهلاامك  ٖلعرةلل3176مبش س٘ل
  ل.;413لحترٓرلّتْزٓعلاملدضطلاالمج إلاوتشٔريلاملاصْةلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘ل:24الىلىت سكم
  لاوب ع٘لادت ئوني.ل;٘لنااءلادتوش تلاملتْادرٗلب اشْملادتن عٕلاحمل مٔرلاابحليفلعنؤل:25الىلىت سكم
  لاوب ع٘لادت ئوني.لسٕلاارافاابحليفلعنؤ٘لنااءلادتوش تلاملتْادرٗلب اشْملادتن عٕلل:26الىلىت سكم

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماع -

 أحمد عبٌلة.، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسبلت

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

     لٌمة بادمحم.. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عبل، دمحم االدرٌسً، عبد الرحٌم الفٌرامً، حم

  الفتاويخالد  :وؼاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :   هشام بلحوتً
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :   عبد العزٌز األمري

 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :   أرفادمحم 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  عبد الرحٌم العلمً

 عن المسم التمنً :  فتٌحة الشاٌب
 عن المسم التمنً : عبلء الدٌن التبروري

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:ممثلً المصالح الخارجٌة  وحضر االجتماع من -
 

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش :   سعٌد بلكادة
 مدٌر الدراسات بشركة العمران مراكش :  بدر الدٌن برادة
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   دمحم طه بنشبابة
 والكهرباء بمراكشعن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء  :   زكرٌاء بنعرؾ

ر، ذكر السٌد نائب رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 على النحو االتً:بالدراسة النمط الجاهزة 
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ل.ادتن عٕلننانزلةن ا٘لبب بلادتن عٕلااضشٕلاملهتبلمكالختضٔطلاع ةٗلل:19الىلىت سكم 
ل

، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من بطالة تمنٌة حول الموضوع والمرفمة بهذا النمطة منالشة هذه فً بداٌة

الذي لدم معطٌات تمنٌة تهم  الممتلكات الجماعٌةلسم رئٌس رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد نائب أعطى السٌد التمرٌر، 

العمار المتواجد علٌه الممر المزمع إعادة تخصٌصه والمتواجد علٌه حالٌا بمركز التشرٌح الطبً بباب دكالة ذو 

 (4)و  (2)المراجع التمنٌة والمساحات المشار إلٌها فً البطالة المذكورة، مشٌرا أن مساحات المطع األرضٌة رلم 

فهً عبارة عن ملن عام جماعً ؼٌر محفظ، مبٌنا أن  (3)/م أما المطعة رلم 6763ان لنفس الصن العماري عدد ٌنتمٌ

 المطلوب من السادة األعضاء هو إعادة تخصٌص هذه المطع األرضٌة لبناء مركز للرعاٌة االجتماعٌة.

عطٌت الكلمة للسٌد ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات حول طبٌعة المشروع موضوع اعادة تخصٌص ممره، أ

رئٌس لسم العمل االجتماعً الذي أشار أن األمر ٌتعلك بإعادة تخصٌص المولع المشٌد علٌه مركز التشرٌح الطبً 

بباب دكالة كمركز اجتماعً متعدد الخدمات ٌدخل فً إطار برنامج محاربة الهشاشة الممول من المبادرة الوطنٌة 

 :للتنمٌة البشرٌة وسٌضم ثبلث مراكز وهً

 مركز "دار الحٌاة" الستكمال عبلج داء السرطان وإٌواء هذه الشرٌحة من المجتمع. 
 مركز االٌواء االستعجالً إسوة بدول أوروبٌة كفرنسا 
 مركز إلٌواء المهاجرٌن خاصة منهم المادمٌن من الساحل االفرٌمً 

مضٌفا، أن الموضوع ٌخص فمط ترمٌم وإصبلح البناء الحالً وأن الموافمة على إعادة التخصٌص تعتبر 

مرحلة أولى على أن ٌتم إطبلع السادة األعضاء على بطائك تمنٌة حول المراكز المراد إنجازها وتكلفتها المالٌة 

ملٌون درهم وهو  28مسٌرة بتكلفة مالٌة بلؽت مستمببل، موضحا أن مركز التشرٌح الطبً الجدٌد تم إنجازه بمنطمة ال

 اآلن فً المراحل النهائٌة للتجهٌز.

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات الخاصة بالعمار المتواجد علٌه الممر المراد تخصٌصه كمركز اجتماعً  

متعدد الوظائؾ من جهة، وكذا طبٌعة ونوعٌة الخدمات المزمع تمدٌمها فً اطار هذا المركز، وحٌث تبٌن للسادة 

الى حل مشاكل االفراد وتحمٌك االستمرار والتماسن  االعضاء اهمٌة الخدمات االجتماعٌة ذات الطبٌعة النبٌلة الهادفة

االجتماعً، واعتبارا لرلً وتحضر هذا االسلوب والذي ٌعكس احترام الكرامة االنسانٌة، ونظرا لكون النمطة 

المعروضة تتعلك بمسطرة شكلٌة عمارٌة فً انتظار عرض هذه الخدمات بالتفصٌل مستمببل مرفمة بالبرامج المتعلمة 

المشار الى معطٌاته  دكالة بباب الجماعً الصحً المكتب ممر تخصٌص اعادةابدت اللجنة موافمتها على  فمدبها، 

    .متعدد الخدمات اجتماعً كمركز التمنٌة فً البطالة المرفمة بالتمرٌر وذلن

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 

 نائب رئٌس اللجنة
 عبد االله الؽلؾ 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  سً كوري السٌد عبد السبلم
 

 بباب الجماعً الصحً المكتب ممر تخصٌص اعادةبعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك بمسطرة   

 مراكز وهــً : 3ٌتضمن كما ورد فً التمرٌر  اجتماعً كمركز دكالة

 السرطان واٌواء هذه الشرٌحة من المجتمع .مركز " دار الحٌاة " الستكمال عبلج داء  -

 مركـــز االٌــواء االستعجالــً إســوة بدول اوربٌة كفرنســا . -

 مركز إلٌواء المهاجرٌن خاصة المادمٌن من الساحل االفرٌمً. -

 علما أن البناٌة الحالٌة فً ذاتها لن ٌطالها أي تؽٌٌر باستثناء أعمال الترمٌم واالصبلح .

 شــة مفتــوح .بـــاب المنال

 عضو المجلس الجماعًالسٌد عبد الهادي وٌسبلت 

أذكر بؤننا فً حاجة كذلن الى بمعة أرضٌة إلحداث مركز للشرطة بالمنطمة والترح أن نستمطع جزء من  
 البمعة الحالٌة لهذا الؽرض .

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

 ان البمعة المخصصة لمركــز الشرطة معزولة عن هذه المطعة االرضٌة . 

  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم عبٌلة

ان هذه المراكز الثبلث تهم الجهة برمتها لكنً االحظ ؼٌاب كل من مجلس الجهة والمجلس االللٌمً عن هذا  
إلشران هاتٌن المإسستٌن فً هذا المشروع من ناحٌة التموٌل حتى المشروع، لذلن اتساءل ان كان هنان امكانٌة 

 تكون الخدمات التً ستمدمها هذه المراكز فً المستوى المطلوب .

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

ولٌس عن التموٌل أو الشراكات أو الجوانب اننا االن فمط بصدد الحدٌث عن اعادة تخصٌص هذا المرفك  

 االخرى والتً ستؤتً الحما.

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

ؼٌر محفظة مما أخشى معه  3اننً االحظ بخصوص البطالة التمنٌة المرفمة بالتمرٌر أن المطعة االرضٌة رلم  
 ظهور مشاكل عمارٌة فً المستمبل من جراء ذلن . 

 اعتمد أنه من االولى االسراع باتخاذ االجراءات البلزمة لتحفٌظها تفادٌا ألٌة مشاكل مستمبلٌة .لذلن   

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة السٌد هشام بل الحوتً

من المطع االرضٌة المعنٌة هً موضوع الصن العماري الجماعً  % 98لمد أوضحنا خبلل اجتماع اللجنة أن   

فهً فمط شرٌط مخصص كطرٌك  2م  88ذات مساحة  3، أما المطعة االرضٌة رلم 2 م0808مساحتها   /م6763عدد 

 وبالتالً فهً ملن جماعً عام.

 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

 ممر تخصٌص اعادةمسطرة  بعـــد هذا التوضٌـح، ان لم ٌكن هنان اي تدخل اضافً، نمر الى التصوٌـت على 

 .اجتماعً كمركز دكالة بباب الجماعً الصحً المكتب
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  العشرونالنمطة 

ت ممىىخت مً وشف ؼشكت فماءاث الععادة لفابذة ظماعت مشاكؾ وهي  عباسة عً كىعت اإلافادكت على هبت علاٍس

الُت بمعاخت  مخىاظذة بحي جاسكت  04/282715متر مشبع مىلىع الشظم العلاسي عذد  1054اسلُت مخففت إلاالعب ٍس

 ملاوعت اإلاىاسة.

 
 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري

 

الحسٌن نوار لتبلوة نص تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة الكلمة للسٌد 

 حول النمطة.

 

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

 

 

 

  20طة رلم: النم

 
 

 اجتناع تقرير 
املالية بامليزانية والشؤون  املكمفة المجنة 

 والربجمة
 

 
 

 20النقطة رقم  حول 
  2018ماي  لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 : 20النقطة رقم 

املض ةق٘لعوٙلٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلشان٘لفغ ءاتلااشم ةٗلاف ئرٗلمج ع٘لماانشلٍّٕلعب  ٗلعًل
اامك  ٖلعرةلمرتلمابعلمْعْعلاااسهلل1054قطم٘لا عٔ٘لشتضض٘لملالعبل ٓ عٔ٘لمبش س٘ل

 متْادرٗلحبٕلت  ن٘لمك طم٘لاملي  ٗ.ل04/282715
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  21طة رلم: النم

  
 

للممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمط المدرجااة فااً جاادول اعمااال الاادورة  طبمااا

الموجهااة لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس  03/14/2018بتااارٌخ  8368، وتبعااا للاادعوة عاادد 2018العادٌااة لشااهر ماااي 
وكاذا االخباار بإضاافة نمطاة واردة مان الساٌد  أشؽال  اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشاإون المالٌاة البرمجاةللحضور والمشاركة فً 

الحادٌاة علاى السااعة  2018 مااي 26 الوالً عامل عمالاة ماراكش عادد  بتاارٌخ  ، عمادت اللجناة الماذكورة اجتماعاا ٌاوم الخماٌس
ارع دمحم الخاامس برئاسااة السااٌد عبااد االلاه الؽلااؾ نائااب رئااٌس اللجنااة بماعااة االجتماعااات الكبارى بالمصاار البلاادي شاا عشار صااباحا

                             لتدارس النمط االتٌـة:                                    
  لّتَٔئ٘لماائبلاوشٔ  اتلّتاصٔفلّتَٔئ٘لاالزق٘لّااش س تلاامل:2الىلىت سكم نْمٔ٘لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلاتف قٔ٘لااراان٘لّااتنْٓللاملتموك٘لبربى مرلاصت ز

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ّااميْى٘لّااترْٓالّّععلاْس تلاخب  ٓ٘لتف عؤ٘.للللللل

  ْلل45لبتـ  ٓذلل313/4/18/4138لعرةلماانشلملرٓي٘لادتن عٕلاجملوصلمكا مالءم٘لل:7الىلىـت سكـم ًلاملتموـللب ملْافكـ٘لعوـٙلااافـعلللللل4138لْٓىٔـ لمـ
 .ّذاولمعلاايظ ولاالس سٕلاوران٘لاملذنْ ٗل"االىْا لس عاٗ"لاحملؤ٘لااتينٔ٘لشان٘ل أمس ل

  ل.ادتن عٕلننانزلةن ا٘لبب بلادتن عٕلااضشٕلاملهتبلمكالختضٔطلاع ةٗل:19الىلىت سكم
  املض ةق٘لعوٙلٍب٘لعك  ٓ٘لمميْس٘لمًلطافلشان٘لفغ ءاتلااشم ةٗلاف ئرٗلمج ع٘لماانشلٍّٕلعب  ٗلعًلقطم٘لا عٔ٘لشتضض٘لملالعـبل ٓ عـٔ٘لللل:20الىلىت سكـم

لمتْادرٗلحبٕلت  ن٘لمك طم٘لاملي  ٗ.ل16/4:4937مرتلمابعلمْعْعلاااسهلاامك  ٖلعرةلل3176مبش س٘ل
  ل.;413لّتْزٓعلاملدضطلاالمج إلاوتشٔريلاملاصْةلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘حترٓرلل:24الىلىت سكم
  لاوب ع٘لادت ئوني.ل;اابحليفلعنؤ٘لنااءلادتوش تلاملتْادرٗلب اشْملادتن عٕلاحمل مٔرلل:25الىلىت سكم
  لاوب ع٘لادت ئوني.لسٕلاارافاابحليفلعنؤ٘لنااءلادتوش تلاملتْادرٗلب اشْملادتن عٕلل:26الىلىت سكم

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  حضر االجتماع -

 أحمد عبٌلة.، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسبلت

 السادة:المجلس من أعضاء  وشارن فً االجتماع -

االدرٌسً، عبد الرحٌم م. احفٌظ لضاوي العباسً، إبراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، المصطفى الوجدانً، عبد الهادي بن عبل، دمحم 
     الفٌرامً، حلٌمة بادمحم.

  خالد الفتاوي :وؼاب عن االجتماع من اعضاء المجلس الجماعً بعذر السٌد -     
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     

 

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

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً
 رئٌس لسم العمل االجتماعً :    عبد العزٌز األمري

 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :    دمحم أرفا
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 عن المسم التمنً :   فتٌحة الشاٌب
 عن المسم التمنً :  التبروريعبلء الدٌن 

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن :   رشٌد بوزٌتً
 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي

 

 السادة:وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة  -
 

 رئٌس لسم الشإون المانونٌة بالوكالة الحضرٌة بمراكش :    سعٌد بلكادة
 الدراسات بشركة العمران مراكشمدٌر  :   بدر الدٌن برادة
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :    دمحم طه بنشبابة
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :    زكرٌاء بنعرؾ
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ر، ذكر السٌد نائب رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  اعمال اللجنة والمدرجة فًجدول 

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 

ٗلعًلقطملل:20الىلىت سكم  ٕلعب   ٘لماانشلٍّ ٗلمج ع ٗلاف ئر ٘لفغ ءاتلااشم ة ٘لمًلطافلشان ٘لمميْس ٘لعك  ٓ ٙلٍب ٘لعو ٘لشتضض٘لملالعبل ٓ عٔ٘لاملض ةق ٘لا عٔ
لمتْادرٗلحبٕلت  ن٘لمك طم٘لاملي  ٗ.ل16/4:4937مرتلمابعلمْعْعلاااسهلاامك  ٖلعرةلل3176مبش س٘ل

ل

، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من بطالة تمنٌة حول الموضوع والمرفمة بهذا النمطة منالشة هذه فً بداٌة

الذي أوضح أن األمر ٌتعلك  لسم الممتلكات الجماعٌةرئٌس رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد نائب أعطى السٌد التمرٌر، 

بهبة عمارٌة ذات المساحة والمراجع العمارٌة المبٌنة فً البطالة المذكورة، متواجدة بمنطمة تاركة بتراب مماطعة 

سالٌة من لسم التعمٌر مفادها أنه المنارة، مشٌرا أنه فً إطار لجنة االستثناءات توصل المسم الذي ٌشرؾ علٌه بإر

فً إطار السكن االجتماعً التزمت شركة فضاءات السعادة بمنح هبة ثبلث لطع أرضٌة: األولى بمعة مخصصة لبناء 

سٌتم  2م 5078ممنوحة للدولة )الملن الخاص(، الثانٌة مخصصة لبناء مسجد على مساحة  2م 7660ثانوٌة بمساحة 

 1054منحها لوزارة األولاؾ والشإون االسبلمٌة، أما البمعة الثالثة فتخصص الحتضان مبلعب رٌاضٌة على مساحة 

وهً الهبة موضوع النماش، مضٌفا أنه بمجرد لبول المجلس لها سٌتم إبرام عمد الهبة مع الشركة الواهبة ونمل  2م

 ملكٌة المطعة األرضٌة لفائدة جماعة مراكش.

 

لتوضٌحات السٌد رئٌس المسم، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة الهبة الممنوحة، رؼم صؽر  وتبعا

 عمارٌة هبة لبولوافمت اللجنة على مساحتها، والتً ستخصص لبناء مبلعب رٌاضٌة ستمثل متنفسا ألبناء المنطمة، 

لفائدة جماعة مراكش وهً عبارة عن لطعة ارضٌة مخصصة لمبلعب  السعادة فضاءات شركة طرؾ من ممنوحة

 .متواجدة بحً تاركة مماطعة المنارة 04/282715متر مربع موضوع الرسم العماري عدد  1054رٌاضٌة بمساحة 

 

   

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر           
 

 نائب رئٌس اللجنة
 عبد االله الؽلؾ 
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  عبد السبلم سً كوريالسٌد 
 

 السعادة فضاءات شركة طرؾ من ممنوحة عمارٌة هبة مبولبعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، فاألمر ٌتعلك ب 

متر مربع موضوع  0154لفائدة جماعة مراكش وهً عبارة عن لطعة ارضٌة مخصصة لمبلعب رٌاضٌة بمساحة 

 .متواجدة بحً تاركة مماطعة المنارة 14/282705الرسم العماري عدد 

 بـــاب المنالشــة مفتــوح .

 

 النمطة. ان لم ٌكن هنان اي تدخل ، نمر الى التصوٌـت على 
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 :  (19/15/2108بتارٌخ  الثانٌةالجلسة ) 2108من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر ماي  الواحدة العشرونالنمطة 

اكبت مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت وبلا لللاهىن سكم    14.05اهخذاب ممشل عً مجلغ ظماعت مشاكؾ في لجىت مش

اإلاخعلم بؽشوه فخذ مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت وجذبيرها بعذ ولب الاعفاء مً هزه اإلاهمت الاهخذابُت جلذمذ به العُذة 

م   خاي.العمىة مٍش
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د الزراؾ، عبد ـور، محم، عبد الرزاق جبرةعبد السبلم سً كوري، خالد الفـتاوي، عواطؾ البردعً، أمال مٌص
العـوٌــدي، حفـٌظة مجدار، أمٌنة المجٌد اٌت الماضً، حسـن بباوي، حمٌد خوزرن، أحـمـد عـبٌلــة، جـوٌـدة 

دي ا، سعـٌدة سبللة، ثورٌة بوعـباد، عـبد الهادي وٌسبلت، الحسٌـن نـــوار، عبـد الهالعمرانً االدرٌسً، مرٌم خاي
عبد الواحد الشافمً، عبد المجٌد بنانً، دمحم  ـور،تلـماضـً، إبراهٌــم بوحنـش، المصـطفـى الوجـدانً، تـوفٌـك بلوج

 ال الدٌن العـكــرود، دمحم بالة، حبٌبة الكرشال. السعـٌد اٌت المحجوب، دمحم بنلعروسً، دمحم اٌت بوٌدو، جمبن ببل، 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    21 ة رلم:النمط

 
 

 ورقة تأطريية 
العادية  جدول اعنال الدورةمن  حول النقطة الواحدة والعشرون 

 2018 ماي لشهر 
 

 :  21النقطة رقم 

املتموللبراّطلفتحلمؤسش تلاااع ٓ٘لل14.05االدتن عٔ٘لطبك لاوك ىٌْل قهللاىترابلممجللعًلزتوصلمج ع٘لماانشليفلدتي٘لمااقب٘لمؤسش تلاااع ٓ٘ل
 االدتن عٔ٘لّتربريٍ لبمرلطوبلاالعف ءلمًلٍذِلاملَن٘لاالىترابٔ٘لتكرمتلبُلااشٔرٗلاامغْٗلمآهلخ ٖ.
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 املتعلق باملصطرة الصيد القاىوىي والتيظيني
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 املتعلق باملوضوع الصيد القاىوىي والتيظيني

14.05

 

 

 

 املطلوب
ً على  2015ظُم ملجلغ ظماعت مشاكؾ ان ـادق، خالل دوسجه العادًت لؽهش اكخىبش  ىاث اإلاعبر عنها لألعماء الحالٍش بئظماع ألـا

اكبت مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت  م خاي ممشلت للمجلغ الجماعي في لجىت مش اإلاخعلم بؽشوه  14.05وبلـا لللاهىن سكـم  اهخذاب العُذة مٍش

خ  10/2015/ 10فخـذ مؤظعاث الشعاًت الاظخماعُت وجذبُـشها ورلك بملخط ى ملشس عذد   .2015اكخىبش  26بخاٍس

م خاي عذد  خ  4174وبىاء على اسظالُت العُذة مٍش  اـت.واللالُت بىلب الاعفاء مً مهمتها الاهخذابُت العخباساث خ 2018فبراًش  13بخاٍس

اكبت اإلاؽاس اليها اعاله.   اإلاىلىب  هى اهخذاب عمى مجلغ ظماعت مشاكؾ ظذًذ في لجىت اإلاش
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

 ونظرا لعدم جاهزٌتها فسنإجلها الى دورة الحمة. 26 و 25، 24، 23، 22بالنسبة للنمط المتبمٌة ذات االرلام           
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المبرمجة فً دورتنا هاته، واعطً الكلمة للسٌد كاتب المجلس           

 لتبلوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل صاحب الجبللة الملن دمحم السادس نصره هللا. واٌده.
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 )رئٌس الجلسة( رئٌس المجلس الجماعً لمراكشالثانً لالنائب  السٌد عبد السبلم سً كوري
 

اشؽال دورتنا هاته، وبهذه المناسبة اتمدم بالشكر والعرفان للسادة اعضاء وبذلن نكون لد انهٌنا           

 المجلس الجماعً على حضورهم و مواكبتهم لمداوالت المجلس وكذا اطر وموظفً االدارة الجماعٌة.

 ئك بعد الزوالالدورة على الساعة الثانٌة وخمس دلاورفعت اشؽال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


