
 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

 جملوصلمج ع٘لماانش 7102 انتْبا رضالاام ولاورّ ٗلاام ةٓ٘لارَالاحمل

لادتوش تلااجالخفَاستل
 )الاس ئةل امكتابية( 7502من ادلورة امؼادًة مضير اكتوبر  50/05/7502بتارخي اجلوسة  الأوىل فيرست 

 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خاؿظت الجلعت الاولى 

 ليلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمىيت ا 

 الاخاوت علما 

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 08 

18 -00 

 

 

0 

مً الىظام الذاخلي  11الاحابت على ظئالين هخابيين ملذمين مً وشؾ عمىيً باملجلغ الجماعي وبلا للمادة 

 :ملجلغ حماعت مشاهؾ واالحي
ملجلغ الجماعي خٌى مآٌ اللىعت الاسليت اإلاخىاصع عنها  بين املجلغ ملذم مً وشؾ العيذ خليـت الشحيمي عمى ا 1العئاٌ سكم  -

 .الجماعي والؽشهت العلاسيت "ولىب ميذ" بعاخت حامع الـىا

ملذم مً وشؾ العيذ دمحم صساؾ عمى املجلغ الجماعي خٌى امياهيت الاعـاء عً الاداء بخفىؿ سخفت البىاء  2العئاٌ سكم  -

لالبىاء العؽىائي.الخاؿ بالخعىين في ؼؤن مداسبت 

 
 
 
 

تمت اإلجابة على 
 السإالٌن

 

 

 

 

01 -05 

 
 

 )زوامية( 7502من ادلورة امؼادًة مضير اكتوبر  50/05/7502بتارخي  امثاهيةاجلوسة  فيرست 

 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   خاؿظت الجلعت الثاهيت 

 اليلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمىيت  

  

10 – 04 

05 – 15 

 
 

1 
 اواس في بها الليام جم التي الاعماٌ ؼؤن في املجلغ لشئيغ الاخباسي  الخلشيش على الجماعي املجلغ اوالع

 .بالجماعاث اإلاخعلم الخىظيمي اللاهىن  مً 106 اإلاادة إلالخمياث وبلا اليه املخىلت الفالخياث

 
 تم اطالع المجلس

 

16 -02 

 

3 
 

 .الاػياس اججاه اإلاشؿىعت اللمائيت الذعاوي  على مشاهؾ إلاذًىت الجماعي املجلغ اوالع
 

المجلس اطالع تم  
 

04 -07 

 

2 
 

 .مشاهؾ بمذًىت للعلىه آلاًلت الذوس  معالجت بشهامج ولعيت على مشاهؾ إلاذًىت الجماعي املجلغ اوالع
 

المجلس اطالع تم  
 

08 -21 

 

4 

 مشاهؾ لجماعت ملىيتها العائذة م/13097 عذد اسي العل للفً اإلاىخميت الاسليت اللىعت جخفيق اعادة 

 مالعب إلخذار اإلاذًىت مشاهؾ ملاوعت بتراب كؽيؾ بحي مخىاحذة مشبع متر 3000 معاختها" الخاؿ اإلالً"

 (.ػؽذ 20 ملعب حىاس) الذباغ بباب اللشب

 
 
 

المصادلة بؤغلبٌة 
األصوات المعبر 

 عنها

 

 

 

 

20 -31  

5 

 بخخفيق واإلاخعلم 2012 ابشيل لؽهش العادًت الذوسة خالٌ اإلاخخز مشاهؾ إلاذًىت الجماعي املجلغ ملشس  الؼاء

" الخاؿ اإلالً" مشاهؾ لجماعت ملىيتها العائذة م/13097 عذد العلاسي  للفً اإلاىخميت الاسليت اللىعت

 . مسجذ لبىاء ورلً اإلاذًىت مشاهؾ ملاوعت بتراب كؽيؾ بحي مخىاحذة مشبع متر 3000 معاختها
 

6 
 إلالترح جبعا الاصدهاس الاداسيت باإلالحلت الـمل بخجضئت مسجذ لبىاء اسليت بلعت جخفيق على النهائيت إلافادكتا

 .2017 ًىاًش لؽهش العادًت الذوسة خالٌ اإلاخخز حليز ملاوعت مجلغ

 
 المصادلة باإلجماع

 

32 -34 

 

7 

 متر 2344ب  اإلالذسة اإلاعاخت راث 166911/04 العلاسي  للشظم اإلاىخميت S55 سكم الاسليت البلعت جخفيق اعادة

 جبعا مسجذ اخذار احل مً ورلً E183 عمىمي إلاشؿم الخجضئت جفميم خعب املخففت 2 بشادي بخجضئت مشبع

 .2016 ًىهيى لؽهش العادًت الذوسة خالٌ اإلاخخز اإلاىاسة ملاوعت مجلغ إلالخمغ

 
 
باإلجماع المصادلة  

 
 

35 -37 

 
8 

  منها حضء على اإلاؽيذ الاسليت اللىعت ملىيت وهضع العامت الىشق  خذود جخىيي شةمعى على اإلابذئيت اإلافادكت

 مىـعت مً العمليت حعخلضمه إلاا به اإلاشجبىت العلاسيت العيييت الحلىق  عً والخخلي اإلاخىظي الابين البدش هادي

 . الـىا حامع ظاخت وجىظيع اسض ي جدذ مشاب إلخذار ورلً عامت

 
 

باإلجماع المصادلة  

 

 

38 -44 

 

01 
 واإلامازلت اإلانزليت الىـاًاث وجثمين ومش بمشهض الخاؿ اإلاـىك الخذبير بعلذ اإلاخعلم 2 سكم اإلالحم على اإلافادكت

 .مشاهؾ بمذًىت لها

 
 باإلجماع المصادلة

 

45 -56 

 

اؿم العمىميت الىشق  بعن حعميت على اإلافادكت 00 تم تؤجٌل النمطة  .الجماعيت واإلاش
 إلى الجلسة الثالثة

 

57 

 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

 7502من ادلورة امؼادًة مضير أأكتوبر  01/05/7502بتارخي  اجلوسة امثامثةفيرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

  خاؿظت الجلعت الثاهيت 

 اليلمت الاؿخخاخيت والجذولت الضمىيت 

 
 

 

0 -3 

4 -6 

 

 

 
 

 

 

03 

 بمذًىت لها واإلامازلت اإلانزليت الىـاًاث وجثمين ومش مشهض لخذبير اثالجماع بين الخعاون  مئظعت اخذار على اإلافادكت

 .بها اإلاشجبىت الاجـاكيت مؽشوع على واإلافادكت مشاهؾ

 
 المصادلة باإلجماع

 

7 -02 

ل

 .بمشاهؾ والـىاهه للخمش الجملت لعىق  اإلاـىك بالخذبير الخاؿ الخدمالث هىاػ على واإلافادكت الذساظتل02
 

 تم تؤجٌل البث فً
النمطتٌن إلى دورة 

 الحمة

 

03 - 04  
ل

   الذساظت واإلافادكت على وشيلت الخذبير اإلاـىك لعىق الجملت للخمش والـىاهه بمشاهؾل01
 

05 – 22  

 

 باإلجماع المصادلة .البلذًت الخضاهاث لخجهيز الثلاؿت ووصاسة مشاهؾ حماعت بين ؼشاهت اجـاكيت على واإلافادكت الذساظت 06
 

23 -36 
 

 

 الموافمة باإلجماع .عليها والخفىيذ 2018 اإلااليت العىت بشظم مشاهؾ حماعت مجلغ ميزاهيت مؽشوع دساظـت 16
 

37 -053 

 

ىدة اإلابالــؽ مً الىـلاث خعاباث دساظت 17  .عليها والخفىيذ 2018 اإلااليت العىت بشظم للملاوعاث اإلاـش
 

 المصادلة باإلجماع
 

054 -137 

 
 

 

اؿم العمىميت الىشق  بعن عميتح على اإلافادكت 00  .الجماعيت واإلاش
 

 المصادلة باإلجماع
 

141 -146 

ل

 باإلجماع المصادلة .الجماعيت اإلاعابذ مىخىج ببًجاس اإلاخعلم الخدمالث هىاػ حعذًل على واإلافادكت الذساظتل04
 

147 -181 

 

 الخمشاء باإلاعاخاث مئكخا الجماعي يالعمىم اإلالً باظخؼالٌ اإلاخعلم الخدمالث هىاػ على واإلافادكت الذساظت 05

 . العمىميت والحذائم

بؤغلبٌة  المصادلة
األصوات المعبر 

 عنها

 

182 -200 

 
 

07 
 على واإلافادكت الترخيل عمليت مً اإلاعخـيذًً لـائذة الضهىس  الجماعي بالعىق  الخجاسيت املحالث هشاء عمليت في البث

 .بها اإلاشجبىت الىشائيت العىمت

 
 إلجماعبا المصادلة

 

201 -223 

 

08 
 مخىاحذة اسليت كىع زالزت عً عباسة وهي مشاهؾ حماعت لـائذة" بىمعماس" ؼشهت وشؾ مً ممىىخت علاسيت هبت في البث

اؿم جخفيفها ظيخم والتي حليز بملاوعت بىمعماس بخجضئت ل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)للللللمخخلـت إلاش
 

 المصادلة باإلجماع

 

224 -237 

 
 
 

 

11 

 عً والخخلي ملىيت وهضع  جاسهت بحي 32 سكم التهيئت وشيم مً حضء إلخذار العامت الىشق  خذود جخىيي على اإلافادكت

ل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)للللل  .عامت مىـعت مً العمليت حعخلضمه إلاا لزلً الالصمت الاسليت اللىع
 

 باإلجماع المصادلة

 

238 -241 

 

10 
 والؽىيىش مشاهؾ بين الشابىت 9 سكم الىوىيت الىشيم جثييت مؽشوع إلهجاص الالصمت الاساض ي ملىيت هضع على اإلافادكت

اكعت الجىىبي الىخيل ملىع ل(ماانشلن ا٘علع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.للللللللللالىخيل ملاوعت بتراب الى
 

 المصادلة باإلجماع

 

242 - 245 

 

 فً البث تؤجٌل تمل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)  . بمشاهؾ العخيلت اإلاذًىت تهيئت احل مً املحليت الخىميت ؼشهت اخذار 11
 الحمة دورة إلى النمطة

 

246 -247  

 

12 

ٌ  مؽشوع على اإلافادكت  الىوالت دًىن  بخفـيت واإلاخعلم الذاخليت لىصاسة اإلاشهضيت اإلافالح كبل مً الىاسد البروجىهى

للللللللللل.الؼاإه جم الزي دسهم مليىن  14 مبلؽ بشمجت مع RATMA ظابلا بمشاهؾ الحمشي  للىلل اإلاعخللت
ل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّٗا ةلىكط٘)لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 

 المصادلة باإلجماع

 
 

248 -270  

 

13 
 . بمشاهؾ والىهشباء اإلااء لخىصيع اإلاعخللت الىوالت دًىن  لخفـيت الضمىيت والجذولت الخمىيل مفادس جدذًذ على اإلافادكت

ل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)ل                                                                                                                                   
 

 المصادلة باإلجماع

 

271 -274  

 

 

14 
 مىلىع الحذًذًت للعىً الىوني اإلاىخب دًىن  لخفـيت الضمىيت والجذولت الخمىيل مفادس جدذًذ على اإلافادكت

   .اإلالاومت وؼاسع جاسهت وشيم معخىي  على حعىس  ببهجاص الخاـت 000028  و 658087 و  F002004 سكم الاجـاكياث

ل(ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 
 فً البث تؤجٌل تم

 دورة إلى النمطة
 الحمة

 
 

275 -276  

 وان التي SEGEDEMA و  TECMED ؼشواث دًىن  لخفـيت الضمىيت والجذولت الخمىيل مفادس جدذًذ على اإلافادكت 15

 (ماانشلعن ا٘لع مللااْاإلااشٔرلمًلّا ةٗلىكط٘)                                                                    .   الىظاؿت كىاع جذبير لها مـىلا

 
 باإلجماع المصادلة

 
 

277 -311  

 
 

 والىحيباث والحلىق  الشظىم واظعاس ليعب املحذد 19/05/2008 بخاسيخ 6 عذد املحلي الجبائي اللشاس وجخميم حعذًل 18

 .وجخميمه حعذًله جم هما مشاهؾ حماعت ميزاهيت لـائذة اإلاعخدلت

 
 باإلجماع المصادلة

 

310 -305  

 
 

 اللاهىن  مً 239 للمادة وبلا اإلالاوعاث مجالغ جذبير جلاسيش ملخق على مشاهؾ إلاذًىت الجماعي املجلغ اوالع 21

 .بالجماعاث اإلاخعلم الخىظيمي

 

 تم اطالع المجلس
 

306 -341  

 لااربقٔــــــــ٘ 
 تم تالوة البرلٌة

 

340 -341  



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

1 
 

  7102 اوزىثزاٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز                               ّزاوغٌاٌّغٍض اٌغّبػٍ 

 عٍظخ ػٍُٕخ                                       

ل7102لانتْباست رضالاارّ ٗلاام ةٓ٘لارَال
 04/01/7102بت  ٓخللادتوش٘لااج اج٘

استؤنؾ المجلس الجماعــً لمراكش ثالث ، 7102مجمب ٌٍغذوٌخ اٌشُِٕخ ٌٍذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز اوزىثز   
الحادٌة عشر والنصؾ صباحا بماعة على الساعة  2017اكتوبر  19ات دورته المذكورة ٌــوم الخمٌس جلســ

تحت رباسة السٌد ٌونس بن سلٌمان النابب االول 

لربٌس المجلس الجماعً لمدٌنة 

 

 5    حلـز ِٓ  امـز عّبػخ ٌّزاوغ ثـفخ اطزؼبرَخ اٌظــبدح - 

 اٌّذَز اٌؼبَ ٌٍّـبٌح  5   ػجذ اٌىزَُ اٌخطُت 

 اٌّغٍض رئُـض لظُ اػّبي 5       دمحم اٌّحُز          

 رئُظخ لظُ اٌُّشأُخ واٌّحبطجخ 5    وفبء ُِٕزٍ

 رئُض لظُ اٌّّزٍىبد اٌغّبػُخ 5   حىرٍاٌ هؼبَ ثً

 رئُض لظُ اٌزخطُن واٌذراطبد االطززارُغُخ 5   طُّز ٌؼزَجُخ

 رئُض اٌمظُ اٌزمٍٕ 5   ٌ اٌطُت اطُٕٕح

 رئُض لظُ رُّٕخ اٌّىارد اٌّبٌُخ 5   ػجذ اٌحك ِذا

 رئُض لظُ اٌؼئوْ اٌمبٔىُٔخ وإٌّبسػبد اٌملبئُخ 5   َذٌفزح هللا اٌُش

 رئُض لظُ رؤهًُ االدارح اٌغّبػُخ 5    دمحم ثزوبدٌ

 رئُض لظُ اٌؼجبة، اٌضمبفخ، اٌزَبكخ واٌززثُخ 5   اٌحظُٓ اٌشواق

 رئُض لظُ اٌّزافك اٌؼّىُِخ اٌّحٍُخ اٌىجزي 5   ػجذ االٌه روحٍٕ

 اٌؼًّ االعزّبػٍرئُض لظُ  5   ػجذ اٌؼشَش االِزٌ

 رئُض ِـٍحخ ػزوبد اٌزُّٕخ اٌّحٍُخ 5    دمحم ارفب

 ػٓ لظُ اػّبي اٌّغٍض 5    خًٍُ ِىٌح

 ػٓ لظُ اػّبي اٌّغٍض 5     طؼذ ٔغبٌ
 

 ػـــبرن ِٓ اٌّـبٌــح اٌخبرعُــخ اٌظـبدح5 -

 ذَز اٌغهىٌ ٌىسارح اٌضمبفخ واالرـبيّاٌ 5   ػش اٌذَٓ وزا

 اللٍٍُّ ٌٍزغهُش وإٌمً واٌٍىعُظزُه واٌّبء ثّزاوغاٌّذَز ا 5   ِـطفً االمزع

  لظُ اٌزؼُّز واٌجُئخ ثىالَخ ِزاوغ 5   دمحم اٌحزػٍ 
 

 ػلىا 75  5 اٌؼذد اٌمبٔىٍٔ اٌذٌ َزىىْ ِٕه اٌّغٍض اٌغّبػٍ  -

  ػلىا 75  5    ػـذد االػلـبء اٌّشاوٌُـٓ ِهبِهــُ  -

اػلى 58 5      ػـذد األػلــبء اٌحبكزَـــٓ  -

 ايٓا٥ب االٍٚ يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش ْٜٛظ بٔ ضًُٝإ 0
 ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش عبد ايطالّ ضٞ نٛزٟ 1

 ايٓا٥ب ايجايح يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش ضبُد تٛؾ١ً 2

 ايٓا٥ب ايسابع يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش أمحد املتضدم 3

 يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانشايٓا٥ب اشباَظ  َٛالٟ اسبطٔ املٓادٟ 4

 ايٓا٥ب ايطادض١ يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش خدجي١ ؾغٞ 5

 ايٓا٥ب ايطابع يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش عبد ايسشام دبٛز 6

 ايٓا٥ب١ ايجا١َٓ  يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش  اَاٍ َٝضس٠ 7
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 ايٓا٥ب ايتاضع يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش عٛاطـ ايربدعٞ 8

 ايٓا٥ب ايعاشس يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش عهسٚدمجاٍ ايدٜٔ اي 01

 ْا٥ب ناتب اجملًظ ازبُاعٞ َٛالٟ اسؿٝظ قغاٟٚ ايعباضٞ 00

 عغٛ اجملًظ ازبُاعٞ ٜٛضـ أٜت زٜاض 01

 عغٛ اجملًظ ازبُاعٞ عبد اجملٝد اٜت ايكاعٞ 02

 "          "          " تٛؾٝل بًٛدٛز 03
 "         "          "  عبد اهلادٟ ٜٚطالت 04

 "          "          " عادٍ املتضدم 05

 "          "          " ضبُد ايصزاف 06

 "          "          " عبد االي٘ ايػًـ 07
 "          "          " ا١َٓٝ ايعُساْٞ االدزٜطٞ 08

 "          "          " عبد ايٛاسد ايشاؾكٞ 11
 "          "     "      امحد ضبؿٛظ 10

 "          "          " عبد ايسمحإ ٚاؾا 11

 "          "          " ضؿٝإ بٓداييت 12

 "          "          " عبد اجملٝد ايدَٓاتٞ 13

 "          "          " عبد ايضُد ايعُساْٞ 14
 "          "          " خًٌٝ بٛسبطٔ 15

 "          "          " دٚضبُد اٜت بٜٛ 16
 "          "          " محٝد خٛزشى 17

 "          "          " ضبُد بٔ بال 18
 "          "          " أمحد عب١ًٝ 21

 "          "          " عبد ايؿتاح زشنٞ 20

 "          "          " سطٔ بباٟٚ 21

 "          " "          إشسام ايبٜٛطؿٞ 22
 "          "          " َسِٜ خاٟ 23
 "          "          " ضبُد يهباز 24

 "          "          " عبد ايعصٜص َسٚإ 25

 "          "          " ايطعٝد اٜت احملذٛب 26

 "          "          " عبد اجملٝد بٓاْٞ 27
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 "          ""           سبٝب١ ايهسشاٍ 28
 "          "          " زشٝد ايتُاديٞ 31

 "          "          " عؿٝؿ١ ايصظبازٟ 30
 "          "          " ضبُد بًٓعسٚضٞ 31

 "          "          " ضبُد باق١ 32

 "          "          " املضطؿ٢ ايٛدداْٞ 33

"          ""           عبد ايضُد ايعهازٟ 34  

 "          "          " ابساِٖٝ بٛسٓش 35

 "          "          " عبد ايسسِٝ ايؿرياَٞ 36

 "          "          " َٛالٟ عبد اسبؿٝظ املػساٟٚ 37

 "          "          " اسبطني ْٛاز 38

 "          "          " عبد ازبًٌٝ بٓطعٛد 41
 "          "          " يصاٖسٜٛضـ بٔ ا 40

 "          "          " ضعٝد٠ ضالي١ 41
 "          "          " ضبُد ْهٌٝ 42

 "          "          " عبد ايضُد اهلٓٝدٟ 43
 "          "          " ثٛز١ٜ بٛعباد 44

 "          "          " َٛالٟ ايبشري طٛبا 45

 "          "          " زٜٛشعبد ايػين د 46
 "          "          " عبد اهلادٟ بٔ عال 47
 "          "          " عبد اهلادٟ تًُاعٞ 48
 "          "          " سؿٝظ١ صبداز 51

 "          "          " امساعٌٝ اَػازٟ 50
 "          "          " ضبُد اٜت ايصاٟٚ 51

 "          "          " ايهسِٜ ملشّٛعبد  52

 "          "          " عبد ايًطٝـ أبدٚح 53

 "          "          " س١ًُٝ باضبُد 54

 "          "          " عبد ايعصٜص بٛضعٝد 55

 "          "          " ضبُد بٛغسباٍ 56
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 "          "          " ؾاط١ُ ملهٕٗٛ 57
 "          "          " ٜٛد٠ ايعٜٛدٟد 58

 

 ػلى واحذ 10 5    ػـذد  األػلـبء اٌغبئجُــٓ ثؼـــذر  -
 

 ز٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش ضبُد ايعسبٞ بًكا٥د 0
 

 

 

   ػلـىا  01 5       ػـذد  األػلبء اٌغبئجُـٓ ثـذوْ ػــذر -
 

 ناتب اجملًظ ازبُاعٞ خايد ايؿتاٟٚ 0

 ٛ اجملًظ ازبُاعٞعغ عبد اهلادٟ ؾازٟ 1
 "          "          " عدْإ بٔ عبد اهلل 2
 "          "          " عبد اهلل االَهازٟ 3

 "          "          " سٝا٠ املشؿٛع 4
 "          "          " شن١ٝ املسٜين 5

 "          "          " عبد ايعصٜص ايبٓني 6

 "          ""           ضبُد اسبس 7

 "          "          " ؾاط١ُ ايصٖسا٤ املٓضٛزٟ 8

 "          "          " محٝد ايشٗٛاْٞ 01
 "          "          " املضطؿ٢ ايشٗٛاْٞ 00

 "          "          " ضبُد االدزٜطٞ 01
 "          "          " ظبٝب زؾٛش 02

 "          " "          سطٔ اهلٛازٟ 03
 "          "          " خًٝؿ١ ايششُٝٞ 04

 "          "          " امحاد اطسسٞ 05
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 النابب االول لربٌس مجلس جماعة مراكش )ربٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان

 بصي اهلل الرمحن الرحيي
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 لمحترمٌنالسٌدات أعضاء المجلس االسادة و

 السٌدات أطر االدارةالسادة و

 ممثلً وسابل االعبلم

 أٌها الحضور الكرٌم

فمجلسنا بصدد التداول فً النمط المدرجة فً جلسته الثالثة والتً ، تبعا للجدولة الزمنٌة لدورتنا هاته

 جدول اعمالها كاالتً:
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ساعة بداية  تاريخ اجللسة لسةترتيب اجل
 اجللسة ومكانها

مدة 
 اجللسة

 التـــداول وعــــــموض طــــــالنق ر.ت 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

الجلسة 
 الثالثة
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌوم الخمٌس

08/01/1106 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الحادٌة اعة الس
 عشرة صباحا

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  املضادق١ ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم ايع١َُٝٛ ٚاملساؾل ازبُاع١ٝ. 00

 مإجلة عن الجلسة السابمة
 

01 
 

   ٛم ازب١ًُ يًدغس ٚايؿٛان٘ مبسانشايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً طسٜك١ ايتدبري املؿٛض يط
 

 

 

  ٛم ازب١ًُ يًدغس ٚايؿٛان٘ مبسانش.ايتدبري املؿٛض يطظ بايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً نٓاش ايتشُالت اشبا 02

 
03 

املضادق١ ع٢ً اسداخ َؤضط١ ايتعإٚ بني ازبُاعات يتدبري َسنص طُس ٚتجُني ايٓؿاٜات املٓصي١ٝ ٚاملُاث١ً هلا مبد١ٜٓ 
 َسانش ٚاملضادق١ ع٢ً َشسٚع االتؿاق١ٝ املستبط١ بٗا.

 

 

  ٌٜ نٓاش ايتشُالت املتعًل بإجياز َٓتٛز املطابح ازبُاع١ٝ.ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً تعد 04

 
 

05 
ايدزاض١ ٚاملضادق١ ع٢ً نٓاش ايتشُالت املتعًل باضتػالٍ املًو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ َؤقتا باملطاسات اشبغسا٤ 

 ٚاسبدا٥ل ايع١َُٝٛ .
 

 

  يجكاؾ١ يتذٗٝص اشبصاْات ايبًد١ٜ.ع٢ً اتؿاق١ٝ شسان١ بني مجاع١ َسانش ٚٚشاز٠ ا ٚاملضادق١يدزاض١ ا 06

 
07 

ايبح يف ع١ًُٝ نسا٤ احملالت ايتذاز١ٜ بايطٛم ازبُاعٞ ايصٖٛز يؿا٥د٠ املطتؿٝدٜٔ َٔ ع١ًُٝ ايرتسٌٝ ٚاملضادق١ ع٢ً 
 ايط١َٛ ايهسا١ٝ٥ املستبط١ بٗا.

 

 
08 

ٖٚٞ عباز٠ عٔ ثالث١ قطع ازع١ٝ ايبح يف ٖب١ عكاز١ٜ ممٓٛس١ َٔ طسف شسن١ "بَٛطُاز" يؿا٥د٠ مجاع١ َسانش 
 َتٛادد٠ بتذص١٥ بَٛطُاز مبكاطع١ دًٝص ٚاييت ضٝتِ ربضٝضٗا ملساؾل طبتًؿ١.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                   

 

 
 

11 
حبٞ تازن١  ْٚصع ًَه١ٝ ٚايتدًٞ  23ا١َ إلسداخ دص٤ َٔ طسٜل ايت١٦ٝٗ زقِ املضادق١ ع٢ً ربطٝط سدٚد ايطسم ايع

   .عٔ ايكطع االزع١ٝ ايالش١َ يريو ملا تطتًصَ٘ ايع١ًُٝ َٔ َٓؿع١ عا١َ
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                    

 

 
10 

ايسابط١ بني َسانش ٚايشٜٛطس  9ْصع ًَه١ٝ االزاعٞ ايالش١َ إلظباش َشسٚع تج١ٝٓ ايطسٜل ايٛط١ٝٓ زقِ املضادق١ ع٢ً 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(    َكطع ايٓدٌٝ ازبٓٛبٞ ايٛاقع١ برتاب َكاطع١ ايٓدٌٝ.         

 

 
11 

 ١ ايعتٝك١ مبسانش .اسداخ شسن١ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ َٔ ادٌ ت١٦ٝٗ املدٜٓ
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                         

 

 
 
12 

 املضادق١ ع٢ً َشسٚع ايربٚتٛنٍٛ ايٛازد َٔ قبٌ املضاحل املسنص١ٜ يٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚاملتعًل بتضؿ١ٝ دٜٕٛ ايٛناي١ 
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الجلسة 
 الثالثة

 
 

 
 
 
 
 
 

 ٌوم الخمٌس

08/01/1106 

 
 
 
 
 

الحادٌة الساعة 
 عشرة صباحا

بماعة 
االجتماعات 

الرسمٌة لمجلس 
جماعة مراكش 

بشارع دمحم 
 السادس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حسب 
ممتضٌات 
النظام 
 الداخلً

 ًَٕٝٛ دزِٖ ايرٟ مت ايػاؤٙ. 41َع بسصب١ َبًؼ  RATMAملطتك١ً يًٓكٌ اسبغسٟ مبسانش ضابكا ا

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          
 
13 

  ايص١َٝٓ يتضؿ١ٝ دٜٕٛ ايٛناي١ املطتك١ً يتٛشٜع املا٤ ٚايهٗسبا٤ مبسانشاملضادق١ ع٢ً ذبدٜد َضادز ايتٌُٜٛ ٚازبدٚي١ 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 

 
 

14 

دٜٕٛ املهتب ايٛطين يًطهو اسبدٜد١ٜ َٛعٛع املضادق١ ع٢ً ذبدٜد َضادز ايتٌُٜٛ ٚازبدٚي١ ايص١َٝٓ يتضؿ١ٝ 
اشباص١ بإظباش دطٛز ع٢ً َطت٣ٛ طسٜل تازن١ F002004   ٚ658087  ٚ 000028االتؿاقٝات زقِ 
 ٚشازع املكا١َٚ. 

 ش()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراك                                                                          

 

 
15 

اييت  TECMED   ٚSEGEDEMAاملضادق١ ع٢ً ذبدٜد َضادز ايتٌُٜٛ ٚازبدٚي١ ايص١َٝٓ يتضؿ١ٝ دٜٕٛ شسنات 
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ٕ َؿٛعا هلا تدبري قطاع ايٓظاؾ١.                                     نا

 

  ٚايتضٜٛت عًٝٗا. 3142مجاع١ َسانش بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ دزاضـ١ َشسٚع َٝصا١ْٝ صبًظ  16
 

  ٚايتضٜٛت عًٝٗا. 3142دزاض١ سطابات ايٓؿكات َٔ املبايــؼ املسصٛد٠ يًُكاطعات بسضِ ايط١ٓ املاي١ٝ  17

 
18 

م ٚايٛدٝبات احملدد يٓطب ٚاضعاز ايسضّٛ ٚاسبكٛ 08/14/1117 بتازٜذ 5 تعدٌٜ ٚتتُِٝ ايكساز ازببا٥ٞ احملًٞ عدد
 املطتشك١ يؿا٥د٠ َٝصا١ْٝ مجاع١ َسانش نُا مت تعدًٜ٘ ٚتتُُٝ٘.

 

 

 
21 

َٔ ايكإْٛ  329اطالع اجملًظ ازبُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ًَدط تكازٜس تدبري صبايظ املكاطعات طبكا يًُاد٠ 
 ايتٓظُٝٞ املتعًل بازبُاعات.
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 لس جماعة مراكش )ربٌس الجلسة(النابب االول لربٌس مج السٌد ٌونس بن سلٌمان

بعد  ٌد كاتب المجلس وعدم التحاق ناببهلبل بدء التداول فً النمطة، و بعد اذنكم ونظرا لؽٌاب الس

بالماعة، وبعد اذنكم سنعٌن السٌد عبد الهادي بن عبل ككاتب للجلسة فً انتظار حضور كاتب المجلس او 

 ناببه .

 

 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر الدورة العادٌة لشهر من جدول اعمال الرابعة عشرة النمطة 

اإلافادكت على اخذار مئظعت الخعاون بين الجماعاث لخذبير مشهض ومش وجثمين الىـاًاث اإلانزليت 

 واإلامازلت لها بمذًىت مشاهؾ واإلافادكت على مؽشوع الاجـاكيت اإلاشجبىت بها .

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لبب النا ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

  

واالن الكلمة للسٌدة حفٌظة مجدار لتبلوة نص تمرٌر االجتماع المشترن بٌن اللجنة المكلفة 

بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون البلمركزي واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات حول 

 النمطة.

 

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة ناببة  ة مجدارحفٌظالسٌد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

9 
 

 

   

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   14 ة رلم:النمط

 
 

  املشرتك جتىاعالاتكرير 
بالشؤون الكانونية وتنظيي  املكمفة لمجنة 

االدارة والتعاون الالوركسي و المجنة املكمفة 
  رافل العىووية واخلدواتبامل

 

 
 

 ل14 النقطة  ذات الرقمحول 
 2017 اك توبر لشهر العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

املض ةق٘لعوٙلاحراخلمؤسش٘لااتم ٌّلبنيلادتن ع تلاتربريلمانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘ل
 .ّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لماانشلّاملض ةق٘لعوٙلمراّعلاالتف قٔ٘لاملاتبط٘لبَ 
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فااً جاادول اعمااال  المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماالللممتضااٌات المانون طبمااا

 الموجهاة 1106 اكتاوبر 15ٌخ بتاار 10644 عادد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2017 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 

بالشاإون اللجناة المكلفاة  االجتمااع المشاترن باٌنلكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشاؽال 

ٌاوم  الماذكور االجتمااع انعماد ،المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون البلمركزي واللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات

والنصؾ صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصار البلادي شاارع    الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 اكتوبر 01 الثبلثاء

ة الرابعاة عشار نمطاتاٌن لتادارس الاللجن اربٌسااباراهٌم باوحنش    بوؼربال والساٌد السٌد مشتركة بٌن الخامس برباسة

  :من جدول االعمال كاالتً

 ٘لاا ٙلاحراخلمؤسش ٘لعو ٌلبنيلادتن ع تلاتربريلمانزلطنالّتجننيلاايف ٓ تلامليزأ٘لّاملن ثو٘لهل لمبرٓي٘لماانشلاملض ةق تم ّ
لّاملض ةق٘لعوٙلمراّعلاالتف قٔ٘لاملاتبط٘لبَ .ل

 

 

  السادة: تٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
 موالي البشٌر طوبا، حفٌظة مجدار، احمد المتصدق، سعٌدة سبللة، ثورٌة بوعباد.

  :ٌدانمن أعضاء المجلس الس فً االجتماع شارن -
 بد الهادي بن عبل، خلٌفة الشحٌمً.ع

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم البٌبة والسكن ؼٌر البلبك :  عبد الؽنً اوشن
 عن لسم اعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً

    
 

جتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور والتذكٌر بالنمطة المضمنة فً فً بداٌة اال

، ولبلطبلع على 1106جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

حٌثٌات الموضوع، اعطى السٌد ربٌس الجلسة الكلمة للسٌد ربٌس لسم البٌبة وتؤهٌل السكن ؼٌر البلبك 

ذي لدم عرضا حول المطرح العمومً الجدٌد بمنطمة المنابهة المحدث ؾ اطار برنامج "مراكش ... ال

هكتار بشراكة وتعاون مع وزارة البٌبة واؼبلق المطرح المدٌم  071الحاضرة المتجددة" على مساحة 

عة مراكش بحربٌل، مسلطا الضوء على اكراهات االستؽبلل المشترن فً اطار االتفالٌة التً تربط جما

ببالً الجماعات المجاورة حتى تتمكن من رمً النفاٌات المنزلٌة والمشابهة لها بالمطرح العمومً 

 المدٌم نظرا لوجود صعوبات مالٌة فً تسدٌد حصصها الشهرٌة والسنوٌة.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 03: الرلمذات  النمط
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وعلٌه، ٌضٌؾ السٌد ربٌس المسم، فً ظل هذا االكراه، تم االتفاق على امكانٌة احداث مإسسة 

ن الجماعات لتدبٌر مركز طمر وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة لها كإحدى الٌات التعاون التعاون بٌ

فً هذا المشروع لد  انضمامهاالداخلً بٌن الجماعات، مذكرا بان كل الجماعات المجاورة الممرر 

عة وعددها اثنى عشر جما 1106صادلت على احداث هذه المإسسة فً دوراتها العادٌة لشهر اكتوبر 

من اصل ثبلثة عشر باستثناء جماعة سعادة التً تعرؾ ظروفا خاصة تتعلك بإعادة تؤسٌس هٌاكلها 

 التسٌٌرٌة.

وفً ذات السٌاق، تدخل السٌد النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً المفوض الٌه فً المطاع 

ً هذه االلٌة كاطار موضحا ان تدبٌر المرفك الجدٌد مكلؾ جدا مالٌا مما حدى بمكتب المجلس الى تبن

لانونً ٌجد مرجعٌته فً االستؽبلل المشترن للمطرح الجدٌد من طرؾ الجماعات المجاورة من جهة 

وٌضبط مساهماتها المالٌة فً التدبٌر واالستؽبلل علما ان مبادرة التدبٌر الجهوي للمشروع لم تعد 

اء الى ابداء موافمتهم المبدبٌة فً فر الجهة على هذا االختصاص، مهٌبا بالسادة االعضومفترضة لعدم ت

 .وتهٌا االتفالٌة الموضوع انتظار استكمال االجراءات االدارٌة والمانونٌة

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وحٌث اتضح 

ر امثل للمطرح العمومً للسادة االعضاء الجدوى االٌجابٌة من سلن هذه المسطرة المانونٌة لتحمٌك تدبٌ

الجدٌد باعتباره مرفك ذي فابدة عامة ومشتركة منصوص علٌه ضمن المهام الموكولة لمإسسات 

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات، وحٌث ان اللجوء لهذه  023التعاون بٌن الجماعات فً المادة 

مالٌة والتدبٌرٌة لكبر حجم المرفك ال لحد من ضعؾ اإلمكانٌاتا وأنجع وسٌلة للتؽلب االلٌة ٌعتبر 

احدى اشكال التضامن المجالً بٌن الجماعات وتشكل افما اساسٌا للتسٌٌر والحكامة الجٌدة  وباعتبارها

وتعببة مثلى للموارد، واعتبارا لكون هذه الوسٌلة ستخلك شخصا اعتبارٌا ٌتمتع باستمبلل مالً سٌضبط 

ة، وبعد مطالبتهم بضرورة تسوٌة تصفٌة دٌون بعض الجماعات ال محالة طبٌعة ومبلػ المساهمات المالٌ

المجاورة اثناء استؽبللها المشترن للمطرح العمومً، وفً انتظار تهٌا االتفالٌة المرتبطة بتنفٌذ هذه 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على احداث مإسسة التعاون بٌن الجماعات لتدبٌر  مركز طمر المسطرة، 

نزلٌة والمماثلة لها بمدٌنة مراكش على اساس ان ٌتم استكمال االجراءات المانونٌة وتثمٌن النفاٌات الم

 واالدارٌة البعدٌة إلخراج هذا المشروع لحٌز الوجود ومنها عرض االتفالٌة المرتبطة به.

         

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 ابراهٌم بوحنش

 ربٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة
 وتنظٌم االدارة والتعاون البلمركزي

   بوؼربال
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 على احداث مإسسة التعاون بٌن موافمتها تبعا لخبلصة تمرٌر االجتماع المشترن، فاللجنة ابدت

الجماعات لتدبٌر  مركز طمر وتثمٌن النفاٌات المنزلٌة والمماثلة لها بمدٌنة مراكش على اساس ان ٌتم 

استكمال االجراءات المانونٌة واالدارٌة البعدٌة إلخراج هذا المشروع لحٌز الوجود ومنها عرض 

 االتفالٌة المرتبطة به.

 ث مإسسة التعاون بٌن الجماعاتعلى احداوعلٌه، سؤعرض علٌكم ابداء المصادلة المبدبٌة 

موضوع النمطة على اساس ان ٌتم 

 بـــاب المنالشـــة مفتـــوح.

 فانً أعرضها على التصوٌت . ،بما أنه لٌس هنان أي متدخل حول هذه النمطة
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر رة العادٌة لشهر من جدول اعمال الدوالثالثة عشرة النمطة 

 الذساظت اإلافادكت على هىاػ الخدمالث الخاؿ بالخذبير اإلاـىك لعىق الجملت للخمش والـىاهه بمشاهؾ. 

 

  )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 

 

 لحٌوٌة المرفك و تعدد المتدخلٌن.  نظرا
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 :(08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 أكتوبرمن جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثانٌة عشرالنمطة 

 الذساظت واإلافادكت على وشيلت الخذبير اإلاـىك لعىق الجملت للخمش والـىاهه بمشاهؾ . 

 

  النابب األول لربٌس المجلس الجماعً )ربٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان

تبلوة التمرٌر المتعلك بهذه د ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافـك العمومٌة والخدمات لالكلمة للسٌ أعطً 

 ة.النمط

 التحك فً هذه االثناء، السٌد موالي احفٌظ لضاوي العباسً كنابب لكاتب المجلس: ملحوظة

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات السٌد ابراهٌم بوحنش
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   12 ة رلم:النمط

 
 

  جتىاعاتكرير 
  باملرافل العىووية واخلدوات املكمفة لمجنةا 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ل12 النقطة  ذات الرقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

 ااتربريلاملفْضلاشْملادتنو٘لاوخ رضالّاافْانُلمباانشلاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلطآك٘
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فااً جاادول اعمااال  المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماالللممتضااٌات المانون طبمااا

 الموجهاة 1106 اكتاوبر 15بتاارٌخ  10546 عادد دعوةلمجلس جماعة مراكش، وتبعا لل 2017 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 
بااالمرافك العمومٌااة اللجنااة المكلفااة اجتماااع لكاال ماان السااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال 

والنصاؾ صاباحا  الحادٌاة عشارعلاى السااعة  1106 اكتاوبر 00 االربعااءٌاوم  الماذكورة اجتماعاا عمدت اللجنة ،والخدمات
ة نمطاة لتادارس الربٌس اللجناابراهٌم بوحنش السٌد  الجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع   الخامس برباسةبماعة ا

   :الثانٌة عشر من جدول االعمال كاالتً

 لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلطآك٘لااتربريلاملفْضلاشْملادتنو٘لاوخ رضالّاافْانُلمباانش
 

 

   حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
 سفٌان بنخالتً، حفٌظة مجدار، عادل المتصدق، السعٌد اٌت المحجوب.

 :كما حضر من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السٌد -

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً. : عبد الرزاق جبــور
 

 :ادةمن أعضاء المجلس الس فً االجتماع شارن -
الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً،   بنلعروسً، م. عبد خلٌل بولحسن، عبد الهادي وٌسبلت، أحمد عبٌلة،  

 الحفٌظ المؽراوي، عبد الصمد العكاري، توفٌك بلوجور.
 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

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

 والفواكه بمراكشمدٌر سوق الجملة للخضر  :  عمر اٌت بٌهً

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :    أرفا
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 

 وشارن من مصالح والٌة مراكش آسفً السادة:

 ربٌس لسم الشإون االلتصادٌة والتنسٌك بالوالٌة : عبد اللطٌؾ العزوزي

 ربٌس لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة : المذكور موطاعً

 عن لسم الشإون االلتصادٌة والتنسٌك بالوالٌة :  نور الدٌن بلــى
 

 

 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الترحٌب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة والتذكٌر بالنمطة 

سلط ، 1106الجاهزة المضمنة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

سٌد ربٌس اللجنة الضوء على اهمٌة موضوع تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش باعتباره مرفما ال

جماعٌا حٌوٌا ٌستوجب الدراسة المستفٌضة لبل اتخاذ المرار المناسب، مشٌرا الى ان طرق التدبٌر المانونٌة 

فً التدبٌر المفوض او احداث شركة منه تتمثل  73لهذا المرفك حسب المانون التنظٌمً للجماعات فً المادة 

 التنمٌة المحلٌة او التعالد مع المطاع الخاص.

 
 مدٌنة مراكشالمجلس الجماعً ل

 

 

 

 01: الرلمذات  النمط
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ولمعرفة اسباب النزول واختٌار طرٌمة التدبٌر المفوض لهذا المرفك وكذا وضعٌته العامة، أعطى 

ق السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً المفوض له تدبٌر لطاع األسوا

والذي أوضح أن سبب إدراج هذه النمطة ٌرجع باألساس  إلى اهمٌة هذا المرفك الحٌوي داخل منظومة 

التجهٌزات الجماعٌة التً تعتبر موردا مهما لمالٌة الجماعة ؼٌر انه ٌعرؾ وضعٌة تدبٌرٌة مزرٌة تطبعها 

 مشاكل تمنٌة وتنظٌمٌة.

 1116ببنٌاته التحتٌة المهتربة منذ تؤسٌسه سنة من الناحٌة التمنٌة  ترتبط هذه مشاكل سوق الجملة 

من خبلل طرٌمة بناءه وتصمٌمه ونمص مرافمه االساسٌة وعدم توفره على الربط بشبكة خاصة للكهرباء وكذا 

 الماء والتطهٌر السابل .

   ومن الناحٌة التنظٌمٌة، فٌبرز ؼٌاب تام لدور الوكبلء باعتبارهم فاعبل اساسٌا فً منظومة التدبٌر 

مما جعل هذا المرفك ٌتخبط فً إكراهات تسببت فً للة الرواج و خلك نوع من االمتعاض وعدم الرضى لدى 

 التجار للحالة التً وصل إلٌها.

كما اكد السٌد النابب، أن الجماعة رؼم كافة المجهودات المبذولة وتجاوب السلطة المحلٌة معها لم 

ملٌار سنتٌم فً ظل هذه  1فالت  1105أن مداخٌل السوق سنة  تستطع تلبٌة كافة احتٌاجات التجار، مشٌرا

الوضعٌة على انه فً حال تؤهٌله وتدبٌره بطرٌمة مضبوطة وخلك الظروؾ المواتٌة لممارسة النشاط التجاري 

 ستفوق مداخٌله ضعؾ المبلػ المذكور.

دبٌر هذا المرفك وعلٌه، ٌضٌؾ السٌد النابب، فكل هذه العوامل جعلت المكتب المسٌر ٌفكر فً ت 

 الحٌوي تدبٌرا مفوضا لبلستفادة من إمكانٌات وخبرة الشركات المتخصصة فً تدبٌر هذا النوع من المرافك.

عمب ذلن، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الشإون االلتصادٌة والتنسٌك بالوالٌة 

والفواكه باعتباره مرفما مهما وحٌوٌا للجماعة  الذي أشاد بداٌة بفكرة التدبٌر المفوض لسوق الجملة للخضر

وإذ ستكسبه رواجا ولٌمة مضافة كما ستمكن من استمطاب تجار خضر وفواكه ذات جودة عالٌة، مشٌرا أن 

السوق تدبره الجماعة بتعاون مع السلطة المحلٌة، لذا فاالتفاق على طرٌمة التدبٌر ٌجب أن تتم فً إطار 

كٌده فً هذا الباب على ضرورة احترام النصوص المانونٌة المنظمة وال سٌما توافمً بٌن الطرفٌن مع تؤ

، مسجبل أن تدبٌر السوق عانى منذ سنوات من تهاون المسٌرٌن والسلطة على حد 0851الظهٌر الشرٌؾ لسنة 

سواء لدرجة أصبح معها السوق بمثابة فضاء احتله التجار بالتمسٌط وٌسولون فٌه بضاعتهم بطرٌمة 

ٌة، موضحا أنه ال ٌجب إلماء اللوم على الوكبلء ألن عملٌة استخبلص الواجبات أصبحت تتم عند باب عشواب

السوق وهً طرٌمة مكنت من ضبط عملٌة االستخبلص لكنها فً الممابل ؼٌبت دور الوكبلء داخل السوق، 

التدبٌر، مضٌفا أن من مإكدا أنه فً ؼٌاب إدارة لابمة الذات داخل هذا المرفك فحتى المفوض له سٌفشل فً 

الضروري عزل المرافك التابعة للسوق عن فضاء التسوٌك عند تفوٌض تدبٌر هذا المرفك، مبدٌا فً األخٌر 
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تخوفه من فشل المفوض الٌه فً التدبٌر باعتباره مرفما له طاٌع اجتماعً وٌوفر األمن الؽذابً للمدٌنة لذلن 

ٌض هذا المرفك لضمان اشتؽاله بصفة منتظمة مع إٌجاد حل طالب بؤخذ كافة االحتٌاطات البلزمة عند تفو

 مناسب لفبة التجار بالتمسٌط الذٌن ٌحتلون السوق كالتفكٌر فً نملهم إلى سوق العزوزٌة.

بعد ذلن، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة الذي لدم عرضا فً الموضوع 

 جاءت محاوره العامة على الشكل اآلتً:

التحلٌل المالً بناء  /محاور التشخٌص األساسٌة لسوق الجملة/ االطار المانونً والتشرٌعً ألسواق الجملة

مكونات اإلطار / اإلطار التعالدي والتدبٌري الحالً لسوق الجملة /التدبٌر المفوض/1105على السنة المالٌة 

  .التعالدي الممترح

على العرض الممدم، فتح باب المنالشة وابداء الرأي،  عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطبلع

 سجل من خبلله السادة االعضاء االستفسارات والمبلحظات االتٌة:

  االجماع على الوضعٌة المزرٌة على جمٌع المستوٌات التً ٌعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه منذ

 احداثه الى االن. 

 كل المتدخلٌن فً تدبٌر هذا المرفك. وجود اختبلالت تمنٌة و تنظٌمٌة ٌساهم فٌها 

  راهنٌة كٌفٌة تدبٌر سوق الجملة تفرض اجماعا بالتوافك على اعادة النظر فً طرٌمة تدبٌره بعٌدا على

 كل التشنجات والحساسٌات على اساس تؽلٌب المصلحة العامة.

 جع لانونً صرٌح االشادة بطرٌمة التدبٌر المفوض لمرفك سوق الجملة للخضر والفواكه كآلٌة ذات مر

على اساس ان تكون مدة التدبٌر لصٌرة لتوخً الحذر نظرا لحٌوٌة المرفك مع ضرورة تظافر جهود 

على اساس ان هذه الطرٌمة ستحسن من جودة الخدمات وستدر  كل المتدخلٌن إلنجاح هذه المبادرة

 .مداخٌل مهمة

 ام بجمٌع مكونات الموضوع ضرورة الترٌث فً سلن مسطرة تفوٌض تدبٌر السوق الى حٌن االلم

 وتهٌا دراسة الجدوى تفادٌا لفشل المبادرة بشكل مسبك. 

  وجوب المٌام بدراسة ذات بعد اجتماعً الرتباط السوق بمجموعة من الفبات ذات الدخل المحدود مع

 اٌجاد حلول ناجعة لتجار التمسٌط المحتلٌن للسوق.

  بشبكات الماء والكهرباء وتطهٌر السابل  ضرورة تؤهٌل السوق من خبلل اعادة صٌانته وربطه

واستكمال بناء مرافمه االساسٌة والحفاظ على تخصٌصها بتصمٌم جدٌد ٌؤخذ بعٌن االعتبار كافة 

 المتطلبات الربٌسٌة.

  امكانٌة اعادة النظر فً الدور الموكول لوكبلء السوق لمساهمتهم بشكل ربٌسً فً الوضعٌة التدبٌرٌة

عدم مع خارج لواعد الشفافٌة والمهنٌة المطلوبة،  لهماالمتٌازات الممنوحة السلبٌة والناتجة عن 

مباشرتهم للمهام المنوطة بهم، ناهٌن عن عدم حضورهم الٌومً إلى األسواق وؼٌابهم التام عن تدبٌر 

 .هذا المرفك رؼم حجم المسإولٌة الملماة على عاتمهم

ن جدٌد السٌد النابب السابع لربٌس المجلس و ردا على بعض هذه المبلحظات والممترحات، تدخل م

رمضان  1بتارٌخ  08578117رلم الجماعً الذي أوضح أن وكٌل سوق الجملة ٌنظم عمله الظهٌر الشرٌؾ 

لدماء  فهو من فبة ( فً تخوٌل مهام وكبلء أسواق الجملة بالجماعات الحضرٌة0851فبراٌر  6) 0270

نون امتٌاز تنظٌم أسواق الجملة من خبلل ممارسته لبلختصاصات منحه الما المماومٌن وأعضاء جٌش التحرٌر
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من حجم معامبلت السوق  %0.64المشار إلٌها فً العرض الممدم )المرفك بالتمرٌر( وٌتماضى ممابلها نسبة 

مشٌرا أنه منذ تحوٌل السوق من  ،%6أي ما مجموعه نسبة  %4814فً حٌن أن الجماعة تحصل على نسبة 

إلى منطمة المسار أصبحت الجماعة تشتؽل بالمٌزان العمومً الذي للص من الدور الذي  منطمة باب دكالة

ٌلعبه وكٌل السوق الذي أصبح ٌتماضى النسبة المذكورة دون لٌامه بؤؼلب االختصاصات المنوطة به مما خلك 

 نوع من العشوابٌة داخل السوق.

أن الجماعة ال تتوفر على اإلمكانٌات الكافٌة أما بالنسبة لمسؤلة تؤهٌل السوق، فمد أكد السٌد النابب 

للمٌام بعملٌة التؤهٌل لذلن سٌتم اختٌار مفوض الٌه صاحب إمكانات وخبرة كبٌرة فً المجال وسٌعهد له إلى 

جانب عملٌة تدبٌر السوق تؤهٌله بشكل ٌرضً التجار لممارسة تجارتهم فً أحسن الظروؾ، ممترحا أن 

من حجم المعامبلت فً ممابل  %0سنوات وأن ٌحصل وكبلء السوق على نسبة  6 و 4تتراوح مدة التدبٌر بٌن 

مطالبا فً األخٌر بتكوٌن لجنة للسهر على إعداد كناش التحمبلت  ،%5حصول المفوض الٌه على نسبة 

 ومتابعة الموضوع من كافة جوانبه.

لشإون االلتصادٌة والتنسٌك ولمزٌد من التوضٌحات، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل لسم ا

بالوالٌة الذي أكد أن السوق موضوع النمطة ٌعانً من وضعٌة مزرٌة ومشاكل جمة وهً لٌست ولٌدة الٌوم، 

، مسجبل أن االعتماد على 0851مشٌرا أن دور الوكبلء داخل السوق هو امتٌاز منح لهم بممتضى ظهٌر 

ا فً األخٌر أن مصالح الوالٌة هدفها الرلً بهذا المرفك المٌزان العمومً للل من دور هإالء الوكبلء، مإكد

 الحٌوي بالمدٌنة.

كما أعطٌت الكلمة للسٌد مدٌر سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش الذي أكد أنه ٌدبر مجموعة من  

االكراهات داخل هذا المرفك منها ما هو ذاتً مرتبط بالموارد البشرٌة حٌث من الصعب ضبط السوق بوسابل 

تاجر بالجملة  61لجماعة الذاتٌة، ومنها ماهو خارجً له عبللة بالوكبلء والتجار، مشٌرا إلى تواجد حوالً ا

تاجر ٌحتلون السوق وٌشتؽلون بشكل عشوابً خارج االطار المانونً المنظم  421داخل السوق فً ممابل نحو 

تدبٌر المفوض التً ستساهم حسب رأٌه ألسواق الجملة، مطالبا بضرورة الرلً بهذا المرفك من خبلل طرٌمة ال

فً تحسٌن خدمات السوق والرفع من مداخٌله، ممترحا أن ٌتم اختٌار مفوض الٌه دولً ذو خبرة وإمكانٌات 

كبٌرة فً هذا المجال لمعالجة كافة اإلشكاالت التً ٌعانً منها السوق وخلك نوع من الرواج داخل هذا المرفك 

 الحٌوي.

د المنالشة المستفٌضة للموضوع، وبعد ان اجمع السادة االعضاء على الوضعٌة وتؤسٌسا على ذلن، وبع

الكارثٌة التً ٌعرفها التدبٌر الحالً للسوق الؽٌر المشرفة للمدٌنة والتً ترجع باألساس ألسباب والعٌة ترتبط 

ه االساسٌة من خبلل طرٌمة بناءه وتصمٌمه ونمص مرافم 1116ببنٌاته التحتٌة المهتربة منذ تؤسٌسه سنة 

وعدم توفره على الربط بشبكة خاصة للكهرباء وكذا الماء والتطهٌر السابل، واسباب لانونٌة تدبٌرٌة تتعلك 

ٌكرس  اذالحٌوي الهام،  المرفكأهم معٌمات إصبلح هذا بالنظام الحالً الذي ٌعتمد على الوكبلء باعتباره 
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خارج لواعد  لهمٌادة عن االمتٌازات الممنوحة منطك الرٌع بعٌدا عن مبدأ تكافإ الفرص و المساواة، ز

للمهام المنوطة بهم وعدم حضورهم  همالشفافٌة والمهنٌة المطلوبة باإلضافة إلى عدم مباشرة العدٌد من

 ومرالبة هذه األسواق بشكل فعّال مما ال ٌضمن  الٌومً إلى األسواق و إنابة من ٌنوب عنهم خبلفا للمانون

، و تطبٌما للممتضٌات المانونٌة الجدٌدة الصرٌحة فً شؤن ماعات موارد مالٌة مهمةعلى الج بالتالً ٌضٌّع

من المانون التنظٌمً للجماعات،  73توخً سبل التدبٌر االمثل من خبلل طرق التدبٌر الممترحة فً المادة 

ه وذلن تماشٌا وحٌث ان طرٌمة التدبٌر المفوض تبمى الٌة ناجعة من بٌن الطرق المشار الٌها فً المادة اعبل

مع توجهات السٌاسات العمومٌة فً هذا المجال والتً تروم مراجعة حكامة اسواق الجملة بعملنة تدبٌرها، 

فمد ابدت اللجنة موافمتها ونظرا لحساسٌة التؽٌٌر المنشود الذي ٌتطل توخً الحذر فً اتخاذ المرار المناسب، 

 :ر والفواكه بمراكش على اساس المٌام بما ٌلًتفوٌض تدبٌر مرفك سوق الجملة للخض علىالمبدبٌة 

  تهٌا تصور واضح المعالم وتجسٌده وتنزٌله فً اطار كناش التحمبلت كضابط تعالدي ٌلم بكافة الجوانب

 وعرضه فً دورة ممبلة. المالٌة والتمنٌة والتنظٌمٌة

 حترازٌة على اساس تكوٌن توخً الحذر بالمٌام بكافة االجراءات االحتٌاطٌة والمٌام بجمٌع التدابٌر اال

لناعات موضوعٌة لدى الجمٌع مع االخذ برإى كل المتدخلٌن والفرلاء خاصة فً الشك االجتماعً نظرا 

لحساسٌة المرفك لطابعه المعٌشً وٌرتبط باألمن الؽذابً بالمدٌنة حتى ٌتم االنتمال بشكل سلس الى نمط 

 تدبٌري جدٌد.

 تها ان ٌكون اعضاءها ذووا امتداد وعبللة مباشرة بتدبٌر هذا انتداب لجن موضوعاتٌة ٌشترط فً تركٌب

المرفك و العاملٌن به حتى ٌتسنى الناع الكل بطرٌمة التدبٌر الجدٌدة مع متابعة ومواكبة كل المراحل الى 

   ان ٌتم اخراج المشروع للوجود.

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 خدماتربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة وال
 ابراهٌم بوحنش
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  النابب األول لربٌس المجلس الجماعً )ربٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان

د ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة تمدٌم العرض الذي أعده بخصوص أطلـب من السٌ واآلن 

 النمطة.

 

 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة السٌد   أرفا
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  النابب األول لربٌس المجلس الجماعً )ربٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان

اننا االن فمط بصدد الحدٌث عن طرٌمة التدبٌر دون الدخول فً تفاصٌلها على أساس أن دفتر  

الحمالٌن وحموق ء، على حموق الجماعة وحموق التجار، الوكبل مع المحافظة تالتحمبلت سٌحدد كل االلتزاما

ن باألمر بمجموعة ًٌ تمثل المعنٌتولد لامت الجمعٌات ال ،كل الذٌن ٌرتبطون بؤنشطة التصادٌة بسوق الجملة

، وسوؾ تخوفاتتفهمنا هذه الت تشاورٌة واستمعنا الى تخوفاتهم ووعمدنا معهم لماءا ،من االحتجاجات

الذي سٌضمن حموق الطراؾ على كناش التحمبلت ع كل اٌستمر التشاور معهم لمحاولة الحصول على اجما

توصلنا من جمعٌة التضامن لتجار سوق الجملة برسالة ٌطلبون فٌها تؤجٌل هذه النمطة من اجل  كما ،الجمٌع

، لكن بالنسبة لنفس السبب 02رلم . هذا ولد اجلنا بالفعل النمطة ماش واكتمال بناء الرإٌة الصحٌحةتعمٌك الن

الزمن السٌاسً بحٌث لم ٌتبك من مدة عامل كما أننا مرتبطون ب ،مجلس ٌنالش فمط المبدألهذه النمطة فان ال

لكونها تخضع لمسطرة ادارٌة انتخاب المجلس اال اربع سنوات بٌنما هذه االجراءات تتطلب ولتا إلنجازها 

وترتبط به ، لذلن فنحن ملزمون الٌوم بفتح هذا الملؾ ونحن واعوان بؤن هذا المرفك حساس جدا طوٌلة

، لكن ما نحن متؤكدون منه هو أن أي كناش تحمبلت لن ٌكون ذا طابع تعسفً أو ٌحرم مصابر عاببلت كثٌرة

بل ما نؤمله هو أن ٌكون هذا الموضوع اضافة نوعٌة للتوجه العام للدولة فً ما  رزالهاأٌة فبة من حمولها وأ

سة ٌاهً االخرى لد وضعت برنامجا ٌتعلك بس. وكما تعلمون فإن وزارة الفبلحة بتؤطٌر االسواق ٌتعلك

، وهذه ةالتبرٌد التً ٌجب أن تخضع لها المنتوجات الفبلحٌة وكذلن توثٌك المصدر والمرالبة الشدٌد

الترتٌبات تمنع كثٌرا من الفبلحٌن من ولوج االسواق الكبرى لذلن ألول أنه ال ٌجب أن ٌكون لدٌنا أي تخوؾ 

ب بسٌط وهو أن هذا االمر لن ٌتم دون تشاور والتناع جمٌع االطراؾ من موضوع التدبٌر المفوض لسب

 بجدواه ومنفعته.

 واآلن نفتح باب المنالشة حول هذه النمطة. 
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد   بالة

وذلن  ،تؤجٌلها هً االخرى ألترحوبما أن هذه النمطة مرتبطة بها فإنً  02 رلم لمد تم تؤجٌل النمطة 
الفرصة لمزٌد من المشاورات حولها وبالخصوص مع المشتؽلٌن فً هذا السوق ألننا ال نرٌد  حتى تتاح

 لهإالء أن ٌتم تشرٌدهم أو هضم حمولهم من خبلل التدبٌر المفوض للسوق.
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد خلٌل بولحسن

ا اللجنة حٌث أن هنان عبارة فً التمرٌر ؼٌر دلٌمة وٌتعلك االمر بالخبلصة التً توصلت الٌه 

الصحٌح هو أن اللجنة أبدت موافمتها المبدبٌـــة للسمـــاح لئلدارة إلنجــاز دراســـة معممة فً الموضوع، 

 ولٌس الموافمـــة المبدبٌة على المشروع.

أما من حٌث المضمون فؤهٌب بالمكتب المسٌر وبالسٌد نابب الربٌس المكلؾ  ،هذا من حٌث الشكل 

كما سمعنا على لسانه داخل اللجنة  امتبلن الشجاعة التً ذكرت فً التمرٌر و رورةبضبتدبٌر السوق 

 .اكمات تعالبت على امتداد المجالسلبلعتراؾ بؤننا فشلنا فً تدبٌر هذا السوق من جراء تر

وهذا الموضوع  ٌرة،إننا الٌوم أمام مرفك لٌس كبالً المرافك ألنه مرتبط بمعاش فبات اجتماعٌة كث 

الٌوم  نوال ٌمك ،السٌاسات المحلٌة شبٌه فً تدبٌره بالسٌاسات العمومٌة التً تنهجها الدولة فً اطار

لذلن فان أٌة رإٌة خارج هذا التصور وهذه الفلسفة تدبٌر هذا المطاع، للجماعة المجازفة ورفع ٌدها عن 

 تعتبر مجازفة.

التمنٌة المتمثلة  لئلشكاالتفبالنسبة ، اشكاالت تمنٌة واشكاالت تنظٌمٌة لمد جاء فً التمرٌر أن هنان 

، مسإولٌة كاملةٌجب على من ترن هذه االشكاالت أن ٌتحمل الففً البنٌة التحتٌة من تطهٌر وماء ومجمدات 
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وجاء فً التمرٌر كذلن أن  ملٌار على حساب تؽٌٌر تدبٌر السوق. 180ال أن نمول أننا سنصلح السوق بتكلفة 

، لذلن ٌجب علٌنا أن نكون منصفٌن الن هإالء فً الوضعٌة المزرٌة للسوق االكبرالوكبلء ٌتحملون الشك 

ومن ضمن هذا الظهٌر هنان مدخلٌن االول هو  0851فبراٌر  6الوكبلء ٌنظم مهنتم اطار لانونً وهو ظهٌر 

ر االعراؾ المتعارؾ علٌها فً تدبٌر االسواق المحلٌة فً المؽرب والثانً هو الرإٌة العصرٌة فً تدبٌ

و الحمٌمة هً أن الوكبلء لد انتزع منهم حمهم وتم السطو على  سواق التً تركتها لنا فرنسا،اال

 ناختصاصاتهم عندما تم تحوٌل السوق من باب دكالة الى مولعه الحالً ولٌس كما ٌمال أنهم ال ٌمومو

ه ٌجب اعداد االطار . لذلن ألول اذا كان البد من اللجوء الى التدبٌر المفوض لهذا السوق فانمباختصاصاته

، وان نعتمد مبدأ التدرج فً تؽٌٌر المناسب لذلن وان تكون لدٌنا رإٌة واضحة حول هذا الموضوعالمانونً 

ال ٌتم راحل كثٌرة من الحوار والتشاور وأتدبٌر هذا السوق واال تتم الموافمة المبدبٌة على ذلن اال بعد لطع م

  .االمر عن طرٌك حوارات هامشٌة فً المكاتب
 

  النابب األول لربٌس المجلس الجماعً )ربٌس الجلسة( السٌد ٌونس بن سلٌمان

ألول للسٌد خلٌل بولحسن بصفته ناببا للربٌس بإحدى المماطعات أنه عندما ٌموم باستمبال احد  

المواطنٌن داخل مكتبه لمصلحة ادارٌة فذلن ٌدخل ضمن المهام المنوطة به وال ٌعتبر ذلن حوارا هامشٌا 

بالتالً فان استمبالً لوفد من تجار السوق لد جاء فً اطار لانونً من أجل التواصل معهم لمعرفة مشاكلهم و

 ولشرح وجهة نظر المكتب المسٌر حول هذا الموضوع.
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد   لكبار

سوق وان دراج هذه النمطة فً جدول االعمال ألننا كلنا نعرؾ مشاكل هذا الانً أثمن بصدق إ 

التدخبلت فٌه كانت تدخبلت ترلٌعٌة وكانت السمة الؽالبة على سٌاسة المجلس فً هذا السوق هً تحمٌك 

، مع العلم أن هذا المرفك له بعد اجتماعً وٌجب تناوله من هذا الجانب فمط ال ؼٌرأكبر لدر من المداخٌل 

ٌس تخوفا من التدبٌر المفوض فً حد ولٌس فمط من الجانب االلتصادي وهذا الجانب ٌتطلب منا الترٌث ل

لطاعات اخرى لٌس المجلس الجماعً والتً عانت منها ذاته وانما من التبعات السٌبة للتدبٌر المفوض 

لمدٌنة مراكش وحده وإنما العدٌد من المجالس على صعٌد المملكة  هذه التبعات التً أظهرت فً جلها أنه لم 

 وء الى هذا التدبٌر.خاة من اللجٌتم تحمٌك النتابج المتو
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد المجٌد الدمناتً

 ،لولوؾ على االختبلالت التً ٌعرفهاارس هذا المرفك من جمٌع جوانبه واانها لفرصة سانحة لتد 

ومن خبلل العرض الممدم ٌتبٌن أن البنٌة التحتٌة لهذا السوق هً بنٌة مهتربة كما تبٌن أن مجموعة من 

ث الحمالٌن والتجار ٌكسبون رزلهم من هذا السوق وبالتالً فبل ٌمكن بتاتا فً هذا الظرؾ أن نتحد الوكبلء و

ربات اخرى ا، ألننً أعتمد أن هذه المشاكل ٌجب أن تحل عن طرٌك ممعن التدبٌر المفوض لهذا المرفك

المستوى لتصبح فً  رهاتطوٌالبنٌة التحتٌة و وإصبلحكمحاربة االسواق العشوابٌة بمإازرة السلطة المحلٌة 

لذلن أطالب عند منالشة المٌزانٌة أن تخصص اعتمادات  ،بصفتها مدٌنة سٌاحٌة الذي تستحمه مدٌنة مراكش

محلٌة إلصبلح السوق وتطوٌر بنٌته التحتٌة وان نعد برنامجا مشتركا ومتكامبل ومستدٌما مع السلطات ال

التدبٌر المفوض لكنً ألول أنه ال ٌجب اللجوء الٌه اال اننً ال أعارض مبدأ و. لمحاربة االسواق العشوابٌة

اعداد مسودة  مع، راؾ المعنٌة بهذا السوقبعد التشاور مع كل االطـــالبدابل االخرى و بعد استنفاذ كل

 .االتفالٌة لٌتم على ضوبها معرفة التصور العام لهذا التدبٌر
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 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

سابما عندما نتحدث عن اللجوء الى التدبٌر المفوض لؤلسواق ٌمال لنا أن الموانٌن الجاري بها كنا  

نٌن المنظمة أصبح ٌجٌز هذا العمل ال تسمح بذلن وعلٌه فانً أتساءل هل هنان جدٌد على مستوى الموا

االمر بمإسسة  ومن جهة أخرى إننا حالٌا نمارس تدبٌرا مفوضا من نوع ما وٌتعلك ،هذا من جهة االمر؟

، لكن تم السطو على اختصاصات هذه المإسسة بحٌث لم تعد تتمكن كبلء المخول لها تسٌٌر هذا السوقالو

اشهر تم استكمال العدد النالص من هإالء الوكبلء  2لكن منذ اداء الدور المنوط بها بشكل كامل، من 

 السنة.هذه  خبلل % 01وارتفعت بالتالً المداخٌل بشكل ملحوظ وصل الى 

وهل والتدبٌر المفوض المزمع احداثه؟ لذلن أتساءل كٌؾ سٌتم التوفٌك بٌن التدبٌر المفوض للوكبلء  

 ؟%5بٌنما تؤخذ الشركة الجدٌدة نسبة  %0حالٌا الى  %0864ستمبل مإسسة الوكبلء تخفٌض نسبتها من 

لتجهٌز الجماعً لن دام ٌحمك مداخٌل مهمة فان صندوق ا أما عن تهٌا السوق وتطوٌره فانه ما 

 .المنشود ٌبخل علٌنا بؤي لرض نطلبه لتحمٌك التهٌا

وفً االخٌر البد من مراعاة حموق االشخاص الذٌن ٌشتؽلون بهذا السوق والذٌن ٌصل عددهم الى  

 شخص. 1311حوالً 
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد الجلٌل بنسعود

استكمال كافة  ه حٌث لم ٌتمالٌوم وانما منذ افتتاحهنان فشل فً تدبٌر هذا المرفك وذلن لٌس ولٌد  

الذي ال ٌمكن ممارنته بمولعه االستراتٌجً المدٌم بباب الى مولعه الحالً  به إضافةالتجهٌزات الضرورٌة 

ملٌار سنتٌم من المداخٌل سنوٌا ولد كان من الممكن أن ٌدر مبالػ اكبر لو لم  1ر دكالة، كما ان هذا السوق ٌد

لذلن ففشل الجماعة فً هذا  ،لٌود على الوكبلء أو لو أنهم كانوا ٌمارسون اختصاصاتهم كما ٌجبتكن هنان 

، واذا كان البد من اللجوء الى التدبٌر المفوض فٌجب اوال الولوؾ فك راجع الى أنها لم تحسن تدبٌرهالمر

الى  واالستماعا السوق على مواطن الخلل فً التدبٌر الحالً مع فتح لنوات التواصل مع تجار ووكبلء هذ

الولت الكافً للدراسة والتفكٌر فً هذا الموضوع حتى  كما وجب أخذ ،وجهة نظرهم حول هذا الموضوع

 .التدبٌر المفوض لموالؾ السٌارات نصل الى صٌؽة ترضً كل االطراؾ وحتى ال ٌحصل لنا ما حصل فً
 

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد الؽنً درٌوش

 بــدأ بمبلحظـــات شكلٌـــة وهــً :كالعـــــادة أ 

اتفاجؤ بالحدٌث عن الفشل فً تدبٌر هذا المرفك الن أحسن مداخٌل تم تحمٌمها فً هذا السوق منذ احداثه هً  -

ملٌون درهم  07مبلػ  1104ملٌون درهم فً حٌن انها لم تتجاوز سنة  17مداخٌل السنة الماضٌة والتً بلؽت 

هنان أنه بناء على تشخٌص موضوعً اتضح أن هنان وضعٌة  ، كل مامملٌون دره 12 مبلػ 1105وسنة 

 تدبٌرٌة مزرٌة تطبعها مشاكل تمنٌة وتنظٌمٌة.

 هً: 3ان عدد طرق التدبٌر   -

التدبٌر  -3التدبٌر عن طرٌك التعالد مع المطاع الخاص  -2محلٌة تنمٌة احداث شركة  -1التدبٌر المفوض  -0

 المباشر.

 اللجــوء الى التدبٌــر المفــوض لكن على شـــرط :تم ــل تدبٌــر أحســن ولد اتضــح أنـه من أج

 41أو  31ً ملٌون درهم أن تصل الى حوال 17وض * أن تصبح مداخٌل السوق اكبر من المبلػ الحالً أي ع

 ملٌون درهم .

 ن أو ؼٌرهم.* أن تراعً مصالح جمٌع المشتؽلٌــن بهذا الســوق سواء الوكبلء أو التجار أو الحمالٌ
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تنظٌم أٌام دراسٌة حول هذا وجب  بل  بتؤن واال ٌتم اعتماده بسرعة البرق* أن تتم دراسة كناش التحمبلت 

 الموضوع وأن نؤخذ الولت الكافً.

 .ى على الحالة التً هو علٌها االن* أن ٌتم تحسٌن جمالٌة السوق واال ٌبم

لٌون سنتٌم فاذا كانــوا ال ٌمومــون بواجبهــم فٌجــب م 711 على مبلػ* بالنسبة للوكبلء فانهــم ٌحصلون 

 اعــادة النظــر فً التعالد معهم.

 المجلس الجماعً عضو السٌد ابراهٌم بوحنش

فً  دلن أدخل فً التفاصٌل الن تمرٌر اللجنة كان شامبل انما هنان احد االعضاء لد ذكر أن ما ور 
منها أن السٌد خلٌل بولحسن لد حضر  أن أوضح بعض االمورنة لذلن أرٌد التمرٌر لٌس هو ما لررته اللج

خذ الولت الكافً لكن لرار اللجنة كبٌرة وابدى اراءه بكل أرٌحٌة وأ أشؽال اللجنة وكان فعاال ونالش بجدٌة
، وان السٌد العضو المعنً كما تعملون من للمجلس الداخلً اللجنة كما ٌنص على ذلن المانون ٌتخذه أعضاء
سابمة لد تداول المجلس فً استمالته من هذه اللجنة ولبلت هذه االستمالة وبالتالً فمد كان حضوره الجلسة ال

 .ولٌس رأٌا تمرٌرٌاا سٌفً أشؽال اللجنة بصفته عضوا فً المجلس ورأٌه ٌبمى رأٌا استشارٌا واستبنا

 )نمطة نظام( المجلس الجماعً عضو السٌد   بالة

 .تــب ٌمتــرح والمجلــس ٌمــــرروانمــا المك ان من ٌمــرر لٌس اللجنــة 

 )نمطة نظام( المجلس الجماعً عضو السٌد مصطفى الوجدانً

ذكر اسم صاحبه صراحة وانما تدخل ب ال ٌجب السماح بالرد على أي تسٌٌر الجلسةمن حٌث حسن  

 .رٌات فً هذا الجمــع المولــٌجب أن ٌمال مثبل " ردا على  احد المتدخلٌن ..." وذلن لتجنــب اثــارة الحساس

  النابب األول لربٌس المجلس الجماعً )ربٌس الجلسة( ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بالفعل فالمبلحظة التً أثارها السٌد الوجدانً هً مبلحظة فً الصمٌم ومن شؤن االخذ بها الحفاظ  

 على جو من االحترام المتبادل بٌن السادة االعضاء.

 )نمطة نظام( المجلس الجماعً عضو  السٌد خلٌل بولحسن

ان العضو لد لدم استمالته من اللجنة وٌعتبر لتحرش اذا ما معنى الحام عبارة "ان الجدال لٌس هو ا 
، إننً عندما اعترضت على التمرٌر فً التمرٌرمستشارا عادٌا" وماهً االضافة التً تمدمها هذه العبارة 

أبدت اللجنة موافمتها المبدبٌة لتفوٌض تدبٌر مرفك سوق " اعترضت على عبارة واحدة واضحة وهً عبارة
بدٌت حٌنها أالجملة" والحال أنه خبلل اجتماع اللجنة لم تكن هنان موافمة جماعٌة على هذا االمر ولد 

اعتراضً ألسباب موضوعٌة ولد كان ممثل الوالٌة حاضرا ولدٌه حتما تمرٌر بما راج فً هذا االجتماع ، فاذا 
 موافمة مبدبٌة فستكون مذكورة فً هذا التمرٌر.كانت هنان 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السبلم سً كوري

ان موضوع سوق الجملة لٌس ولٌد الٌوم وانما كان دابما محط اهتمام كل المجالس السابمة كما كان  
وهذا المجلس ومنذ  ،جهوي للحساباتالمجلس ال بما فٌهامحط اهتمام وسابل االعبلم والعدٌد من المنابر 

بداٌة انتدابه وهو منكب على دراسة المشاكل واالكراهات التً ٌعرفها هذا السوق وٌبحث عن الوسابل لحلها 
سواء بالنسبة للجماعة أو بالً المتدخلٌن ولد استمر رأي مكتب المجلس على اعتماد طرٌمة جدٌدة لتدبٌر 

وتجوٌد خدماته مع ضمان حموق كل االطراؾ المشتؽلة ه حكامة لتطوٌروذلن لتحمٌك نوع من ال ،هذا السوق
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علما أن النمطة التالٌة هً التً تتعلك بكناش التحمبلت الذي سٌنظم هذا التدبٌر بما ٌضمن حموق  ،به
نماش موسع وحوار مع جمٌع الجماعة وجمٌع المتدخلٌن فً هذا السوق وسٌكون هذا الكناش محل ال

وسٌسجل لنا التارٌخ ذلن ألن بعض االتجاه لنا من ان نخطو الخطوة االولى فً هذا  لكن البداالطراؾ، 
وللعلم فهذا الموضوع لٌس المرارات الصعبة تتطلب جرأة التخاذها ألنها فً االخٌر تحمك المصلحة العامة. 

الحمالٌن هداؾ سٌاسوٌة وانما الهدؾ هو الرلً بهذا السوق مع ضمان حموق الوكبلء والتجار وله أٌة أ
ة أن كٌستٌاللوج ، وان من شؤن ولوج المطاع الخاص الى هذا المجال بإمكانٌاتهمن المشتؽلٌن بهوؼٌرهم 

 لهذا المرفك. التؽلب على االكراهات والصعوبات التدبٌرٌةكذا ٌساعد فً تحمٌك هذا الهدؾ و

 المجلس الجماعً عضو السٌد مصطفى الوجدانً

 منالشة النمطة المتعلمة بكناش التحمبلت مع توسٌع الموضوع ان منالشة هذا الموضوع تستدعً 
منه على  72ان المانون الداخلً والمانون التنظٌمً ٌنص فً المادة الى سوق الحبوب والفواكه الجافة. كما 

ضرورة اشران مإسسة مهمة فً هذا الموضوع وهً مكاتب الدراسات المإهلة وكذلن اشران جمعٌات 
 .المدنًالمجتمع 

 المجلس الجماعً عضو سٌد   نكٌلال

مبلحظتً االولى تتعلك باإلشكال المانونً الن الجماعة مرتبطة مع الوكبلء بعمود لذلن البد من  
 الفصل لانونٌا فً هذه العمود لبل التفكٌر فً التدبٌر المفوض.

المالً للسوق ألنه أما من الناحٌة االجتماعٌة فبل ٌجب أن ننظر فمط الى الجانب التنظٌمً والجانب  
ٌة محاولة حممه من مداخٌل، إن أسوة بالمسابح الجماعٌة التً نصرؾ علٌها أكثر مما نإمرفك اجتماعً 

الؽاٌة هو تطوٌر مرافك للرفع من المداخٌل ستإدي حتما الى ارتفاع االسعار وهذا لٌس هو الهدؾ وانما 
علما أن المدٌنة تعتمد كثٌرا على الصناعة  ،ضرار بمصلحة السكان ولدرتهم الشرابٌةالمدٌنة دون اإل

، لذلن أطالب المكتب المسٌر أن ٌترٌث فً هذا االجتماعٌة تعتبر ألل من المتوسطالتملٌدٌة وؼالبٌة شرٌحتها 
علما أن  ،الموضوع وأن ٌؤخذ بعٌن االعتبار مصلحة جمٌع االطراؾ فً اطار منالشة موسعة ومستفٌضة

، مرتفعة جدا فوض لمرفك من مرافك الجماعة تكون تكلفته بالنسبة للجماعةالتجربة أظهرت أن أي تدبٌر م
التدبٌر المباشر وما أصبح  وخٌر دلٌل على ذلن هو لطاع النظافة والممارنة بٌن ما كان ٌكلؾ الجماعة خبلل

ه أصبح ملٌار لكن 2الى  1خبلل التدبٌر المفوض ففً السابك كان ما ٌكلفه هذا المطاع ال ٌتجاوز من  ٌكلفه
ملٌار علما أنه لو توفرت للجماعة االمكانٌات المتوفرة حالٌا لهذه الشركات لدبرت هذا المطاع  13الٌوم ٌكلؾ 

 فً الولت الراهن.أحسن مما تدبره هذه الشركات 

 المجلس الجماعً عضو السٌد   اٌت الزاوي

ال أن ما ٌجب االنتباه الٌه وهو لمد تطرق السادة االعضاء الى موضوع الوكبلء والتجار والحمالٌن ا 
، ان مدٌنة مراكش تعرؾ نمطا معٌنا من المعٌشة ٌناسب أال وهو ؼبلء المعٌشة ما سبمنً الٌه أحد االعضاء

المدرة الشرابٌة لسكانها واذا ما تم اللجوء الى التدبٌر المفوض فان االثمنة سترتفع حتما سواء بالنسبة 
 .ب بالمجلس الترٌث فً هذا الموضوعة لذلن أهٌللخضر والفواكه أو الفواكه الجاف

 المجلس الجماعً عضو السٌد احمد محفوظ

فً  وذلن بالنظر الى بعض التجارب السابمة ،ن التخوفات التً أبداها السادة االعضاء فً محلهاإ 
، لكن من جهة اخرى ، سوق االزدهار وسوق جلٌز"ً مارشًتوب"سوق بعض االسواق مثل سوق الحفرة، 

ن مداخلة السٌد عبد السبلم سً كوري لد أوضحت أن المجلس الجماعً حرٌص على مراعاة حموق جمٌع فا
هذه بالمشتؽلٌن بهذا السوق وذلن تحت اشراؾ السلطة المحلٌة لذلن فانً اعتمد انه ما بمً علٌنا اال أن نمبل 

 حموق كافة األطراؾ.الخطوة وان نسعى الى اعداد كناش للتحمبلت ٌضمن 
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 المجلس الجماعً عضو ٌد عبد العزٌز مروانالس

اسة كناش التحمبلت، اننً أطالــب بتؤجٌل البث فً هذه النمطــة ما دمنا لد أجلنا النمطة المتعلمة بدر 
وذلن الن هذا الموضوع لٌس ولٌد الٌوم وال ٌكتسً طابع االستعجال وللعلم فان المشاكل الحالٌة هً نتٌجة 

كما  ،وق من باب دكالة الى مولعه الحالً وما رافك ذلن من وعود لم ٌتم تحمٌمهاللتسرع فً تحوٌل هذا الس
 أنه لم ٌتم احترام التصمٌم النموذجً الذي عرض علٌنا لبل بناء هذا السوق.

، لذلن ألول انه لبل اعداد كناش التحمبلتان التخوؾ الكبٌر هو الموافمة على التدبٌر المفوض االن  
ى حٌن حصول تصور واضح واعداد كناش للتحمبلت ٌراعً مصالح كل االطراؾ ٌجب تؤجٌل النمطة ال

 المعنٌة.

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد الرزاق جبور

، أما عن مداخلة السٌد عبد السبلم سً كوريالمطاع  البداٌة أوكد بصفتً مسإوال عن هذافً  
الشك  النسبةفب ،ها تخوفات مشروعة لذلن سؤجٌب عن بعضهاالتخوفات التً عبر عنها السادة االعضاء فإن

المانونً الذي أشار الٌه السٌد   نكٌل فانه لٌس هنان ما ٌمنع المجلس من أن ٌختار الطرٌمة التً ٌراها 
مناسبة لتدبٌر هذا المرفك سواء عن طرٌك التدبٌر المفوض أو عن طرٌك احداث شركة للتنمٌة المحلٌة 

 ابدة فً هذا المجال تم اعتمادها بمدٌنة الدار البٌضاء .وهنان تجربة ر

أما بخصوص وكبلء السوق فعندما كنا ندرس هذا الموضوع كان هنان خٌاران اما االبماء على نظام  

الوكبلء واما حذفه لكننا استبعدنا الخٌار االخٌر لعدٌد من االعتبارات منها أن جزء من هإالء الوكبلء هم من 

ة ولد كانوا ٌسٌرون هذا السوق منذ الستٌنات الى االن أما الوكبلء االخرون فٌربطهم بالمجلس رجال المماوم

ال ٌموم بواجبه ٌمكن أن ٌسحب  اتضح أنه سنوات وبالتالً فؤي واحد من هإالء 2الجماعً لرار مإلت لمدة 

  .منه المرار الذي ٌشتؽل بموجبه فً هذا السوق

الدمناتً حول محاربة االسواق العشوابٌة فمد بذل المجلس الجماعً أما ما طرحه السٌد عبد المجٌد  

مجهودا كبٌرا جدا لمحاربة هذه االسواق وعلى رأسها شوق اٌزٌكً الذي كان ٌشتكً منه السادة األعضاء 

وتمت بالفعل ازالته باستثناء بعض االســواق التً تمع خــارج النفوذ الترابً للجماعــة مثل سوق بنساسً 

 تمــع مسإولٌــة ازالته على السلطة المحلٌة . الذي

متدخلٌن فً سوق الجملة فمد أجرٌنا معهم بالفعل حوارات كثٌرة سواء الوكبلء أو وفٌما ٌتعلك بال 

، وشرحنا لهم التصور الذي نهدؾ ادٌك أو أصحاب المؤكوالت الخفٌفةالتجار أو الحمالٌن أو أصحاب الصن

لى تؤجٌله كما اتفمنا مع السلطة المحلٌة على خلك لتحمبلت الذي أتفمنا عالى كناش ا الٌه دون أن نتطرق

ممثلً جمٌع المتدخلٌن فً السوق لجنة موسعة تتضمن جمٌع الفرلاء السٌاسٌٌن فً المجلس الجماعً و

ولد تم حسم هذا االمر فً اجتماعات مطولة كانت ت ولٌبدي كل الفرلاء رأٌهم حوله، تدارس كناش التحمبلل

ساعات وتم االتفاق كذلن على أن تؤخذ هذه الدراسة الولت الكافً سواء شهرٌن أو ثبلثة أو  5أو  4الى  تمتد

 ٌتضمن كناش التحمبلت أي خطؤ أو اٌة شاببة وأن ٌرضً جمٌع االطراؾ المعنٌة.ن لنضمن أن ال وذل ،خمسة

 المجلس الجماعً عضو السٌد   بالة

السوق النهم أوضحوا كثٌرا من موضوع ربٌس فً السٌد ال لمد سرنً كثٌرا تدخل السادة نواب 
ونعطً الفرصة للمكلفٌن بالسوق لٌظهروا  تاالمور لذلن ألول لماذا نفكر فً التدبٌر المفوض ولماذا ال نترٌ
 االعتمادات البلزمة لتطوٌر السوق؟لدراتهم التنظٌمٌة ونساعدهم نحن بؤن نرصد لهم فً المٌزانٌة 

سرع فً هذا الموضوع سٌإدي بنا حتما الى الوضع المشابه لما جرى علٌه االمر اثر ان التكما أشٌر  

 تحوٌل هذا السوق من باب دكالة.
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 المجلس الجماعً عضو السٌد   لكبار

 االشكال المتعلك بممثل المماومة؟ بالنسبة للوكبلء اتساءل هل تم حل -0

  ؟أمامنا ام أن هنان اختٌارات اخرىاتساءل هل التدبٌر المفوض هو االختٌار الوحٌد المتاح  -1

االجتماعً للمشتؽلٌن بالسوق لبل اي اعتبار، كما  التدبٌر المفوض ٌجب مراعاة الجانباذا تم اختٌار  -2
 .ٌجب االخذ باالعتبار مصالح المواطنٌن بحٌث ال ترتفع أثمنة الخضر والفواكه من جراء هذا التدبٌر

 اعًالمجلس الجم عضو السٌد عبد الفتاح رزكً

نها تضم مما ال شن فٌه أن التدبٌر المفوض لسوق الجملة سٌكون مصحوبا بدراسة شاملة للمنطمة أل 

، ولد تبٌن من خبلل تدخل ممثل االدارة أن السوق ستكون فٌه مجموعة من ؼالبٌة المشتؽلٌن بالسوق

ٌد التدبٌر المفوض ، هذا واننا نإنان نزع ملكٌة وانجاز أشؽال كبرىاالشؽال وسٌتم توسٌعه وسٌكون ه

علما أنه  ،وكذلن سكان المنطمة تجار وجمٌع المرتبطٌن بهذا السوقبشرط أن ٌراعً مصلحة الوكبلء وال

، باختصار شدٌد ٌجب أن تكون مصلحة الوكبلء والتجار ان تجهٌزات اضافٌة من طرق وؼٌرهاستكون هن

أما المسؤلة االخرى فهً  .و تفوٌض للتدبٌروجمٌع المرتبطٌن بالسوق حما ال ٌمكن المساس به فً أي تعالد أ

ألننا نرى منذ انشاء هذا السوق الى الٌوم االتجاه الذي تسٌر فٌه االمور وذلن بشهادة  "السفٌنة مثموبة"أن 

المكلفٌن به والذٌن ٌعترفون بصعوبة تدبٌره بالنظر للعدٌد من االشكاالت والتً ٌمكن معالجتها عن طرٌك 

، أما االٌجابٌات المتولعة فهً الفابدة االلتصادٌة والمالٌة لمطاع الخاص فً هذا المجالخبرة ااالستفادة من 

 التً ستحصل علٌها الجماعة من جراء استمطاب االستثمارات الخاصة وخلك فرص جدٌدة للشؽل .

 الناببة السادسة لربٌس المجلس الجماعً السٌدة خدٌجة فضً

المرفك ٌعانً من صعوبات كثٌرة فً التدبٌر رؼم تصاعد  ان كل السادة االعضاء ٌدركون أن هذا  

بالصورة التً تشرؾ المدٌنة أصبح مطلبا ملحا، فكلنا ٌذهب الى هذا السوق وٌرى ه لذلن فان تؤهٌل ،المداخٌل

مثبل أن وضعٌة الحمالٌن ؼٌر البمة لذلن فعندما ٌمرر المجلس الجماعً اللجوء الى التدبٌر المفوض فان أهم 

ً فً ق من وكبلء وتجار وحمالٌن وؼٌرهم، وٌجب التؤنمراعاة الجانب االجتماعً للمشتؽلٌن بالسو نمطة هً

 رلذلن ال ٌجد ،هذا الباب بمول صاحب الجبللة نصره هللا فً خطابه االخٌر أنه ٌجب ابداع طرق جدٌدة للتنمٌة

موٌة جدٌدة وطرق تدبٌر ج تنبنا أن نبمى محصورٌن فً خانات لدٌمة وانماط متجاوزة وأن نبتكر نماذ

، واننً على ٌمٌن أن كل السادة االعضاء متفمون على الموافمة المبدبٌة على التدبٌر المفوض لهذا جدٌدة

وألنه بدون الموافمة  المبدبٌة ال ٌمكن  المزرٌة التً وصل إلٌهامنهم ترضٌه الحالة  دالسوق ألنه ال أح

 منالشة كناش التحمبلت.

 المجلس الجماعً عضو سعودالسٌد عبد الجلٌل بن

لجنة من المجلس الجماعً تكون مهمتها االشراؾ على  هو إحداث طلبً الوحٌد فً هذا البابان  

مصالح كل المتدخلٌن فٌه وكذلن مصالح سكان المدٌنة الن سكان المدٌنة  ةاعداد كناش التحمبلت مع مراعا

ذا المرفك أو تبٌن أن للتدبٌر المفوض عوالب تدبٌر ه لم نحسنلن ٌتسامحوا معنا اذا أخطؤنا فً حمهم و

 سٌبة.

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد المجٌد الدمناتً

السوق والمتعلك بإحداث لجنة تدبٌر المكلؾ ب الناببأطالب بان نسلن الطرٌك الذي أشار الٌه السٌد  

التً  ت الذي ٌشكل الرإٌةد كناش التحمبلموسعة إلجراء الحوار مع كل الفاعلٌن به وموازاة مع ذلن اعدا
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وان نخصص  ،ستوضح المسار الذي سنسٌر فٌه الذي ٌجب ان ٌضمن حموق جمٌع المتدخلٌن فً السوق

 .له كذلن ؼبلفا مالٌا لتهٌا البنٌة التحتٌة

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

 .التحمبلتطة الى حٌن اعداد كناش من خبلل هذا النماش تبٌن ضرورة تؤجٌل النم 

 

 المجلس الجماعً عضو السٌد مصطفى الوجدانً

نعارض التدبٌر المفوض وان ما نطالب به هو الترٌث فمط واحالة  أننا ال لمد كان تدخلً واضحا وهو 

 الموضوع الى مكتب دراسات مإهل وان نشرن معنا فً الحوار الجمعٌات الممثلة للعاملٌن فً هذا السوق.

نات االستنكارٌة التً أصدرتها جمعٌات أصحاب عربات الكوتشً اشٌر الى البٌوأرٌد فً االخٌر أن أ 

 راجٌا من الرباسة أن تحاول حل المشكل بما ٌرضً جمٌع االطراؾ.

 المجلس الجماعً عضو السٌد خلٌل بولحسن

أرٌد أن أشٌر الى نمطة هامة وهً عدم وجود شركات متخصصة فً تدبٌر االسواق وذلن لٌس فمط  

نة الدار البٌضاء هً تجربة ، علما أن تجربة مدٌة وانما على مستوى المؽرب بؤكملهوى المدٌنعلى مست

، وان ما سٌنتج عن شكارة" الذٌن ٌعرفون خباٌا السوقأصحاب الالمجال سٌلجه حتما "، وبالتالً فهذا فاشلة

بالبلطجٌة مما سٌنتج هو أن صاحب التدبٌر المفوض سٌستعٌن   هذا المرفكذلن فً ظل التسٌب الذي ٌعرفه 

خر ً فً آعنه حالة من االحتمان االجتماعً فً هذا السوق ستإدي اما الى االصطدام أو الى التواطإ مما ٌعن

وخٌر مثال على ذلن أن  ،ان كناش التحمبلت ال ٌعد ضمانةكما  .المواطن المطاؾ أن الضحٌة سٌكون هو

كناش التحمبلت الذي ٌربطها بالمجلس الجماعً ونفس  كال تطب المستملة لتوزٌع الماء والكهرباءالوكالة 

 الشًء بالنسبة لشركات النظافة.

 المجلس الجماعً عضو السٌد عبد االله الؽلؾ

اننً مبتهج كثٌرا بجو النماش الهادؾ والمسإول الذي تمت فٌه منالشة هذه النمطة الحساسة واشٌد  

االسواق وعن الجرأة السٌاسٌة التً اعترؾ  المكلؾٌس بالحنكة والتمرس التً أبان عنهما السٌد نابب الرب

اننا متفمون جمٌعا على كما  .تبٌن ارتفاعا كبٌرا فً المداخٌل من خبللها بوضعٌة السوق رؼم االرلام التً

ضرورة دعم ق من وكبلء وتجار وحمالٌن وؼٌرهم، وكذا ضرورة الحفاظ على مصالح كل المشتؽلٌن بالسو

 .هذه التجربة وإنجاحها

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السبلم سً كوري

لمد تبٌن من خبلل هذه المنالشة مدى ؼٌرة السادة االعضاء على هذا السوق وأرٌد أن ألول أن ؼٌرة  

للمجلس بالموافمة المبدبٌة اال للتمكن من  ا، وما مطالبتنر ال تمل عن ؼٌرة السادة االعضاءالمكتب المسٌ

، ن حموق كافة العاملٌن بهذا السوقركٌزة إلعداد كناش التحمبلت الذي نحن حرٌصون على أن ٌضم جعلها

علما أننا عندما نتحدث عن التدبٌر المفوض ال نتحدث عن اعطاء المفوض له شٌكا على بٌاض ونحن 

، لذلن ال الجٌدة ر االمثل فً اطار الحكامةالتدبٌ المرفكواعوان بكل هذه المخاطر وحرٌصون على تدبٌر هذا 

هذه التجربة من خبلل تجارب اخرى، وٌجب أن  ٌجب أن ٌكون لدى السادة االعضاء حكم مسبك بالفشل على
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الواضحة على اساس أن الهدؾ الكبٌر هو تؤهٌل هذا السوق وتجوٌد الخدمة فٌه مع  تكون لنا الرإٌة

 حموق الجماعة. بما فٌهاالمحافظة على حموق جمٌع االطراؾ 

 النابب األول لربٌس المجلس الجماعً ٌونس بن سلٌمان السٌد

أرٌد فً ختام هذه المنالشة أن أشكر السٌد نابب الربٌس المكلؾ بهذا السوق على المجهودات التً  

هذا المرفك واداء الخدمات التً ٌإدٌها للمواطنٌن  ةٌبدلها ٌومٌا هو والطالم االداري للسهر على استمرارٌ

أثمن النماش الجدي وشكرهم على النتابج التً تم تحمٌمها والمتمثلة فً ارتفاع المداخٌل، كما أ ،نالمراكشٌٌ

والمسإول الذي دار فً هذه الماعة والذي تبٌن من خبلله أن فرٌما من االعضاء ممتنعون بالفكرة وان فرٌما 

لتخوفات التً لذلن ونظرا لمجموعة من ا ،اخر ٌحتاج الى مهلة لٌكون فكرة واضحة عن هذا الموضوع

عبرت عنها بعض الشرابح االجتماعٌة فإننا كمكتب مسٌر نرٌد أن ندحض كل هذه التخوفات والشابعات التً 

، ان الؽاٌة التً نسعى الٌها هً تدبٌر هذا ل على تمكٌن طرؾ ما من هذا السوقتمول أن المجلس مستعج

، لذلن هذا السوقاالطراؾ المعنٌة بالمرفك بطرٌمة عصرٌة تضمن خدمة جٌدة مع الحفاظ على حموق كل 

 ألترح علٌكم تؤجٌل البث فً هذه النمطة الى الدورة الممبلة.

 المجلس الجماعً عضو السٌد السعٌد اٌت المحجوب

، لذلن ال ٌجب من أجل فبة للٌلة أن تإجل هذه مر هذه النمطة وهنان ومن ال ٌرٌدهنان من ٌرٌد أن ت 

الحالٌة لهذا  ق وٌحٌط بنا الفبلحون من كل جهة وهم ٌعانون من الوضعٌةاننا نسكن لرب هذا السو ،النمطة

لذلن أطالب بالتصوٌت على الموافمة المبدبٌة حتى نتمكن من اعداد كناش التحمبلت الذي سٌضمن  المرفك

 .الفبلحون لكل فبة حمولها الن من ٌستفٌد حالٌا هم التجار الكبار ولٌس

 ول لربٌس المجلس الجماعًالنابب األ السٌد ٌونس بن سلٌمان

ان هذه النمطة عندما وضعها المكتب المسٌر وضعها فمط من أجل الموافمة المبدبٌة دون الدخول فً  

تفاصٌل التدبٌر المفوض التً تم االتفاق على أن  تإجل دراستها الى دورة ممبلة ولد تبٌن لً من خبلل جمٌع 

لذلن فإن دوري هو الحفاظ على لحمة المجلس وعلى التدخبلت انه لٌس هنان اجماع على رأي واحد و

 .للمجلسمراعاة مبادئ التعامل االمثل بٌن السادة االعضاء والتً ٌحكمها النظام الداخلً 

واع كل الوعً بوالع السوق وبالمعاناة التً ٌعانٌها الفبلحون من بعض اللوبٌات المسٌطرة  كما إننً 

ٌتم وان لناعتً الشخصٌة تملً علً أن ٌتم التصوٌت على الموافمة والتً ال ترٌد لهذا الموضوع أن  علٌه

دوا وجهة نظر مختلفة رؼم أنهم موافمون على المبدأ اال كن هنان عدد من السادة االعضاء ابالمبدبٌة الٌوم ل

ن ما نطمح الٌه ً وجهة نظر محترمة وٌجب مراعاتها، ألأنهم ٌرٌدون مهلة لمزٌد من الدراسة والتفكٌر وه

رار وانما حصول االجماع حوله، لذلن سنإجل هذه النمطة الى دورة لادمة ٌس االستفراد بالمل

 

o 

o 
2017
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر شرة السابعة عالنمطة 

 الذساظت واإلافادكت على اجـاكيت ؼشاهت بين حماعت مشاهؾ ووصاسة الثلاؿت لخجهيز الخضاهاث البلذًت.

 

 ()ربٌس الجلسة ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 حول النمطة. لفة بالمرافك العمومٌة والخدماتلجنة المكالتمرٌر نص حفٌظة مجدار لتبلوة  ةالكلمة للسٌد

 

 بالمرافك العمومٌة والخدماتربٌس اللجنة المكلفة ناببة  حفٌظة مجدارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   17 ة رلم:النمط

 
 

  جتىاعاتكرير 
  باملرافل العىووية واخلدوات املكمفة لمجنةا 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 ل17 النقطة  ذات الرقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

عوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لبنيلمج ع٘لماانشلّّزا ٗلااجك ف٘لاتذَٔزلارتزاى تلاابورٓ٘.لّاملض ةق٘ار اس٘لا 
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فاً جاادول اعمااال الاادورة  المدرجااة ، وفااً اطااار تحضاٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌاة الجاااري بهااا العمالللممتضااٌات المانون طبماا

لكل مان الساادة  الموجهة 1106 شتنبر 04ارٌخ بت 11212 عادد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2017 اكتوبرلشهر  العادٌة
 عمادت اللجناة ،باالمرافك العمومٌاة والخادماتاللجناة المكلفاة اجتمااع أعضاء اللجناة والمجلاس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال 

صار والنصاؾ صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالم الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 شتنبر 17 الخمٌسٌوم  المذكورة اجتماعا
   :ة السابعة عشر من جدول االعمال كاالتًنمطة لتدارس الربٌس اللجنابراهٌم بوحنش السٌد  البلدي شارع   الخامس برباسة

 عوٙلاتف قٔ٘لشاان٘لبنيلمج ع٘لماانشلّّزا ٗلااجك ف٘لاتذَٔزلارتزاى تلاابورٓ٘.لّاملض ةق٘ار اس٘لا 

ل
 

 

 ظة مجدار، م. البشٌر طوبا.حفٌ  حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 :ادةمن أعضاء المجلس الس فً االجتماع شارن -
 موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، خلٌفة الشحٌمً، المصطفى الوجدانً، احمد عبٌلة، عبد الهادي وٌسبلت . 
 : خالد الفتاويعتذر عن المشاركة من اعضاء المجلس الجماعً السٌدا -

 السادة:كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 

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

 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز االمري
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
  عن مندوبٌة وزارة الثمافة واالتصالكما حضر االجتماع السٌد سمٌر الوناسً ممثبل -
 
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور والتذكٌر بالنمطة الجاهزة المضمنة فً 

تمكٌن السادة الحضور من بعد ، و 1106جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

 تٌنكابنالمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ووزارة الثمافة واالتصال لتجهٌز مكتبتٌن عمومٌتٌن مشروع اتفالٌة شراكة 

ولبلطبلع على حٌثٌات تً المنارة )حً المحامٌد( ومماطعة مراكش المدٌنة )الباهٌة( المرفمة بالتمرٌر، بمماطع

مل االجتماعً الذي لدم أرضٌة ربٌس لسم العالموضوع تمهٌدا للنماش، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد 

وضح فٌها حٌثٌات االتفالٌة وسٌاق عرضها على المجلس معتبرا اٌاها من االتفالٌات الفرعٌة عن االتفالٌة االطار 

مبلٌٌن درهم  2المتعلمة بتطوٌر وتنمٌة مدٌنة مراكش "الحاضرة المتجددة" فً مكونها الثمافً والتً برمجت 

انه سبك لوزارة الثمافة ان اكملت تجهٌز مكتبة النخٌل واالن هً بصدد تجهٌز مكتبة  لتجهٌز المكتبات، مشٌرا الى

المحامٌد، فً انتظار اكتمال االشؽال بمكتبة الباهٌة والتً تدخل اٌضا فً اطار المبادرة الوطنٌة  للتنمٌة البشرٌة ، 

باسم المكتبة باعتبار انها تمثل تصورا  معتبرا هذه االتفالٌة نسخة طبك االصل من االتفالٌة النموذج اال ما تعلك

 واحدا للتجهٌز والتدبٌر .

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 06: الرلمذات  لنمطا
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ولمعرفة وجهة نظر الطرؾ الثانً فً االتفالٌة، تدخل السٌد ممثل مندوبٌة وزارة الثمافة واالتصال الذي لدم 

لوزارة الدابم عرضا كرونولوجٌا لمسار بناء وتجهٌز المكتبات الثبلث بما فٌها مكتبة النخٌل، معبرا عن استعداد ا

 بحكم االتفالٌة لتمدٌم الدعم الضروري على مستوى التكوٌن المستمر للموظفٌن المشرفٌن على تدبٌر المكتبات .

اكد السٌد ربٌس اللجنة على ان االهم هو ان تكون االتفالٌة موضوع النماش سارٌة المفعول حتى  ،بدوره

نتهاء اشؽال البناء خصوصا وان االعتماد المالً المخصص لذلن تتمكن الوزارة من البدء فً عملٌة التجهٌز بمجرد ا

 ملٌون درهم متبمٌة بعد تجهٌز مكتبة النخٌل . 1جاهز والممدر بحوالً 

بعد ذلن، تم فتح المجال للسادة االعضاء إلبداء اراءهم والتراحاتهم والتً خلصت الى التراح افكار إلؼناء 

 عملٌة تنزٌل االتفالٌة وهً كالتالً :

o  ضرورة توسٌع مهام وادوار المكتبات من اجل المساهمة فً التنمٌة الثمافٌة بحٌث ٌمكن توظٌؾ الماعات

 المتواجدة بالمكتبات كفضاءات لتشجٌع المراءة والكتاب .

o  االرتماء بالمكتبات كفضاءات ثمافٌة لتبادل المعرفة والحوار والنماش من خبلل المحاضرات والندوات

 اط الثمافً .ومختلؾ مظاهر النش

o  االنفتاح على المإسسات التعلٌمٌة وجمعٌات المجتمع المدنً ذات الطابع الثمافً للتعرٌؾ بالمكتبات

 الجماعٌة وفتح فضاءات لؤلنشطة الثمافٌة والفنٌة، المدرسٌة والجمعوٌة .

o فً اطار النمطة المتعلمة بتسمٌة المرافك الجماعٌةتسمٌة المكتبات تمدٌم ممترح ل. 

منالشة وابداء الرأي، وبعد االطبلع على ممتضٌات االتفالٌة، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء االهمٌة بعد ال

المصوى لهذا المشروع باعتباره محطة جدٌدة تجسد مدى فعالٌة المماربة التشاركٌة بٌن الجماعة والدولة فً 

ً هذا المجال والذي ٌشمل مجموعة من النهوض بالشؤن الثمافً عامة من خبلل دعم وزارة الثمافة تبعا لبرامجها ف

العملٌات المرتبطة بالتؤهٌل والتجهٌز، ونظرا لكون الشؤن الثمافً من االلطاب المهمة فً برنامج عمل الجماعة 

والذي ٌعتمد التوزٌع المتوازن فً احداث المرافك الثمافٌة بٌن المماطعات خدمة للمواطن وذلن تفعٌبل لتوصٌة سابمة 

اثناء تدارس تجهٌز مكتبة النخٌل، ورؼبة فً تمرٌب فضاءات الثمافة )المراءة والكتاب( من المواطن، فً هذا الشؤن 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش و وزارة الثمافة واالتصال لتجهٌز مكتبتٌن 

كما هً مرفمة  ماطعة مراكش المدٌنة )الباهٌة(تً المنارة )حً المحامٌد( وممماطععمومٌتٌن متواجدتٌن فً كل من 

باعتبارها اتفالٌة نموذج على اساس رفع توصٌة لرباسة المجلس الجماعً تمضً بامكانٌة التعالد مع  بالتمرٌر

جهات متخصصة فً ترمٌم الكتب المندثرة واالٌلة للضٌاع من اجل الحفاظ علٌها وانماذها كتراث ثمافً مع طلب 

     تمنً لوزارة الثمافة فً هذا االطار.الدعم الفنً وال

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 
 

 ربٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات
 ابراهٌم بوحنش
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  ةــــة شراكـــاتفاقي
 نــــــــبي
 مراكش مجاعةجملس 

 و
 وزارة الثقـافة واالتصال

 
 نــن عنوميتيـلتجهيـــس مكتبتي
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 اجــــةــــديبال

  اؿم  1436مً  سممان  20الفادس في  1.15.85بىاء على الظهير الؽشيف سكم  113.14( بدىـيز اللاهـىن الخىظيمي سكم 2015ًىليىص   07)مى

 اإلاخعلم بالجماعاث.

  اؿم  1427ؼىاٌ 18الفادس في  2.06.328بىاء على اإلاشظىم سكم  وؤلاجفاٌ. اسة الثلاؿتبخدذًذ اخخفاـاث وجىظيم وص  2006هىهبر  10اإلاى

  "وجىـيزا لبىىد اجـاكيت الاواس اإلاخعللت باإلاىىن الثلافي لمً بشهامج " مشاهؾ الحالشة اإلاخجذدة 

 .واعخباسا لىىن العمل الثلافي حضءا ال ًخجضأ مً الخىميت الؽاملت للجماعت 

 فادكت على اجـاكيت ؼشاهت بين مجلغ حماعت مشاهؾ ووصاسة وجبعا إلالشس املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ عذد .... بخاسيخ ..... اللاض ي باإلا

 الثلاؿت والاجفاٌ لخجهيز مىخبخين عمىميخين.

 جــم ؤلاجـــــاق بيـــً

 وصاسة الثلاؿت والاجفاٌ ممثلت بالعيذ وصيش الثلاؿت والاجفاٌ

 وحماعت مشاهؾ ممثلت بالعيذ سئيغ مجلغ حماعت مشاهؾ 

 على ما ًلي:

 يات عامةالباب األول : مقتض
 البيد األول:

 تي اإلاىاسة بملاوع خيناليائي خينالعمىمي خينتهذؾ هزه الاجـاكيت الى جدذًذ ؼشوه ججهيز وجؤوير وحعيير وجيؽيي اإلاىخب

 . )حي املحاميذ( وملاوعت مشاهؾ اإلاذًىت )الباهيت(

 :الثاىٌالبيد 
 جخمع خم الاظخـادة مً خذماتهما اإلاشجبىت حعخبر اإلاىخبخين اإلازهىسجين مشؿلين عمىميين ًممىان لجميع ؿئاث امل

 باللشاءة وؤلاكباٌ على الىخب للمعاهمت في الخىميت الـىشيت والحماسيت ووؽش الثلاؿت بؽيل عام.

 :الثالثالبيد  

 جخىىن اإلاىخبت الجماعيت اإلاىاسة )حي املحاميذ( مً الـماءاث الخاليت: -1

 والكباب.  فًاء الىباع 

  .ٌفا  فًاء ألَا

  ٍت.مياجب إصاع 

 .كاعت مخعضصة الازخهاناث 

 .ٌفًاء الاؾخلبا 

  .فًاء اللغاءة 

  .مسؼن 

 .مغافم صحُت 

 جخىىن اإلاىخبت الجماعيت بملاوعت اإلاذًىت )الباهيت( مً الـماءاث الخاليت: -2

 والكباب.  فًاء الىباع 

  .ٌفا  فًاء ألَا

 .ت  مياجب إصاٍع

 .كاعت مخعضصة الازخهاناث 

 .ٌفًاء الاؾخلبا 

  .فًاء اللغاءة 

 ؼن. مس 

 .مغافم صحُت 

 .ملهف   
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 الباب الثاني : التزام الطرفني
 البيد الرابع:

 ًلتزم مجلغ حماعت مشاهؾ بما ًلي:

 جسهو بىاًت اإلاىخبت الجماعُت اليابىت بحي املحامُض واإلاىجؼة يمً بغهامج "مغاهل الحايغة اإلاخجضصة" همىخبت عمىمُت -

ىُت  جسهو بىاًت اإلاىخبت الجماعُت اليابىت بحي الباهُت - بدضًلت الاميرة لال خؿىاء والتي جخم تهُئتها يمً بغهامج اإلاباصعة الَى

 للخىمُت املحلُت همىخبت عمىمُت

 املحافظت على ملغ ي اإلاىخبخين اإلاخفم عليهما في مياجهما ألانلي. -

 حعُين مضًغ كاع ليل مىخبت بخيؿُم مع وػاعة الثلافت والاجهاٌ. -

ت الخابعت للجماعت. حعُين مىظفين أهفاء وأعىان الحغاؾت -  والىظافت للعمل باإلاىخبخين مً بين اإلاىاعص البكٍغ

 جدمل هفلاث الدؿُير، بما فيها اإلااء والىهغباء والغبِ الهاجفي مع زضمت الاهترهِذ إيافت إلى جيلفت نُاهت البىاًخين.  -

- .ً اث اإلاىخبخين مً ججهيزاث ووزابم وعضم هللها زاعج اإلالٍغ  املحافظت على مدخٍى

ت للثلافت والاجهاٌ الخ - ت الجهٍى ىفل بدىظُم أوكُت مغجبُت بالىخاب واللغاءة العمىمُت بفًاءاث اإلاىخبخين بخعاون مع اإلاضًٍغ

 بجهت مغاهل آؾفي

 عضم اؾخغالٌ فًاء اإلاىخبخين ألغغاى غير التي أخضر مً أحلهما. -

يُت في مجاٌ حؿُير اإلاىخباث. ؤلابلاء على مىظفي اإلاىخبخين في مماعؾت مهامهم وزانت اإلاؿخفُضًً منهم مً -  صوعاث جيٍى
 

 البيد اخلامض:
 جلتزم وصاسة الثلاؿت وؤلاجفاٌ بما ًلي:

 جلضًم اإلاكىعة الخلىُت. -

 اإلاؿاهمت في جىفير الخجهيزاث اإلاىخبُت واإلاىخباجُت للمىخبخين اإلاظوىعجين. -

ت. -  اإلاؿاهمت في جىفير الخجهيزاث اإلاعلىماجُت والؿمعُت والبهٍغ

ضهما بالىخب وؤلانضاعاث الجضًضة.جىفير الغنُ -  ض الىزابلي للمىخبخين وجؼٍو

ض اإلاىخبخين باإلاُبىعاث الخانت بالدؿُير. -  جؼٍو

 اإلاؿاهمت في ؤلاقغاف ؤلاصاعي على اإلاىخبخين. -

 اإلاؿاهمت في الخيىًٍ والخيىًٍ اإلاؿخمغ للمىظفين العاملين باإلاىخبخين. -
 

الباب الثالث : تسيري املكتبتني
 :البيد الصادط

 حعير اإلاىخبخين وؿم المىابي الخاليت:

 ؤلالتزام بالعمل باللاهىن الضازلي الخام باإلاىخباث الخابعت لىػاعة الثلافت. -

 يغوعة اعخماص هظام الغفىف اإلافخىخت بلاعاث اإلاُالعت. -

 فخذ مجاٌ ؤلاعاعة الخاعحُت خؿب اللاهىن الضازلي للمىخبت. -

 اإلاىهىم عليها في اللاهىن الضازلي.اعخماص الخىكُذ اإلاؿخمغ خؿب أوكاث العمل  -

ت لىػاعة الثلافت والاجهاٌ عىض ؤلاكضام على جىظُم  - ت الجهٍى الخيؿُم مع مهالح وػاعة الثلافت  والاجهاٌ جدذ إقغاف اإلاضًٍغ

 وبغمجت ألاوكُت اإلاغجبُت باللغاءة العمىمُت.

ع الخجهيزاث خؿب الفًاءاث والىظابف وعضم حغُيرها إ - ت املحافظت على جىَػ ت الجهٍى ال عىض الًغوعة وبعض اؾدكاعة اإلاضًٍغ

 لىػاعة الثلافت والاجهاٌ.

يغوعة جىفغ اإلاىخبخين على سجل الجغص العام الخام بالىخب وسجل آزغ زام بالخجهيزاث مع مغاعاة جدُِىه لخلضًمه  -

 للمغاكبت عىض الاكخًاء.
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ت للثلافت والاجهاٌ بجهت مغاهل آؾفي بخل - ت الجهٍى غ الخام مىافاة اإلاضًٍغ ت خٌى أوكُت اإلاىخبخين وهظا الخلٍغ غ صوٍع اٍع

ت.  بعملُت الجغص الؿىٍى

 الباب الرابع : مقتضيات تطبيقية

 البيد الصابع:
 تحدث لجنت مشتزكت ودائمت تضم:

ت للثلافت والاجهاٌ ممثال في الؿُض اإلاضًغ الجهىي أو مً ًىىب عىه. - ت الجهٍى  مىخضبا عً اإلاضًٍغ

 مغاهل ممثال بغبِؿه أو مً ًىىب عىه.مىخضبا عً مجلـ حماعت  -
 

 البيد الثامً:
ججخمع هظه اللجىت جدذ عباؾت اإلاضًغ الجهىي للثلافت  والاجهاٌ أو مً ًىىب عىه لالؾدكاعة والاكتراح وجدبع جىفُظ بىىص 

 هظه الاجفاكُت ولما صعذ الًغوعة لظلً.

 البيد التاشع:
 ٍش جىكُعها.ًجغي العمل بفدىي هظه الاجفاكُت ابخضاء مً جاع 

 البيد العاظر:
ال ًمىً بأي خاٌ مً ألاخىاٌ، بعض ججهيز اإلاىخبخين، التراحع عً الالتزاماث الؿالفت الظهغ، وول حغير في بىىص هظه الاجفاكُت 

غاف اإلاىكعت.  ًخم بىاؾُت ملحم وباجفاق ألَا

 البيد احلادٍ ععر:
طا خضر َاعا في الدؿُير، فؿِخم ؤلاخخيام إلى لجىت ميىهت في خالت خضور زالف خٌى مفهىم ملخًُاث هظه ؤلاجفاكُت أو إ

 مً الؿُض والي حهت مغاهل آؾفي عامل عمالت مغاهل  وعبِـ مجلـ حماعت مغاهل واإلاضًغ الجهىي للثلافت والاجهاٌ بمغاهل.

 لبث فُه.وفي خالت حعظع الىنٌى إلى خل، ٌعغى النزاع على أهظاع وػاعة الضازلُت ووػاعة الثلافت والاجهاٌ ل 

 البيد الثاىٌ ععر:
 حزرث هذه اإلتفاقيت في أربعت نظائز أصليت:

 هظير لضي والي حهت مغاهل آؾفي عامل عمالت مغاهل -

ت الىخاب والخؼاهاث واملحفىظاث -  هظير لضي مضًٍغ

ت للثلافت والاجهاٌ  - ت الجهٍى  حهت مغاهل اؾفي –هظير لضي اإلاضًٍغ

 هظير لضي مجلـ حماعت مغاهل -
 

 ............حرر مبراكش يف :                                              

 

 الصًد وزير الثقافُ واالتصال

 

 

 مراكغمجاعُ رًٓض الصًد 

 

 الصًد والٌ جهُ مراكغ آشفٌ
 عامل عنالُ مراكغ
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

للجنة، فمد ابدت موافمتها على من خبلل تمرٌر ا 

 المدٌر الجهوي لوزارة الثمافة واالتصالالسٌد عز الدٌن كرا

 

  

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بعد االستماع لتوضٌحات السٌد  
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر عمال الدورة العادٌة لشهر من جدول االسابعة والعشرون النمطة 

 والخفىيذ عليها. 2018دساظـت مؽشوع ميزاهيت مجلغ حماعت مشاهؾ بشظم العىت اإلااليت 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لفة لجنة المكالتمرٌر نص لتبلوة  الحسٌن نوار  الكلمة للسٌد 

 حول النمطة.

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةالمكلفة ربٌس اللجنة  الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 27 ة رلم:النمط

 
 

 اجتىاعتكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة

 والربدلة
 

 
 

 27 النقطة  رقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

ّااتضْٓتلعؤَ .ل2018ة اسـ٘لمراّعلمٔزاىٔ٘لزتوصلمج ع٘لماانشلباسهلااشي٘لامل أ٘ل 
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مان الماانون التنظٌماً المتعلاك  074للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وبناء على ممتضٌات الماادة  طبما

تصاة، وفاً اطاار تحضاٌر بعاض الانمط الممارر ادراجهاا فاً جادول بالجماعات والماضٌة بعارض المٌزانٌاة علاى انظاار اللجناة المخ

الموجهاة لكال مان الساادة أعضااء  1106 شاتنبر 04بتاارٌخ  11210 عادد وتبعاا للادعوة، 1106اعمال الدورة العادٌة لشاهر اكتاوبر 
وبحضاور الساادة األطار  اللجنة والمجلس للحضاور والمشااركة فاً أشاؽال  اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة البرمجاة،

، عمادت اللجناة المكلفاة بالمٌزانٌاة والشاإون المالٌاة والبرمجاة اإلدارٌة والتمنٌة الجماعٌة المدبرٌن لبلعتماادات المالٌاة بالمٌزانٌاة
الحادٌااة عشاار والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات الكباارى بالمصاار علااى الساااعة  1106شااتنبر  14 االثنااٌناولااى اجتماعاتهااا ٌااوم 

 االتٌـة:ة لتدارس النمط لدي شارع   الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنةالب

 ّااتضْٓتلعؤَ .ل8102ة اسـ٘لمراّعلمٔزاىٔ٘لزتوصلمج ع٘لماانشلباسهلااشي٘لامل أ٘ل 

 لّااتضْٓتلعؤَ .ل8102ة اس٘لحش ب تلاايفك تلمًلاملب اــغلاملاصْةٗلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘ل
 

 ضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:ح -
 عبد االله الؽلؾ، عبد الصمد العكاري، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي وٌسبلت، احمد عبٌلة، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي.

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 الجماعً )عضو اللجنة(النابب الخامس لربٌس المجلس  :  موالي الحسن المنادي

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً.  :   امال مٌصرة

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 خلٌفة الشحٌمً، عبد الفتاح رزكً، عبد الهادي بن عبل، موالي احفٌظ لضاوي العباسً، حلٌمة با ، حفٌظة مجدار، حسن بباوي.

 : خالد الفتاويعضاء المجلس الجماعً السٌدعتذر عن المشاركة من اا -

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر

 ربٌس لسم العمل االجتماعً   :  العزٌز االمري
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 

تطرق السٌد ربٌس اللجنة ، فً مستهل االجتماع، وبعد ان رحب بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة

، مبرزا اهمٌة هذه المرحلة من 1107النمطة المتعلمة بدراسة مشروع مٌزانٌة الجماعة برسم السنة المالٌة  لموضوع

جهة وؼٌاب االجرأة المانونٌة فً تطبٌك المراسٌم المنظمة فً هذا المجال، مستعرضا بعض االكراهات التً  صعبت 

ن المرسوم الماضً بتحدٌد مضمون البرمجة من تهٌا مشروع المٌزانٌة ومنها على الخصوص ما نص علٌه كل م

الممتدة على ثبلث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعة وكٌفٌات اعدادها، والمرسوم الماضً بتحدٌد لابمة الوثابك 

من المانون  072الواجب ارفالها بمٌزانٌة الجماعة المعروضة على اللجنة المختصة الجماعٌة، اذ انه حسب المادة 

بالجماعات "ٌتعٌن اعداد المٌزانٌة على اساس برمجة تمتد على ثبلث سنوات لمجموع موارد  التنظٌمً الخاص

وتكالٌؾ الجماعة طبما لبرنامج عمل الجماعة. وتحٌن هذه البرمجة كل سنة لمبلبمتها مع تطور الموارد والتكالٌؾ" 

مشروع البرمجة ٌكون ممرونا على ان مضمون هذه البرمجة وكٌفٌات اعدادها حددت بمرسوم جدٌد وٌنص على ان 
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بؤهداؾ ومإشرات النجاعة فً ظل ان لرار للسلطة الحكومٌة المكلفة بالداخلٌة المحدد لنموذج بٌان البرمجة الممتدة 

 على ثبلث سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعة لم ٌصدر بعد.
 

لمٌزانٌة من حٌث وبعد ان سلط السٌد ربٌس اللجنة الضوء على المسطرة الشكلٌة فً عرض مشروع  ا

اٌام على االلل لبل تارٌخ افتتاح الدورة المتعلمة باعتماد المٌزانٌة من لبل المجلس، اكد على  01اآلجال المانونٌة اي 

ان المرسوم الجدٌد حدد الوثابك الضرورٌة المرفمة به والتً البعض منها تم اعداده والبعض االخر ٌحتاج لتوضٌح 

 اكثر وهً:

 سنوات الخاصة بمٌزانٌة الجماعة. 2الممتدة على  بٌان عن البرمجة 
 مشروع نجاعة االداء برسم السنة المعنٌة. 
 بٌان خاص عن االلتزامات المالٌة الناتجة عن االتفالٌات والعمود المبرمة من لبل الجماعة والضمانات الممنوحة. 
 ٌة المعنٌة.بٌان خاص عن االلساط السنوٌة المتعلمة بتسدٌد المروض برسم السنة المال 
 بٌان عن المرارات واالحكام المضابٌة الصادرة ضد الجماعة. 
بٌان خاص عن المداخٌل المستخلصة، وتلن التً لم ٌتم استخبلصها بعد خبلل السنتٌن المنصرمتٌن، وكذا  

 المداخٌل المستخلصة الى ؼاٌة شهر سبتمبر من السنة الجارٌة .
اة برسم مٌزانٌتً التسٌٌر والتجهٌز خبلل السنتٌن المنصرمتٌن، وكذا بٌان خاص عن النفمات الملتزم بها والمإد 

 النفمات الملتزم بها والمإداة الى ؼاٌة شهر شتنبر من الستة الجارٌة.
مذكرة التمدٌم حول نفمات التسٌٌر تبرز تطور هذه النفمات وبنٌتها وخصابصها وتمدٌراتها برسم السنة المالٌة  

 كذا تطور عدد الموظفٌن.المعنٌة والسنة الموالٌة و
 

وبعد ان تم التؤكٌد على ان المصالح المختصة التابعة لوزارة المالٌة لم تمم بحصر المداخٌل الخاصة 

بالضرابب المحولة الى ؼاٌة نهاٌة الثلث الثانً من السنة المالٌة اي نهاٌة شتنبر  وكذا المداخٌل المحممة مما 

مانون ٌفرض عرض مشروع  المٌزانٌة على اللجنة المختصة فً اآلجال ٌستحٌل معه تمدٌم تولعات، وحٌث ان ال

اٌام على االلل لبل تارٌخ افتتاح الدورة المتعلمة باعتماد المٌزانٌة من لبل المجلس  اعتبارا ان  01المانونٌة اي 

ة بمشروع ، وبالنظر إلكراهات اعداد بعض الوثابك المرفم1106افتتاح الدورة سٌكون فً الخامس من اكتوبر 

المٌزانٌة وؼٌاب نموذج لذلن من جهة والتعارض الزمنً للمساطر المانونٌة، فان اللجنة خلصت الى تؤجٌل تدارس 

الى حٌن تحضٌر المشروع المرجعً وكذا الوثابك المرفمة له  1107مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش  السنة المالٌة 

 ودعوة اللجنة لبلنعماد للبث فً الموضوع . 
 

 ن انتملت اللجنة لدراسة النمط الموالٌة الجاهزة لتحضٌرها للجلسة الثانٌة لمجلس جماعة مراكش. وبذل

 
 رًٓض اللحيُ

 احلصني ىىار               
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 وبعااد ان تاام عمااد االجتماااع االول فااً االجااال المانونٌااة حساابللممتضااٌات المانونٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماال،  طبمااا

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات والماضٌة بعرض المٌزانٌة على انظار اللجنة المختصة، وفاً اطاار  074ممتضٌات المادة 

وبحضاور الساادة األطار اإلدارٌاة ، 1106 ط المتبمٌة المدرجة فاً جادول اعماال الادورة العادٌاة لشاهر اكتاوبرمواصلتها تدارس النم
 ثااانً، عماادت اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة والبرمجااة والتمنٌااة الجماعٌااة الماادبرٌن لبلعتمااادات المالٌااة بالمٌزانٌااة

الحادٌاة عشار والنصاؾ صاباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي السااعة علاى  1106 اكتاوبر 05 االثنٌناجتماعاتها ٌوم 
 :تٌناالتٌ تٌنلتدارس النمط شارع   الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة

 ّااتضْٓتلعؤَ .ل8102ة اسـ٘لمراّعلمٔزاىٔ٘لزتوصلمج ع٘لماانشلباسهلااشي٘لامل أ٘ل 

 لّااتضْٓتلعؤَ .ل8102 اــغلاملاصْةٗلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘لة اس٘لحش ب تلاايفك تلمًلاملب
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
م. عبد الحفٌظ عبد الؽنً درٌوش، عبد المجٌد اٌت الماضً،  ،عبد الصمد العكاري، عبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

   بالة. ، عبد الهادي تلماضً، المؽراوي

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  عبد السبلم سً كوري
 النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً  :   أحمد المتصدق

 النابب الخامس لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( :  موالي الحسن المنادي
 النابب السادس لربٌس المجلس الجماعً :   لفضًخدٌجة ا

 النابب السابع لربٌس المجلس الجماعً :  عبد الرزاق جبور
 النابب الثامن لربٌس المجلس الجماعً :   أمال مٌصرة

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، حفٌظة مجدار، عادل المتصدق، عبد الصمد ، المصطفى الوجدانً، إبراهٌم بوحنش، عبد الهادي بن عبلخلٌفة الشحٌمً
 الهنٌدي، م.احفٌظ لضاوي العباسً،   بنلعروسً.

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  مداعبد الحك 

 وكٌل المداخٌل :  الخمار لمؽاري
 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً : د. هشام بوخصٌبً
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز األمري
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  الحسٌن الزواق
 ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة :    بركادي
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :     أرفا

 لسم تنمٌة الموارد المالٌةعن لسم  :  م. أحمد المفتً

 ةلسم تنمٌة الموارد المالٌعن لسم  :  عماد المٌدومً

 عن المسم التمنً :    بوٌبان
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 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  رشٌد لٌمونً

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 ممثلً المصالح الخارجٌة السادة:كما شارن من  -
 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن

 

فــً بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد الترحٌب بالحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة بخبلصة االجتماع السابك 

سا بتدبٌر الزمن المانونً الخارج والذي تم خبلله التطرق لئلكراهات التً عرفها اعداد مشروع المٌزانٌة والمرتبطة اسا

عن ارادة المجلس والمرتبط بتارٌخ حصر مداخٌل فً نهاٌة شتنبر فً ممابل فرض المشرع لآلجال المانونٌة المرتبطة 

 اٌام لبل تارٌخ الدورة وكذا عمد هذه االخٌرة فً االسبوع االول من شهر اكتوبر. 01بعرض مشروع المٌزانٌة 

الصادر  18058205بك، تم تمكٌن السادة االعضاء منها حسب ما ٌنص علٌه المرسوم رلم وبعد ان تم تهٌا الوثا

المتعلك بتحدٌد لابمة الوثابك الواجب ارفالها بمٌزانٌة الجماعة المعروضة على لجنة المٌزانٌة  1105ٌونٌو  18بتارٌخ 

 والشإون المالٌة والبرمجة فً الشك المتعلك بالمداخٌل وهً كالتالً: 

 ٌباب المداخٌل( 1107م مٌزانٌة التسٌٌر برسم سنة تمد( 

  مداخٌل الجزء األول( 1107مشروع مٌزانٌة التسٌٌر برسم سنة( 

  سنوات لمٌزانٌة جماعة مراكش )مداخٌل الجزء األول( 2البرمجة الممتدة ل 

  ً1105و 1104لابمة المداخٌل عن سنت 

  ً1105و 1104بٌان ممارن للبالً استخبلصه لسنت. 
 

أن مشروع مٌزانٌة سنة الذي أكد  النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعًذلن، أعطٌت الكلمة للسٌد عمب 

ٌندرج ضمن تصور السٌد ربٌس المجلس الجماعً والمكتب المسٌر الهادؾ إلى الرفع من المداخٌل وترشٌد  1107

لتوجهات العامة لبرنامج عمل الجماعة آخذا بعٌن االعتبار صدلٌة المداخٌل والمشارٌع المبرمجة فً إطار ا النفمات

باعتباره وثٌمة مرجعٌة ذات بعد تنموي مصادق علٌها وتتخذ كخارطة طرٌك اساسٌة فً ترسٌم وتنزٌل المشارٌع ذات 

مإكدا على ضرورة االلتزام بالتوازنات فً  ،االولوٌة بالنسبة للجماعة على اساس انه تعالد ادبً بٌنها وبٌن المواطن

راهات المالٌة للجماعة مما ٌتطلب الوالعٌة فً االعداد، موضحا فً الشك المتعلك بالتهٌا التمنً ظل بعض االك

المراسٌم وذلن فً ؼٌاب  تبمى هً السابدة فً احتساب االستخبلصات الفعلٌة للجماعة الثبلثٌة ماعدةالأن  المحاسباتً

ممارنة مع  %4ارتفعت بنسبة ٌل ارتفعت بنسبة أن تمدٌرات المداخفً هذا السٌاق ا ف، مضٌالمنظمة لهذه العملٌة

ملٌون درهم وهمت هذه  011ملٌون درهم الى ملٌار و  61تمدٌرات السنة المنصرمة حٌث ارتفعت المداخٌل من ملٌار و 

الزٌادة بالخصوص الرسوم المدبرة من طرؾ وزارة المالٌة نموذج ضرٌبة المبانً والنظافة وضرٌبة التجارة، كما 

بما ٌعادل  % 3,4وم المحلٌة المدبرة من طرؾ الجماعة ) االدارة الجبابٌة المحلٌة بدورها زٌادة بنسبة شهدت الرس

( ارتفاعا ملموسا  51ملٌون درهم كما شهدت الرسوم المحلٌة المدبرة من طرؾ االدارة الجبابٌة ) خارج المجال  10,3

منوها بالمجهود الجبار الذي لامت به المصالح الجبابٌة  %01,33ملٌون درهم أي بزٌادة  332ملٌون درهم الى  310من 

 فً هذا المجال.

وفً نفس هذا السٌاق، اعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة الذي لام بمراءة تحلٌلٌة  

ٌل بعض للجداول المرفمة بمشروع المٌزانٌة مشٌرا الى ان الشك الخاص بالمداخٌل عرؾ ارتفاعا ملموسا بسبب تفع

التوصٌات وبسبب التوجٌهات السدٌدة للمشرفٌن على هذا المطاع مع التركٌز على ان اهم االرتفاعات شهدتها الرسوم 

المحولة كما اضاؾ بان هذه الطفرة على مستوى تدبٌر الرسوم المدبرة من طرؾ وزارة المالٌة والمحولة وتلن المدبرة 

انعكاس ملموس على مستوى الضرٌبة على المٌمة المضافة اال ان  على مستوى الجماعة كان البد وان ٌكون لها

 الساطها ولبلسؾ لم تعرؾ أي ارتفاع وبمٌت فً نفس مستوى السنوات المنصرمة . 
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 المملكة المؽربٌة          
 وزارة الداخلٌة            

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
  جماعة مراكش            

 العامة للمصالح المدٌرٌة    
 لسم تنمٌة الموارد المالٌة    

 
 

 1107تمدٌم مٌزانٌة التسٌٌر برسم سنة 

وثٌمة تفصٌلٌة ٌمرر  -المتعلك بالجماعات  224-25من المانون التنظٌمً رلم 263حسب المادة -المٌزانٌة هً 

 . وٌإدن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالٌة ممبلة مجموع تمدٌرات المداخٌل والمصارٌف

كما أنها وثٌمة للتدبٌر ٌمرر بموجبها الترخٌص المسبك لاللتزام بالنفمات وصرفها فً حدود التمدٌرات الممبولة 
 برسم السنة المالٌة الممبلة.

فً الشك الخاص بالمداخٌل باعتماد ثالث  3129وفً هدا اإلطار فمد تم وضع مشروع المٌزانٌة للسنة المالٌة 

 مماربات أساسٌة:

 أشهر من السنة الحالٌة(. :شهر )السنتٌن الماضٌتٌن + 44د تطور المداخٌل خالل اعتما -2

 اعتماد التمدٌرات المضمنة ببرنامج عمل الجماعة )البرمجة الممتدة لثالث سنوات الممبلة(. -3

ستحضار اعتماد مبدأ صدلٌه المداخٌل الممترحة كؤحد المبادئ األساسٌة لوضع التمدٌرات بالمٌزانٌة ،ودلن با -4

إمكانات الجماعة من تحمالت وتوسٌع الوعاء الضرٌبً ومراجعة أسعار الرسوم والواجبات )تعدٌالت بالمرار 
 الجبابً الجماعً(.

 وفٌما ٌلً تجدون توضٌحات حول التمدٌرات الممترحة :

   اٌزمذَزاد اٌّمززحخ اٌزمذَزاد اٌّمززحخ 
 ٔىع اٌزطىَ 7102ٌظٕخ  7103ٌظٕخ  ٔظجخ اٌشَبدح

 ظطٌثح انًثاًَ 000,00 900 000,00 500 -

 ضؼى انؽكٍ 000,00 000 40 000,00 000 55 %37.5

 ظطٌثح انُظافح 000,00 000 3 000,00 000 2 -

 ضؼى انرسياخ انجًاعٍح 000,00 000 190 000,00 000 190 -

 ظطٌثح انتجاضج 000,00 300 000.00 300 -

 نطؼى انًًُٓا 000,00 000 135 000,00 000 150 %11

 ِغّىع اٌزطىَ اٌّذثزح ِٓ مزف ِـبٌح اٌّبٌُخ 000,00 200 369 000.00 800 397 %7.74

 اٌلزَجخ ػًٍ اٌمُّخ اٌّلبفخ 000,00 604 229 000,00 604 229 %0

 (اٌزطىَ اٌّحٍُخ 000.00 196 471 000.00 596 492 %4.5

 اٌّغّىع اٌؼبَ 000,00 000 070 1 000,00 000 120 1 %5
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 المداخٌل (0
, حٌث 3128ممارنة مع تمدٌرات سنة  % 5ارتفعت تمدٌرات المداخٌل بمشروع مٌزانٌة التسٌٌر بنسبة 

، %6ملٌون درهم اي بزٌادة  231ملٌار و  2ملٌون درهم إلى  81تحول حجم المداخٌل الممترحة من ملٌار و 

 وتهم هذه الزٌادة بالخصوص:

 –(41-21-21.29من طرف مصالح وزارة المالٌة ) رسم السكن: رمز المٌزانٌة الرسوم المدبرة  -           

(, )إضافة إلى ضرٌبة المبانً  51-21-21.36الرسم المهنً:  – 41-21-:21.2رسم الخدمات الجماعٌة: 

 397.8إلى   3128ملٌون درهم الممبولة سنة  369.2والنظافة وضرٌبة التجارة( حٌث ارتفعت تمدٌراتها من 

, وذلن لحث مصالح وزارة المالٌة والخزٌنة اإلللٌمٌة على توسٌع الوعاء %7.74ون درهم أي بزٌادة ملٌ

 الضرٌبً الخاص بهده الرسوم وكدا اتخاذ إجراءات تحصٌلها. .

ملٌون  21.4بما ٌعدل  %5.6الرسوم المحلٌة المدبرة من طرف اإلدارة الجبابٌة المحلٌة عرفت زٌادة بنسبة  -

       درهم.      

 401  (, ارتفعت تمدٌراتها من 71الرسوم المحلٌة المدبرة من طرف اإلدارة الجبابٌة المحلٌة )خارج المجال  -

 .%10.44ملٌون درهم, أي بزٌادة  443ملٌون درهم إلى 

اعتمادا على  المداخٌل  %33.33حٌث تم الرفع من تمدٌرات الرسم على األراضً الحضرٌة غٌر المبنٌة بنسبة 

 محممة وكدا النسبة المشكلة من البالً استخالصه.ال

كما تم الرفع من تمدٌرات الرسم على شغل الملن الجماعً ألغراض تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة ارتباطا 
وكدا للمجهودات التً لامت بها  اإلدارة الجبابٌة من  3128شتنبر41بالمداخٌل المهمة التً تم تحمٌمها إلى غاٌة 

وسٌع  الوعاء الضرٌبً وتكثٌف عملٌات االستخالص عن طرٌك اللجان المٌدانٌة المختلطة  خالل تحٌٌن وت
 باإلضافة إلى التعدٌالت التً عرفها المرار الجبابً .

 

إٌظجخ ِٓ 

 اٌُّشأُخ

ٔظجخ 

 انفطق اٌشَبدح

 

 

 اٌّجبٌغ اٌّحممخ

 7102ػزٕجز  01

رمذَزاد 

اٌُّشأُخ  

ثزطُ طٕخ 

7103 

رمذَزاد 

زطُ اٌُّشأُخ  ث

 2017طٕخ 

 

 اٌّحبور

%4.82 - - 
 

 ػًٍ اإللبِخاٌزطىَ  111111 111 34 111111 111 35 300130 004 03

%2.23 - -5 000 000.00 

 

15 056 460.63 73 000 000.00 01 111 111111 

اٌزطُ ػًٍ ِحبي ثُغ 

 اٌّؼزوثبد

%9.82 %22.22 20 011 111111 

 

31 303 544144 001 111 111111 41 000 000.00 

اٌزطُ ػًٍ األراكٍ 

 اٌحلزَخ غُز اٌّجُٕخ

%3.57 - - 

 

51370110111 51 111 111111 40 111 111111 

ِٕزىط ِحطبد ولىف 

 اٌذراعبد

%2.5 - - 

 

19 296 277.00 28 000 000.00 28 000 000.00 

اٌزطُ/ووالء طىق 

 اٌخلز واٌفىاوه

%4.46 %66.67 20 000 000.00 

 

 

59137729.03 00 000 000.00 30 000 000.00 

اٌزطُ ػًٍ ػغً اٌٍّه 

اٌغّبػٍ ألغزاف 

 رغبرَخ أو1111

%1.07 - - 

 

 

9063415.99 

12 000 000.00 12 000 000.00 

اٌزطُ ػًٍ ػغً اٌٍّه 

اٌغّبػٍ ثّٕمىالد أو 

 ػمبراد1111
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Figure 0 ً1107و1106ممارنة تمدٌرات المٌزانٌة بٌن سنت 

 

 

 

 1107و1106ممارنة تمدٌرات المٌزانٌة بٌن سنتً 0 نت
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شك المداخٌل  1107، وبعد االستماع للتوضٌحات، واالتفاق على منهجٌة تدارس مشروع مٌزانٌة ذلن عمب 

 ا ٌلً:حول م السادة األعضاءتساإالت والتراحات  انصبتحٌث  المنالشة وابداء الرأي،فتح باب برمته، 

o  فً ظل تؽٌٌر  1106ممارنة مع تمدٌرات سنة  %4االشادة  بمستوى وبمعدل رفع المٌزانٌة )التسٌٌر( بنسبة

 كبٌر للمٌكانٌزمات البنٌوٌة فً تدبٌر الجماعة ومنها:

 هً بمثابة السنة الربٌسٌة لتنزٌل برنامج عمل الجماعة. 1107اعتبار سنة  

 مٌة فً اطارة اجرأة  المانون المتعلك بالجماعات.صدور بعض الممتضٌات المانونٌة التطبٌ 

o  4ضرورة االستثمار السٌاسً لنتابج لراءة مشروع المٌزانٌة وعلى الخصوص نسبة النمو التً بلؽت% 

 ممارنة مع تمدٌرات السنة المنصرمة مع إعادة النظر فً منظومة تحفٌز موظفً الجماعة.

o تراتٌجٌة بالنسبة بالمكتب المسٌر للجماعة مع الترافع من اجل التؤكٌد على التوجه نحو تحمٌك االهداؾ االس

الرفع من لٌمة الضرٌبة المضافة بعد الطفرة الملموسة على مستوى االرتفاع الثبلثً للرسوم المدبرة من 

طرؾ وزارة المالٌة واالدارة الجابٌة الشًء الذي ٌستوجب الرفع من هذه الضرٌبة لٌصل الى مستوى 

علما ان برنامج عمل الجماعة ٌتطلب امكانٌة مالٌة لتحمٌك المشارٌع التً تعتزم الجماعة  تطلعات الجماعة

 المٌام بها خبلل هذه الفترة االنتدابٌة والتً ال ٌمكن تحمٌمها اال بتحسٌن تنمٌة الموارد المالٌة للمٌزانٌة.

o ٌة المدرة للدخل.  ضرورة التدخل للمعالجة العمبلنٌة لبعض الصعوبات فً تدبٌر المرافك الجماع 

o .ضرورة اعتماد مبدأ الوالعٌة والعمبلنٌة فً وضع التمدٌرات المالٌة وعدم المجازفة بالنظر للمرحلة 

o  امكانٌة الرفع  من تمدٌرات الفصول الممكن تحمٌك عابدات مالٌة منها خاصة تلن التً تتحكم فٌها المصالح

 ذلن بإجراءات وتدابٌر تٌسر هذه المؤمورٌة. الجماعٌة فً اطار الرسوم الذاتٌة على اساس مصاحبة

o " مالٌة جماعة مراكش بٌن اكراهات التحصٌل االشادة بالٌوم الدراسً المنظم من طرؾ الجماعة تحت شعار

لمعضلة البالً استخبلصه والذي ٌتطلب اهتماما على مستوى افمً  ورهان تنمٌة الموارد المالٌة" والذي تطرق

ال لٌس مشكل محلً وانما هو معضلة تعانً منها جمٌع الجماعات الترابٌة على على اعتبار ان هذا االشك

 الصعٌد الوطنً .

هذا على مستوى النماش فٌما ٌخص السمات العامة لمشروع المٌزانٌة، بعدها تناول السادة االعضاء بعض 

 مجاالت فصول المٌزانٌة على الشكل االتً: 
 

 : مجال االدارة العامــة 

 المدنٌة : رسوم الحالة -

باحترام 

المذكرات الصادرة فً شؤن ضرورة حمل الوثابك االدارٌة للشٌات المعدة لهذا الؽرض نظرا لجود تفاوت كبٌر فً 

عة لنفس المماطعة معالمداخٌل فً هذا المجال داخل الملحمات االدارٌة التاب

بإٌبلء اهمٌة كبرى لمرفك الحالة المدنٌة لمربه المباشر مع المرتفمٌن وذلن 

ن من جودة الخدمة مع الحرص على فرض استعمال بتحدٌث اسالٌب العمل من جهة وتجهٌز المكاتب بما ٌحس

      الشٌات فً الوثابك االدارٌة. 

 رسوم المحجـز : -

عبللة بالرسوم ذات العبللة بالمحجز، ونظرا لحالته الراهنة وظروؾ االشتؽال، وحتى ٌستجٌب هذا التجهٌز 

نٌن تستوجب حفظها فً الجماعً للمواصفات الضرورٌة لحفظ المحجوزات باعتبارها أمبلن خاصة للمواط

فمد اوصت اللجنة رباسة المجلس الجماعً بإعادة النظر فً  احسن الظروؾ الى ان ٌتم سحبها من طرفهم،

طرٌمة تدبٌر المحجز الجماعً الحالً مع اتخاذ االجراءات البلزمة للبحث عن وعاء عماري مناسب إلحداث 

المتعارؾ علٌها مع تهٌا كناش تحمبلت ٌتعلك وتجهٌز محجز جماعً جدٌد ٌستجٌب للمعاٌٌر والمواصفات 

 بتنظٌم عملٌة لطر المركبات المخالفة لضوابط السٌر .



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

78 
 

 : مجال الشإون االجتماعٌة

 : الرسم على االلامة فً المإسسات السٌاحٌة*  

 بخصوص هذا الفصل، سجل السادة االعضاء المبلحظات االتٌة:

 المإسسات السٌاحٌة على الجماعة.المطالبة بإعادة النظر فً نسبة مردودٌة رسم  -

 حجم مستوى الرواج السٌاحً بالمدٌنة ال ٌمابله تحصٌل موضوعً للرسم.  -

ضرورة التنسٌك مع ادارة األمن والسلطات المحلٌة لبلطبلع على عدد الوافدٌن على المإسسات السٌاحٌة  -

 وممارنته بنسبة الرسوم المستخلصة من أجل ضبط مستوى الشفافٌة.

لض واضح بٌن ما تصرح به المإسسات لتابعة لوزارة السٌاحة فً ارتفاع لٌالً المبٌت مع المستحمات وجود تنا -

 المستخلصة.

فمد اوصت اللجنة رباسة المجلس الجماعً بضبط االلرارات لعدد الوافدٌن على المإسسات السٌاحٌة وعلٌه، 

ر فً بدابل والٌات جدٌدة للرفع من مستحمات من خبلل التنسٌك مع االمن السٌاحً واالدارات المختصة مع التفكٌ

 . الرسم

 : الرسم المفروض على مإسسات التعلٌم الخاصة*  

تؤسؾ السادة االعضاء لحذؾ هذا الرسم والذي ساهمت فً الؽاءه لوبٌات االستثمار فً المطاع الخاص الشًء  -

 الذي سٌحرم مالٌة الجماعة من االستفادة من مدخوله.

 : ـــــحمدخول المساب*  

 : بخصوص هذا الفصل، سجل السادة االعضاء المبلحظات االتٌة

التنوٌه بالتدبٌر المباشر لهذا المطاع والذي حمك نتابج ملموسة مع التحفظ على االحداث اتً عرفها   

مسبح سٌدي ٌوسؾ بن علً والتً حالت دون تحمٌمه لؤلهداؾ المسطرة مع المطالبة بإمكانٌة اٌجار 

 منتوجه.

فظ على اختصاص اللجنة التمنٌة المنبثمة عن المجلس الجماعً والتً عهد الٌها بمتابعة مسابح التح 

 المدٌنة رؼم ان تدبٌر هذه االخٌرة اوكل الى مجالس المماطعات.
 

 : مجال الشإون االجتماعٌة 

 : الرسم المترتب عن اتبلؾ الطرق*  

ز على الخصوص ببعض االشؽال التً تموم بها أثٌر خبلل منالشة هذا الرسم مجموعة من المبلحظات تترك

بعض المإسسات العمومٌة والخاصة والتً ٌترتب عنها تواجد حفر متناثرة على طول أرجاء المدٌنة مما انعكس سلبا 

 على جمالٌة وصورة المدٌنة الرابدة سٌاحٌا.

هذه الحفر وبشكل وفً ظل هذه الوضعٌة، طالب السادة االعضاء التدخل لدى هذه المإسسات الستصبلح 

فوري أو لٌام الجماعة بإصبلحها على نفمة هذه المإسسات وعلى الخصوص الوكالة المستملة لتوزٌع الماء 

 والكهرباء .

وفً اطار العبللة المالٌة بٌن جماعة مراكش والوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء فً اداء المستحمات،  

ماعً بالتنزٌل المانونً والمالً لمستحمات الجماعة من جراء اشؽال الحفر فمد اوصت اللجنة رباسة المجلس الج

التً تموم بها الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء والتً تساهم فً اتبلؾ الطرق عبر ضابط تعالدي اضافة الى 

  واجبات شؽال الملن اعام الجماعً.
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 : مجال الشإون االلتصادٌـــــة
 

 

  ولوؾ الدراجات والسٌارات:منتوج محطات *  
هذا الرسم ظل مستمرا على الرؼم من امتداد المدٌنة  بخصوص هذا الفصل، اشار السادة االعضاء الى ان

 والمإسسات المحدثة التً تستوجب ولوؾ السٌارات والدراجات.

طات الجدٌدة وفً ظل هذه الوضعٌة، اوصت اللجنة رباسة المجلس الجماعً بتحٌٌن والمٌام بجرد لابمة المح

خاصة امام المإسسات المحدثة إلخضاعها لمسطرة االٌجار وذلن فً اطار احترام المرارات التنظٌمٌة الخاصة 

 بتنظٌم السٌر والجوالن بالمدٌنة.

 لرسوم المفروضة على مداخٌل وكبلء البٌع بالجملة للخضر والفواكه.* ا       
التمدٌرات فً ظل منطك تطور الرواج بهذا المرفك  استفسر السادة األعضاء على سبب االحتفاظ بنفس

 الجماعً وكذلن الشؤن بالنسبة لسوق السمن.

للسٌد النابب الثانً لربٌس ولئلجابة على بعض هذه التساإالت، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة من جدٌد 

ٌع بالجملة للخضر والفواكه الرسوم المفروضة على مداخٌل وكبلء البالذي أوضح أنه فٌما ٌخص  المجلس الجماعً

ملٌون  14ملٌون درهم نظرا ألن التمدٌرات فً السنوات الماضٌة لم تتجاوز  17أي  1106تم االحتفاظ بتمدٌرات سنة 

ملٌون درهم فمط وبالتالً فالجماعة ترمً إلى  08ٌبمى فً حدود  1106شتنبر  21درهم وما تم استخبلصه لؽاٌة 

ملٌون درهم تمدٌر  17من هذه الرسوم كحد ألصى مع نهاٌة هذه السنة وٌبمى مبلػ  ملٌون درهم كمداخٌل 13تحمٌك 

 .1107ٌمكن تحمٌمه من هذا الرسم سنة 

أما فٌما ٌخص سوق السمن بالجملة، فمد أضاؾ السٌد النابب أن تدبٌره موضوع اتفالٌة بٌن الجماعة 

والجماعة تشارن فً لجنة تتبع لبلطبلع على والمكتب الوطنً للصٌد البحري الذي لام ببناء السوق وتدبٌره 

الحسابات السنوٌة لهذا المرفك التً ٌمتطع فٌها المكتب الوطنً للصٌد البحري نسبة استثماره فً السوق من مٌزانٌة 

الجماعة لبل إرجاع المرفك للجماعة بشكل كلً، مشٌرا إلى وجود شكون حول صدلٌة الحسابات التً ٌزودنا بها 

 ر للسوق لذلن هنان تفكٌر فً إجراء افتحاص للمرفك.المكتب المدب

فمد اوصت اللجنة رباسة المجلس الجماعً بإعادة النظر فً االتفالٌة المبرمة بٌن وفً ظل هذه الوضعٌة، 

 الجماعة والمكتب الوطنً للصٌد البحري بشؤن تدبٌر سوق السمن بالجملة.

ٌمة المضافة، أوضح السٌد النابب أنه تم االحتفاظ وبالنسبة لحصة الجماعة من منتوج الضرٌبة على الم 

، مطالبا بضرورة توازنها مع الرسوم 1107لعدم التوصل بعد بالحصة المخصصة لسنة  1106بنفس تمدٌرات سنة 

 الذاتٌة والمحولة للجماعة.

ذا الجانب وفٌما ٌتعلك بالبالً استخبلصه، فمد أكد السٌد النابب أنه من الصعب الحدٌث عن نمص كبٌر فً ه

 71رؼم المجهودات المبذولة بتنسٌك مع مصالح وزارة لمحاولة تملٌصه، مشٌرا فً هذا االطار أن هنان حوالً 

ملٌون درهم من االلؽاءات الخاصة بالضرٌبة المفروضة على األراضً الحضرٌة ؼٌر المبنٌة ستساهم فً الخفض من 

 لمختصة.حجم البالً استخبلصه وتحتاج فمط لتؤشٌرة السلطات ا

للرسم المفروض على شؽل الملن الجماعً العام مإلتا ألؼراض تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة، أما بالنسبة 

فمد أوضح السٌد النابب أنه وجب التفرٌك بٌن احتبلل الملن العام الجماعً المرخص وؼٌر المرخص، مشٌرا أن 

تفٌد وٌحدد فٌه ضوابط هذا االحتبلل ومساحته األول ٌكون موضوع ترخٌص ٌمنحه لسم الممتلكات الجماعٌة للمس

وفك ما تنص علٌه الممتضٌات المانونٌة الجاري بها العمل، مبرزا فً هذا االطار أن أصحاب بعض المحبلت ال 

ٌلتزمون بممتضٌات الترخٌص الممنوح لهم، أما الثانً فٌتمثل فً شؽل الملن العام الجماعً دون الحصول على 

 ا السٌاق إلى الدور الهام الذي تموم به السلطة المحلٌة للحد من هذه التجاوزات.ترخٌص، مشٌرا فً هذ

وفٌما ٌهم الرسم على االلامة فً المإسسات السٌاحٌة أضاؾ السٌد النابب أنه رسم إلراري وٌنحصر دور 

ش خلك مصلحة الجماعة فً مراجعة االلرارات الممدمة من المإسسات السٌاحٌة، مشٌرا أن المجلس الجماعً لمراك

المرالبة الجبابٌة لمرالبة استخبلص مداخٌل مثل هذه الرسوم وهً المصلحة األولى من نوعها على الصعٌد الوطنً 

التً اعتمدت فٌها الجماعة على مكتب دراسات لتكوٌن الموظفٌن التابعٌن لمسم تنمٌة الموارد المالٌة فً مجاالت 
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من آلٌات معاٌنة حسابات الفنادق والمطاعم بالمدٌنة، مإكدا أنها عملٌة آتت  المرالبة الجبابٌة والمحاسباتٌة لتمكٌنهم

 أكلها من خبلل تصحٌح عدد مهم من إلرارات الملزمٌن. 

أما فٌما ٌخص مدخول استؽبلل المسابح، فمد أكد السٌد النابب أن المجلس الجماعً لام بمجهودات كبٌرة 

االجتماعً رؼم االكراهات التً ال زال ٌعرفها مسبح مماطعة سٌدي  لتجوٌد الخدمات الممدمة من طرؾ هذا المرفك

 ٌوسؾ بن علً، ممترحا إمكانٌة كرابه لتجاوز االختبلالت التً ٌعانً منها. 

وفٌما ٌتعلك بالمحجز الجماعً أكد السٌد النابب الخامس أن موظفٌه ٌعانون من وضعٌة صعبة، مشٌرا أن 

بلت تمهٌدا إما لتفوٌض تدبٌره أو أن تتكلؾ به الجماعة، ممترحا نمله إلى الجماعة منكبة على إعداد كناش تحم

 منطمة العزوزٌة لرب المحطة الطرلٌة الجدٌدة.

كما أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد المدٌر العام لمصالح الجماعة الذي أكد أن لطاع المسابح هذه  

مبذولة من طرؾ لجنة تمنٌة عهد لها مرالبة عمل هذه المسابح، السنة عرؾ نملة نوعٌة بفضل المجهودات الكبٌرة ال

مشٌرا أنها تجربة عرفت استحسان وإشادة من مدن أخرى عاٌنت المسابح الجماعٌة بالمدٌنة، مستثنٌا مسبح مماطعة 

 سٌدي ٌوسؾ بن علً الذي ٌعرؾ صعوبات فً تدبٌره. 

ة رباسة المجلس الماعً بتفعٌل وتنزٌل مخرجات فمد اوصت اللجنوعبللة بإٌجاد الحلول للباق استخبلصه، 

مالٌة جماعة مراكش بٌن اكراهات التحصٌل ورهان تنمٌة تحت شعار "الٌوم التشاوري المنظم من طرؾ الجماعة 

 الموارد المالٌة" وذلن بمماربة تشاركٌة مع بالً المتدخلٌن االخرٌن والتً تهم المحاور االتٌة:

  ًترلٌمالعنونة وعبر المٌام باإلحصاء الدلٌك من خبلل نظام للمحور توسٌع الوعاء الضرٌب. 
 .ًمحور التحصٌل عبر ضبط الوعاء الضرٌب 
  محور البالً استخبلصه عبر وضع برنامج متكامل للتدلٌك فً كتلته المالٌة وتصنٌفه وتحصٌل ما ٌمكن تحصٌله

 مراكش والخزٌنة اإلللٌمٌة فً هذا الشؤن. والؽاء المٌإوس منه مع احٌاء ممتضٌات االتفالٌة المبرمة بٌن جماعة
 تعزٌز العمل المشترن بٌن المتدخلٌن فً الشؤن الجبابً المحلً، من خبلل تبسٌط مسطرة تبادل محور المرالبة و

المعلومات لتمكٌن المصالح الجبابٌة من تحدٌد المادة الضرٌبٌة ومحاربة التملص الضرٌبً وخاصة بٌن كل من 
والوكالة المصالح الضرٌبٌة للدولة، والوكالة الحضرٌة والمحافظة على األمبلن العمارٌة اإلدارة الجماعٌة و

 توزٌع الماء والكهرباء.ل المستملة
 محور أجرأة جدٌدة لبعض الرسوم لتٌسٌر مسطرة التحصٌل. 

ة وبه تكون اللجنة لد انهت دراستها لباب المداخٌل الجزء االول من مٌزانٌة جماعة مراكش برسم السن

 لتنتمل بعده لتدارس باب المصارٌؾ الجزء االول.   1107المالٌة 
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فً بداٌة تدارس اللجنة لباب المصارٌؾ الجزء االول، تم تمكٌن السادة االعضاء من الوثابك المرفمة 

 بالمٌزانٌة وهً كالتالً:  

 تمدٌم للمصارٌؾ 

  وصٌةالمصارٌؾ بجزأٌها والحسابات الخص 1107مشروع مٌزانٌة 

  21/8/1106لابمة مصارٌؾ التسٌٌر الى ؼاٌة 

  1105لابمة مصارٌؾ التسٌٌر لسنة 

  1104لابمة مصارٌؾ التسٌٌر لسنة 

  1107االلساط الواجب اداإها برسم سنة. 

   1107الملفات التنفٌذٌة حسب تارٌخ التوصل باألعذار الممترحة لمٌزانٌة. 

 

ط العامة لهذا الباب، تلت السٌدة ربٌسة لسم عمب ذلن، ولبلطبلع السادة االعضاء على الخطو

 المٌزانٌة والمالٌة نص التمدٌم مع اعطاء الشروحات الضرورٌة لمعالمه والتً جاءت كالتالـــً :
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تً بعد االستماع لتمدٌم السٌدة ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة، فتح المجال لتدخبلت السادة االعضاء ال 

 تمحورت فً مجملها حول ما ٌلً :

  االشادة بمستوى ترشٌد النفمات فً بعض المطاعات الناتج عن اسالٌب التدبٌر المعتمدة خاصة فً مجاالت

 استهبلن الولود و الماء ومصارٌؾ االٌواء ولوازم المطبوعات ...

 

 

 

 

  بعض المجاالت على المماطعات كدعم الجمعٌات باللوازم الرٌاضٌة و دعم المخٌمات

 ة المزدوجة لبعض الجمعٌات.لتخفٌؾ العبا على مٌزانٌة المجلس مع الحرص على منع االستفاد

  التساإل عن مبررات الرفع من اعتمادات بعض الفصول الخاصة بحفظ الصحة كالفصل الخاص بشراء

 المبٌدات وفصل شراء مواد الولاٌة الصحٌة واٌضا فصل شراء عتاد صؽٌر للمكاتب الصحٌة .

 . التساإل عن مجهودات المكتب الصحً لمحاربة ظاهرة الكبلب الضالة 

 ٌل بعض الظواهر السٌبة فً بعض الفضاءات العمومٌة كوجود حشرة البك فً بعض  المساجد ودعوة تسج

 المكتب الصحً للمٌام بما ٌجب فً هذا االطار .

  وجوب دعم موظفً المكتب الصحً الجماعً باإلمكانات البلزمة ألداء مهامهم على أحسن وجه كالنمل

 ر.واللباس الخاص و وسابل الحماٌة من األخطا

  ضرورة تؤهٌل مسبح سٌدي ٌوسؾ بن علً ذو الحالة المزرٌة و الذي أصبح بٌن خٌار اإلؼبلق أو إعادة

 التهٌبة حتى ٌصبح فً حالة جٌدة و مشرفة.

 ."ضرورة اعادة االعتبار وتحفٌز الموظفٌن المجتهدٌن فً مهامهم و محاسبة الموظفٌن "األشباح 

 ٌة للتنمٌة البشرٌة على المٌزانٌة العامة للمجلس الجماعً.التساإل عن تؤثٌر مشارٌع المبادرة الوطن 

  التساإل حول كبر حجم استهبلن اللوازم المعلوماتٌة من جهة وكذا عن معاٌٌر تحدٌد الكفاٌات السنوٌة من

 هذه الحاجٌات .

 . المطالبة بمبررات الزٌادة فً اعتمادات بعض الفصول الخاصة بصٌانة المعدات المعلوماتٌة 

 ح عصرنة لطاع المعلوماتٌات وااللتصاد فً االوراق والمنسوخات مع المطالبة بتحكٌم منهجٌة تراعً الترا

 الحكامة وترشٌد النفمات فً هذا المجال .

  باعتبار ان اؼلب السٌارات  التابعة للجماعة   وااللٌات السٌارات واصبلحات صٌانةالتراح الزٌادة فً فصل

 ممبلة على الفحص التمنً . سنوات وهً 4تجاوزت مدة خدمتها 

 .ضرورة تجدٌد بعض وحدات اسطول السٌارات التابع للجماعة بسبب تهالكه و سوء حالته 
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  التراح بناء مكتبٌن ولاعة انتظار مخصصة للمرتفمٌن والمواطنٌن المعنٌٌن بمضاء مصالحهم بسوق

زا مهما ٌستحك الفخر والتمدٌر السوق انجاٌعتبر ، حٌث االدارٌة البناٌات صٌانةالسٌارات فً إطار فصل 

 للمجلس الذي اعطى االهمٌة لتجارة السٌارات المستعملة على ان السوق ٌحتاج تهٌبة افضل.

تدخل السٌد مدٌر الصحً،  المكتب تهم التً الفصول بخصوص االعضاء السادة استفسارات على وجوابا

 المكتب الصحً والذي أدلى بالتوضٌحات التالٌة: 

 د التلمٌح :فصل شراء موا

درهم  083118111811ٌهم هذا الفصل تحدٌدا التلمٌحات الخاصة بداء السعر حٌث سبك للمجلس ان برمج   

علما ان المجلس استطاع اداء الدٌون المترتبة فً ذمته فً هذا  1107وهو نفس المبلػ المبرمج لسنة  1106سنة 

رٌن، مشٌرا الى ان المكتب الصحً سٌعفى تماما من درهم ٌتم دفعها على شط 080318062811االطار والتً بلؽت 

درهم  7468111811وتم تملٌص نفمات مواد التلمٌح الى  1107واجبات التحالٌل بمختبر باستور ابتداء من فاتح ٌناٌر 

 على ان خدماته تؽطً مراكش والنواحً بجهة مراكش اسفً . 
 

 : فصل : شراء المبٌدات للطفٌلٌات والحشرات

لهذا الفصل، اوضح السٌد مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً انه تم التراح رفع االعتماد المخصص بالنسبة   

درهم الى ملٌون درهم، ومبرر هذه الزٌادة هو كون مدٌنة مراكش هً بحجم  6618111811من  1107له برسم سنة 

الرلً الى مستوى ٌلٌك بها عبر  دٌموؼرافً كبٌر ومتزاٌد وبطابع دولً وسٌاحً مهم ومناخ عالً الحرارة، مما ٌحتم

المٌام بمجموعة من الحمبلت لمحاربة الحشرات الطابرة والزاحفة، حٌث انكبت جهود المكتب الصحً عملٌا فً الفترة 

السابمة على تطهٌر المساجد والمإسسات التعلٌمٌة العمومٌة والممابر، وابتداء من االسبوع المادم سٌباشر المكتب 

 احات الخضراء .الصحً معالجة المس
 

  فصل : شراء مواد الولاٌة الصحٌة

اشار السٌد مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً ان هنان ممترحا بزٌادة فً االعتماد المخصص لهذا الفصل من   

درهم وهً زٌادة مبررة ألنها نوع من التحوٌل او الدمج بٌن فصول معٌنة  081118111811درهم الى  2118111811

ك بشراء مادة الكلور التً كان المكتب الصحً ٌؤخذ اعتمادها من فصل صٌانة المسابح، وهذه الزٌادة وخصوصا ما تعل

 هً اعادة هذا االعتماد الى وضعه الطبٌعً والحمٌمً وهو فصل شراء مواد الولاٌة الصحٌة .

 

 : فصل شراء عتاد صؽٌر للمكاتب البلدٌة الصحٌة

درهم  1748111811اعً ان هنان ارتفاعا فً هذا الفصل اٌضا من اشار السٌد مدٌر مكتب حفظ الصحة الجم  

درهم والذي ٌخص العتاد الصؽٌر الذي ٌشتؽل به االطباء واالعوان داخل المشرحة ومستودع  5118111811الى 

هنان  االموات، اضافة الى عتاد مرالبً المحبلت المفتوحة للعموم وعتاد الفرق المكلفة بمحاربة الكبلب الضالة حٌث ان

مشروعا متكامبل تم اعداده للحد من هذا المشكل الكبٌر الذي ٌعرض حٌاة المواطنٌن للمخاطر واالمراض كالسعر 

وؼٌره وذلن من خبلل الحد من تناسلهم واٌضا ما تتطلبه عملٌة مبلحمة جمع الكبلب والحد من انتشارهم فً ارجاء 

 المدٌنة وهذا ما ٌبرر الزٌادة فً هذا الفصل .

جابة على األسبلة المتعلمة بصٌانة العتاد المعلوماتً، تدخل السٌد ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعبة ولئل

 حٌث أدلى بالتوضٌحات التالٌة:

 فصل : لوازم العتاد التمنً و المعلوماتً: -

 فصل : الصٌانة و اإلصبلح االعتٌادي للعتاد المعلوماتً: -

ذٌن الفصلٌن، اوضح السٌد ربٌس المسم ان الفصل األول منهما بخصوص مبررات الزٌادة  فً اعتمادات ه

و األلراص المدمجة و الفؤرات و لوحات  USBٌتم تفعٌله فً إطار صفمة تضم األوراق و عبوات المداد و مفاتٌح 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

88 
 

فٌما  1106درهم فً  5118111811و مضادات الفٌروسات ... حٌث تم رصد اعتماد  HDMIالكتابة و خٌوط االتصال 

درهم مما اضطر معه المجلس إلى تحوٌل اعتماد من أجل إكمال بمٌة مبلػ  5318111811ت الصفمة فعلٌا بمبلػ تم

درهم تفادٌا للولوع فً نفس  6118111811فمد تم رصد اعتماد  1107الصفمة على انه فً مشروع المٌزانٌة الحالٌة 

 مشكل الخصاص السابك.

اجٌات المطلوبة على مستوى هذا الفصل فتتم بإحدى طرٌمتٌن: إما أما بالنسبة لكٌفٌة استنتاج وتحدٌد الح

بإجراء إحصاء لعدد و نوع العتاد المعلوماتً الموجود بالجماعة و خصوصا الحواسٌب و بالتالً تحدٌد عدد عبوات 

، ألنها ال تحدد المداد الكافٌة لها و بمٌة اللوازم المتعلمة بها األخرى.. لكن هذه الطرٌمة تبمى نظرٌة و ؼٌر مضبوطة

الحاجٌات الحمٌمٌة و التً ال ٌمكن معرفتها إال من خبلل جرد حاجٌات كل لسم على حدة بحسب ما تتطلبه طرٌمته فً 

العمل و أنواع المهام الموكولة إلٌه و حجمها و عددها ..إلخ، و هذا ما ٌتم المٌام به كطرٌمة ثانٌة من خبلل استدعاء 

 لها رإساء األلسام و المصالح.الحاجٌات الحمٌمٌة التً ٌرس

 

وفً ختام االجتماع، أعطٌت الكلمة للسٌد النابب الثانً للربٌس لتمدٌم بعض االجابات و التوضٌحات حٌث أكد 

بشمً المداخٌل و المصارٌؾ لد تم وضعها وفك تصور محدد، حٌث تم استهداؾ فصول محددة  1107على أن مٌزانٌة 

اء علٌه فشك المصارٌؾ ٌخضع لنفس الماعدة والتمدٌم ٌعطً فكرة عامة على أهم اعتمادا على بعض المعطٌات، وبن

األبواب، فمثبل بالنسبة للمصارٌؾ االجبارٌة كشإون الموظفٌن  ومصارٌؾ الماء و الكهرباء تعتبر مصارٌؾ إلزامٌة ال 

 ٌجب االجتهاد فٌها او المس بتوازنها..

رة الوطنٌة على توازن المٌزانٌة، اوضح السٌد نابب وجوابا على سإال بخصوص تؤثٌر مشارٌع المباد

الربٌس ان للجماعة مساهمة بنسبة صؽٌرة فً مشارٌع كبٌرة تتكفل المبادرة بإنجازها لصالح مدٌنة مراكش .. و هدا 

 كسب التصادي و تنموي كبٌر للمجلس و للمدٌنة و للوطن.

ت باللوازم الرٌاضٌة او دعم المخٌمات أو كل بالنسبة إلحالة بعض النفمات على المماطعات كدعم الجمعٌا

برامج المرب فٌبمى ممكنا تطبٌمه إال أنه لٌس له تؤثٌر كبٌر على بناء المٌزانٌة بحٌث ٌنعكس على مستوى المداخٌل 

 بشكل ٌحدث فارلا كبٌرا.. 

ه السٌد النابب أما بالنسبة للنشاط الثمافً للجماعة بطابع دولً كما الترحه بعض السادة األعضاء، فاعتبر

صعب التطبٌك حالٌا بسبب ان مثل تلن التظاهرات الفنٌة و الثمافٌة تتطلب مٌزانٌات كبٌرة لٌس بوسع المجلس توفٌرها 

حالٌا ... كما أن األنشطة الفنٌة و الثمافٌة التً تموم الدولة و الخواص الوطنٌون و الدولٌون أو تنظم بالشراكة بٌنهم 

 توى اإلشعاع الدولً و هً ال تكلؾ المجلس شٌبا.لها مردودا جٌدا على مس

كما اكد السٌد النابب على ضرورة تفادي االزدواجٌة فً الدعم للجمعٌات بٌن المجلس الجماعً ومجالس 

المماطعات و التوجه للتعاون بٌن المجالس و الجمعٌات فً إطار تمنٌة الشراكة المنضبطة باتفالٌات وبرامج عمل و 

 الماهٌة و الزمان و المكان..أهداؾ محددة فً 

ملٌون درهم  و  284و بالنسبة للتكوٌن المستمر، أكد السٌد النابب على أن المجلس دعم دار المنتخب بمبلػ 

 مع ذلن ال تستفٌد الجماعة من التكوٌن ... و هذا أمر ٌجب تداركه و تبلفٌه فً المستمبل..

وبناء على ما سجله السادة االعضاء من ممترحات وتبعا للنماش، وفً اطار عملنة وترشٌد النفمات،  

 فً هذا الشؤن، تم تعدٌل بعض اعتمادات الفصول على الشكل االتً:
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 7502الحئة امفعول املؼدةل من دلن انوجنة امللكفة ابملزياهية وامضؤون املامية وامربجمة مبزياهية امتس يري مس نة 
 

ل

ل مزلاملٔزاىٔ٘
ل

لىْعللاملض  ٓف
ل

تلاملفتْح٘لاالعتن ةال
ل2017باسهلسي٘ل

االعتن ةاتلاايَ ٜٔ٘ل
مب لفَٔ لااتخْٓالتل

ّامليكْلللّاارتخٔض تل
ل2017اشي٘ل

ل

االعتن ةاتلاملكرتح٘لل
لل2018اشي٘ل

 

 خبلصة ممترحات اللجنة

 توصٌات مبلحظات وممترحات سبب التعدٌل تمدٌرات اللجنة

  مراب الشيارات واالليات

 
 

54/51 21.41 

 
 

اصبلح صٌانة و
السٌارات 
 وااللٌات

 

 

1.000.000.00 

 

 

1.000.000.00 

 

 

1.000.000.00 

 
 

 

1.300.000.00 

 

نظرا لتمادم اسطول 
السٌارات و تجاوزه السنة 
الخامسة وبالتالً سٌتم 
اللجوء لعملٌة الفحص 

 التمنً

  

  مواد البناء

 
 
 
21.41.61/63 

 

شراء االسمنت 
واالرصفة 
 والزلٌج

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

40.000.00 

 

بمثابة تدبٌر احترازي فً 
حالة عدم كفاٌة االعتمادات 
 المرصودة من المماطعات

  

  الهبات والمعونات 

 
 
 
31.21.31/33 

 

مصارٌؾ نمل 
األطفال 
 للمخٌمات
 

 

 

- 

 

 

900.000.00 

 

 

800.000.00 

 
 

0.00 

 

تم الؽاء اعتماد هذا الفصل 
ألنه من اختصاص 
 المماطعات

 

اطعات مطالبة مجالس المم
على المٌام بتحوٌبلت 
لتدعٌم هذا الفصل فً 
 حالة عدم برمجته

 

ضرورة الحرص على اسناد تدبٌر بعض 
االعتمادات للمماطعات حسب الصبلحٌات 
المسندة الٌها وتفعٌبل لسٌاسة المرب 

    تفادٌا الزدواجٌة الصرؾ.

 

 اجلمعيات والفرق الرياضية
 

 
 
20.31.21/22 

 

اعانات 
للجمعٌات 

 اضٌةالرٌ
 

 

1.000.000.00 

 
 

1.000.000.00 

 
 

1.500.000.00 

 

1.000.000.00 

 
 

التملٌص من االعتماد 
الممترح نظرا لوجود 
 دعم من طرؾ المماطعات

 
 

 
 

المطالبة بتملٌص و عملنة صرؾ 
االعتمادات المرصودة فً مجال 
 تمدٌم الدعم ذو الطابع الرٌاضً

 

 
20.31.21/23 

اعانات للفرق 
 الرٌاضٌة

 

10.000.000.00 

 

10.000.000.00 

  

12.000.000.00 

 

10.000.000.00 
 

 
20.31.31/35 

 

شراء لوازم 
 الرٌاضة

 

 

500.000.00 

 

 

500.000.00 

 

 

500.000.00 

 

 

300.000.00 
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  مراكز التلوين

 
 
 

20.81.21/25 

 

مصارٌؾ 
التكوٌن 
المستمر 
لموظفً 
 الجماعة

 

 

 

500.000.00 

 

 

 

457.885.38 

 

 

 

3.500.000.00 

 

 

 

500.000.00 

 

نظرا لكون التكوٌن 
اصبح اولوٌة لتؤهٌل 
االدارة الجماعٌة اعتبارا 
لبلتفالٌة المبرمة فً هذا 
المجال فً اطار دار 

 المنتخب

 
 

اعداد برنامج التكوٌن المستمر 
خاص بموظفً ومنتخبً جماعة 
مراكش حسب تشخٌص موضوعً 
وٌعتمد تموٌة الكفاءات لبلوغ حكامة 

مع موافاة دار المنتخب به فً جٌدة 
افك تنفٌذه  بحكم االتفالٌة المبرمة 

 فً هذا المجال.

التعمري الشلن واحملافظة عمى البيئة 

 التلوين

 

 

 
41.21.21/28 

 

شراء عتاد 
 صؽٌر

 

100.000.00 

 
 

100.000.00 

 
 

100.000.00 

 

600.000.00 

 

رفع االعتماد للحاالت 
الطاربة التً تستوجب 

 التدخل

  

 الصيانة واحملافظة عمى املمتملات
       

 

41.21.31/36 

 

الصٌانة 
االعتٌادٌة 
 للطرلات

 

6.000.000.00 

 

7.350.075.55 

 

6.000.000.00 

 

10.000.000.00 

 

رفع االعتماد اعتبارا 
لتدخبلت الجماعة لتهٌبة 
الطرق وصٌانة منشات 

 اخرى

  

 
41.21.31/43 

 

 

 تصٌانة منشبا
 اخرى

 

1.500.000.00 

 

1.500.000.00 

 

1.500.000.00 

 

2.600.000.00 

  

 استهالك االنارة العمومية
       

 
 
 

41.31.31/32 

 

 

 المستحمات
االنارة 
 العمومٌة

 

 

80.000.000.00 

 

 

80.000.000.00 

 

 

77.000.000.00 

 

 

87.000.000.00 

 

لتنفٌذ ممتضٌات االتفاق 
مع الوكالة المستملة 
 لتوزٌع الماء والكهرباء

ً الشك المتعلك ف
 باالستهبلن

  

 

 جمموع قشم مصاريف التشيري
 

100.600.000.00 

 

102.807.960.93 

 

103.900.000.00 

 

113.340.000.00 
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وتبعا لذلن، فمد تؽٌرت المنظومة المحاسباتٌة من جراء هذه التعدٌبلت الرلمٌة فً الفصول المشار الٌها اعبله،  

 08381718573811درهم عوض  07387318573811ول من المٌزانٌة سٌنخفض الى حٌث  ان فابض مداخٌل الجزء اال

 0181118111811وبالتالً ستتؽٌر مداخٌل ومصارٌؾ الحسابات الخصوصٌة فً حساب االنارة العمومٌة بعد اضافة  درهم

مختلفة التً ستصبح درهم عن التمدٌر الممترح فً المٌزانٌة اضافة الى مصارٌؾ التجهٌز فً الشك المتعلك بمشارٌع 

 درهم. 8685408612811عوض  7784008612811

وفً هذا االطار، تم االتفاق على تهٌا برمجة الجزء المتعلك بالمشارٌع المختلفة وعرضه على انظار المجلس  

 .08/01/1106الجماعً فً جلسته الممرر عمدها فً 

 ل كاالتً:بعد التعدٌ 1107لٌكون ملخص المٌزانٌة برسم السنة المالٌة  

 الفائض املصاريف العامة املداخيل العامة البيان

 1811 0821387318573811 0821387318573811 امليزانية الرئيسية

 1811 11182058111811 11182058111811 احلسابات اخلصوصية

 1811 0841480458573811 0841480458573811 اجملموع
 

روع مٌزانٌة جماعة مراكش بجزأٌها االول والثانً ممدمة وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها لمش

ممترحات تعدٌلٌة فً بعض الفصول كما هً مرفمة بالتمرٌر )أي المٌزانٌة المتبناة من طرؾ اللجنة( وكذا 

مجموعة من المبلحظات والممترحات والتوصٌات على اساس ان ٌتم عرض الجزء الثانً من المٌزانٌة على 

 .درهم 07387318573811عً مبرمجا فً اطار الفابض التمدٌري المتولع وهو  انظار المجلس الجما

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

 ربٌس اللجنة                                

 الحسٌن نوار                                 
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 ة والبرمجةملخص التوصٌات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌ

 2018أثناء دراسة مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

  –باب المداخٌـل  

  والمرفمة ببعض الوثابك  1106بعد تمكٌن السادة االعضاء من وثٌمة مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة

اضً بتحدٌد لابمة الوثابك الواجب الم 1105ٌولٌوز  18الصادر بتارٌخ  18058205المنصوص علٌها فً المرسوم رلم 

ارفالها بمٌزانٌة الجماعة المعروضة على لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 

 

إٌبلء اهمٌة كبرى لمرفك الحالة المدنٌة لمربه المباشر مع المرتفمٌن وذلن بتحدٌث اسالٌب العمل من جهة  .1

 ثابك االدارٌة. المكاتب بما ٌحسن من جودة الخدمة مع الحرص على فرض استعمال الشٌات فً الو وتجهٌز

إعادة النظر فً طرٌمة تدبٌر المحجز الجماعً الحالً مع اتخاذ االجراءات البلزمة للبحث عن وعاء عماري  .2

مناسب إلحداث وتجهٌز محجز جماعً جدٌد ٌستجٌب للمعاٌٌر والمواصفات المتعارؾ علٌها مع تهٌا كناش تحمبلت 

 . ط السٌرٌتعلك بتنظٌم عملٌة لطر المركبات المخالفة لضواب

ضبط االلرارات لعدد الوافدٌن على المإسسات السٌاحٌة من خبلل التنسٌك مع االمن السٌاحً واالدارات  .2

 المختصة مع التفكٌر فً بدابل والٌات جدٌدة للرفع من مستحمات الرسم. 

ستملة لتوزٌع التنزٌل المانونً والمالً لمستحمات الجماعة من جراء اشؽال الحفر التً تموم بها الوكالة الم .3

 الماء والكهرباء والتً تساهم فً اتبلؾ الطرق عبر ضابط تعالدي اضافة الى واجبات شؽال الملن اعام الجماعً.

إعادة النظر فً االتفالٌة المبرمة بٌن الجماعة والمكتب الوطنً للصٌد البحري بشؤن تدبٌر سوق السمن  .4

 بالجملة.

مالٌة جماعة مراكش بٌن تحت شعار "ظم من طرؾ الجماعة تفعٌل وتنزٌل مخرجات الٌوم التشاوري المن .5

اكراهات التحصٌل ورهان تنمٌة الموارد المالٌة" وذلن بمماربة تشاركٌة مع بالً المتدخلٌن االخرٌن والتً تهم 

 المحاور االتٌة:

 ترلٌمالعنونة ومحور توسٌع الوعاء الضرٌبً عبر المٌام باإلحصاء الدلٌك من خبلل نظام لل. 
 التحصٌل عبر ضبط الوعاء الضرٌبً. محور 
  محور البالً استخبلصه عبر وضع برنامج متكامل للتدلٌك فً كتلته المالٌة وتصنٌفه وتحصٌل ما ٌمكن

تحصٌله والؽاء المٌإوس منه مع احٌاء ممتضٌات االتفالٌة المبرمة بٌن جماعة مراكش والخزٌنة اإلللٌمٌة فً هذا 
 الشؤن.

 لعمل المشترن بٌن المتدخلٌن فً الشؤن الجبابً المحلً، من خبلل تبسٌط تعزٌز امحور المرالبة و
مسطرة تبادل المعلومات لتمكٌن المصالح الجبابٌة من تحدٌد المادة الضرٌبٌة ومحاربة التملص 
الضرٌبً وخاصة بٌن كل من اإلدارة الجماعٌة والمصالح الضرٌبٌة للدولة، والوكالة الحضرٌة 

 توزٌع الماء والكهرباء.ل والوكالة المستملةن العمارٌة والمحافظة على األمبل
 محور أجرأة جدٌدة لبعض الرسوم لتٌسٌر مسطرة التحصٌل. 
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 ملخص التوصٌات الصادرة عن اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة

 2018أثناء دراسة مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش برسم السنة المالٌة 

  –ٌؾ باب المصار 

  والمرفمة ببعض  1106بعد تمكٌن السادة االعضاء من وثٌمة مشروع مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة

الماضً بتحدٌد لابمة الوثابك  1105ٌولٌوز  18الصادر بتارٌخ  18058205الوثابك المنصوص علٌها فً المرسوم رلم 

والشإون المالٌة والبرمجة الواجب ارفالها بمٌزانٌة الجماعة المعروضة على لجنة المٌزانٌة

 

 

 

 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

94 
 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

95 
 

 

1ـ يذاخيــم اندسء ااألول

انتمذيراد انًمترزخ انًذاخيم انًمجىضخ تمذيراد انًيساَيخ

نسُخ 2018 إنً غبيخ  شتُجر 2017   ثرسى سُخ 2017

يدبل اإلدارح انؼبيخ 10

رسوم تصدٌك االمضاء واالشهاد بالتطابك             000,00 900 2             000,00 669 1             000,00 900 2 10 10 10.11

رسوم الحالة المدنٌة -عمود-نسخ-ابحاث             000,00 500 2             000,00 468 1             000,00 500 2 10 10 30.31

1 000,00  - ترلٌم العمارات  000,00 1                             10 20 30.31

تسجٌل بٌع البهائم )البٌوعات)  000,00 100 1                675,00 740  000,00 100 1 10 20 30.32

صوائر أبحاث المنافع والمضار  000,00 92                  220,00 53  000,00 90 10 20 30.33

1 000 000,00  - منتوج بٌع اثاث وادوات ومواد استغنً عنها  000,00 000 1                             10 30 20.21

منتوج بٌع الفواكه والنباتات والزهور والحطب  000,00 450                800,00 380  000,00 450 10 30 20.22

منتوج بٌع التصامٌم والمطبوعات وملفات المزاٌدة  000,00 400                890,00 429  000,00 500 10 30 20.23

-                              - منتوج بٌع الحٌوانات واالشٌاء المحجوزة التً                              10 30 20.24

لم تسحب داخل االجل المحدد             000,00 000 2             200,00 553 3             000,00 000 3

-                              - المتحصل من الدعائر الجبائٌة والتراضً فٌما                              10 40 10.11

 ٌتعلك بالضرائب                    000,00 1                    000,00 1

النسبة المائوٌة الممبوضة فً البٌوعات العمومٌة  000,00 200                320,00 355  000,00 300 10 40 10.14

التطاع من مداخٌل محممة لفائدة الغٌر  000,00 200                226,46 173  000,00 200 10 40 30.31

رسم المحجز  000,00 000 1                044,00 886  000,00 220 1 10 40 30.32

-   -                             - استرجاع مصارٌف النمل بواسطة الرافعة   10 40 30.33

-   -                             - منتوج الممابض   10 40 30.34

حصة من منتوج الضرٌبة على المٌمة المضافة         000,00 604 229         994,00 302 172         000,00 604 229 10 50 10

242 866 000,00  182 012 369,46  241 448 000,00  

-   

        انًًهكخ انًغرثيخ           

ٌذاخٍُخ وسارح ا

ػّبٌخ ِزاوغ

             اٌّذَزَخ اٌؼبِخ ٌٍّـبٌر

والَخ خهخ ِزاوغ آطفٍ

خّبػخ ِزاوغ

َىع انرسىو ريس انًيساَيخ

20
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حك اإلمتٌاز فً استغالل مراحٌض سوق الجملة للخضر والفواكه  350,00 151  000,00 1 20 10 20.21

حك اإلمتٌاز فً مصلحة سٌارة اإلسعاف الجماعٌة  000,00 1                    500,00 9  000,00 10 20 10 20.22

استرجاع صوائر النمل بواسطة سٌارة اإلسعاف  000,00 1  000,00 1 20 10 30.31

5 000,00  - الربط  بشبكة لنوات التطهٌر  000,00 5                             20 10 30.33

استرجاع صوائر التنظٌف  000,00 200                  690,00 53  000,00 50 20 10 30.35

- ما ٌؤدى للجماعة الجل اشغال متعلمة بالصحة العمومٌة                               20 10 30.36

أو األمن العام اجرتها على نفمة مالكٌن لاصرٌن                    000,00 5                       495,00                    000,00 5  

الرسم  المفروض على مؤسسات  التعلٌم الخاصة  000,00 100  000,00 100 20 20 10.11

مدخول الخزانة الجماعٌة  000,00 2                         50,00  000,00 1 20 20 30.32

مدخول لاعة المعارض  000,00 1  000,00 1 20 20 30.34

الرسم  على االلامة فً المؤسسات السٌاحٌة  000,00 000 54           831,81 339 35  000,00 000 54 20 30 10.11

الضرٌبة المفروضة على المالهً  000,00 5                  836,40 94  000,00 5 20 30 10.12

- الرسم المفروض على تذاكر  دخول  المهرجانات                               20 30 10.13

-                              - الرٌاضٌة  والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور                               

محصول استغالل المالعب الرٌاضٌة  000,00 1  000,00 100 20 30 20.21

مدخول استغالل المسابح  000,00 200 1                730,00 971  000,00 200 1 20 30 20.22

واجبات الدخول إلى المسارح الجماعٌة  000,00 550                720,00 331  000,00 550 20 30 20.24

منتوج المخٌمات  000,00 1  000,00 1 20 30 20.25

1 000,00  - واجبات الدخول إلى الحدائك والمغارس  000,00 1                             20 30 20.27

56 031 000,00            36 801 853,21           56 224 350,00            

ضرٌبة المبانً  000,00 900                738,59 167  000,00 500 30 10 10.11

-                              - ضرٌبة الصٌانة المفروضة على األمالن الخاضعة                              30 10 10.12

لضرٌبة المبانً             000,00 000 3                900,46 842             000,00 000 2

الرسم على االراضً الحضرٌة الغٌر المبنٌة  000,00 000 90           499,99 818 86  000,00 000 110 30 10 10.14

الرسم على عملٌات البناء  000,00 000 20           089,25 432 17  000,00 000 20 30 10 10.15

الرسم على عملٌات تجزئة األراضً  000,00 000 11           515,01 872 15  000,00 000 13 30 10 10.16

1 000,00  - الرسم على عملٌات تمسٌم األراضً  000,00 1                             30 10 10.17

رسم السكن  000,00 000 40           800,14 834 51  000,00 000 55 30 10 10.18

رسم الخدمات الجماعٌة  000,00 000 190         001,55 033 131  000,00 000 190 30 10 10.19

الرسم المفروض على البروزات على األمالن الجماعٌة العامة  000,00 113                  953,39 33  000,00 113 30 10 20.21

- الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام                               30 10 20.22

             353,75 167 7 مؤلتا الغراض ترتبط بالبناء           000,00 682 11           000,00 682 11

30
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منتوج كراء بناٌات السكنى  500,00 317                768,36 135  500,00 317 30 10 20.23

الرسم المترتب على إتالف الطرق  000,00 900             365,40 131 1  000,00 500 1 30 20 10.11

حك اإلمتٌاز فً نمل األموات  000,00 38                  500,00 19  500,00 19 30 20 20.21

مدخول الممابر ودفن األموات  000,00 31                  000,00 24  000,00 30 30 20 30.31

- رسوم رفع نفاٌات الحدائك وبماٌا المواد الصناعٌة                                30 20 30.32

ومواد البناء المتروكة على الطرٌك العمومٌة                000,00 270                000,00 415  

404 578 000,00  312 907 985,89  368 252 500,00  

الرسم على محالت بٌع المشروبات  000,00 000 30           460,63 056 15  000,00 000 25 40 10 10.11

- الرسم  المترتب على السماح باغالق بعض المحال                               40 10 10.12

العامة بعد المٌعاد المحدد او فتحها لبله                  000,00 10                  200,00 97                  000,00 10  

- الرسم المفروض على الباعة الجائلٌن المؤذون لهم                                 40 10 10.13

-   فً بٌع  سلعهم على الطرق العامة                             

كزَجخ اٌزدبرح   000,00 300                535,96 123  000,00 300 40 10 10.16

ضرٌبة الذبح  000,00 780 4             666,30 572 4  000,00 000 5 40 10 10.18

-   - الرسم اإلضافً المفروض على طبع الزرابً   40 10 10.23

الرسم المفروض على الكزنوهات  000,00 000 12             951,76 110 8  000,00 000 10 40 10 10.24

الرسم المهنً  000,00 000 135         277,01 742 113  000,00 000 150 40 10 10.25

واجبات ممبوضة فً األسواق وساحات البٌع العمومٌة  000,00 000 5             887,00 589 5  000,00 000 6 40 10 20.21

واجبات أسواق البهائم  000,00 600 1                000,00 758  000,00 600 1 40 10 20.22

واجبات الولوف والدخول إلى األسواق األسبوعٌة  000,00 1  000,00 1 40 10 20.23

واجبات ممبوضة بساحات أخرى للبٌع العمومً  000,00 890 1             251,50 151 1  000,00 700 1 40 10 20.24

منتوج كراء واستغالل مواد فً حوزة الجماعة  100,00  100,00 40 10 20.25

منتوج كراء محالت تجارٌة أومخصصة لمزاولة نشاط مهنً  000,00 240 5             081,56 955 6  000,00 500 5 40 10 20.26

منتوج كراء عمارات أخرى و مختلف األكرٌة  000,00 158 1                238,33 961  000,00 000 1 40 10 20.31

محاصٌل امتٌازات أخرى  000,00 1  000,00 1 40 10 20.36

- الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام                               40 10 20.37

مؤلتا الغراض تجارٌة او صناعٌة او مهنٌة            000,00 000 30           729,03 137 59           000,00 000 50

- 40 الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام مؤلتا                               10 20.38

بمنموالت اوعمارات الغراض تجارٌة او صناعٌة او مهنٌة           000,00 000 12             415,99 063 9           000,00 000 12

رسوم للع الحٌوانات المٌتة  100,00  100,00 40 10 30.31

394 500,00                

40
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رسوم إٌغار الخنازٌر واألحشاء  100,00  700,00 40 10 30.32

التزوٌد بالسالح والعدة  600,00 4                    440,00 3  000,00 5 40 10 30.33

الرسم المفروض على فحص لحوم الذبح اإلستثنائً  000,00 10                    470,00 1  000,00 30 40 10 30.34

رسوم مغسل األمعاء  000,00 180                291,50 156  000,00 178 40 10 30.35

رسوم الربط باإلسطبل  000,00 150                027,50 162  000,00 170 40 10 30.37

- الرسوم المفروضة على مداخٌل وكالء                               40 10 30.39

البٌع بالجملة للخضر والفواكه           000,00 000 28           277,00 296 19           000,00 000 28

الرسوم المفروضة على مداخٌل وكالء أسواق السمن  000,00 1  000,00 1 40 10 30.40

الرسوم المفروضة على أسواق الجلود  000,00 105                  485,50 89  000,00 105 40 10 30.41

منتوج الموازٌن العمومٌة وضرٌبة الوزن والكٌل  000,00 26                  200,00 18  000,00 27 40 10 30.42

منتوج  مصلحة استغالل المٌاه  100,00  100,00 40 10 30.43

-   - الرسم المفروض على لحوم األسواق   40 10 30.45

الرسم على النمل العمومً  للمسافرٌن  000,00 200 2             087,10 060 1  000,00 100 2 40 20 10.11

- الضرٌبة  على الدراجات البخارٌة التً ٌكون حجم                                40 20 10.12

اسطونتها  ٌساوي او ٌفوق 125 سم مكعب                    000,00 5                    000,00 5    

حك اإلمتٌاز فً النمل الحضري  000,00 000 5                000,00 485  000,00 485 5 40 20 20.21

حك اإلمتٌاز فً نمل اللحوم  000,00 1  000,00 1 40 20 20.22

منتوج محطات ولوف الدراجات والسٌارات  000,00 000 40           003,00 521 40  000,00 000 40 40 20 30.32

- واجبات الولوف المترتبة عن السٌارات المخصصة                              40 20 30.33

للنمل العمومً للمسافرٌن             000,00 200 1                476,78 601             000,00 200 1

345 420 000,00  287 714 453,45  315 863 000,00  

5 000 000,00  - منتوج فائدة األموال المودعة بالخزٌنة  000,00 000 5                             50 10 10

منتوج األرباح  000,00 300                000,00 300  000,00 300 50 10 20

1 000,00  - مساهمة برنامج دعم الالمركزٌة  000,00 1                             50 30 10.11

1 000,00  - مساهمة برنامج دعم الالمركزٌة  000,00 1                             50 30 10.12

1 000,00  - مساهمة الجماعات المحلٌة  000,00 1                             50 30 20

300 000,00  - هبات ووصاٌا ال تشمل تحمالت  000,00 500                             50 40 10

إنذارات مرسمة  500,00 2                       400,00  000,00 4 50 40 20

- المتحصل من كراء عمارات استأجرتها الجماعة                              50 40 30

لسد حاجٌات مصالحها                000,00 300                601,24 280                000,00 300

مداخٌل مختلفة و طارئة   000,00 000 12                313,45 883  000,00 000 12 50 40 40

17 907 000,00  1 464 314,69  18 105 500,00  

50
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-   

ٌُّشأُخ           650,00 106 70           479,51 254 16           000,00 198 53 ِذفىع اٌدشء اٌثبٍٔ ِٓ ا 60 10 10

-                              - استرجاع األلساط السنوٌة من اإللتراضات المضمونة                              60 10 20

53 198 000,00  16 254 479,51           70 106 650,00  

1 120 000 000,00       837 155 456,21         1 070 000 000,00       

1ـ يذاخيــم اندسء ااألول

انتمذيراد انًمترزخ المداخيل المقبوضة انتمذيراد انًمترزخ

نسُخ 2018 إنً غبيخ  شتُجر 2017   نسُخ 2017 َىع انرسىو

ٌّجبٍٔ  000,00 900                738,59 167  000,00 500 كزَجخ ا

 رطُ اٌظىٓ  000,00 000 40           800,14 834 51  000,00 000 55

ظبفخ   000,00 000 3                900,46 842             000,00 000 2 كزَجخ إٌ

رطُ اٌخذِبد اٌدّبػُخ  000,00 000 190         001,55 033 131  000,00 000 190

كزَجخ اٌزدبرح   000,00 300                535,96 123  000,00 300

ٌّهٍٕ  000,00 000 135         277,01 742 113  000,00 000 150  اٌزطُ ا

يدًىع انرسىو انًذثرح يٍ طرف يصبنر انًبنيخ          000,00 200 369          253,71 744 297          000,00 800 397

انضريجخ ػهً انميًخ انًضبفخ          000,00 604 229          994,00 302 172          000,00 604 229

انرسىو انًسهيخ          000,00 196 471          208,50 108 367          000,00 596 492

انًدًىع انؼبو       000,00 000 070 1          456,21 155 837       000,00 000 120 1

60
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            انًًهكخ انًغرثيخ  
وزارح انذاخهيخ

واليخ  خهخ يراكش آسفي و ػًبنخ يراكش
خًبػخ يراكش

انًذيريخ انؼبيخ نهًصبنر
لسى انًيساَيخ و انًسبسجخ

1ـ لسى يصبريـــــــــــف  انتسيير

مجال اإلدارة العامة انفمرادانفصىلاألثىاة

تؼىيضبد يًثهخ نهًصبريف 10

1 700 000,00 1 824 500,00 3 850 000,00 3 850 000,00 رؼىَلبد ٌٍزئُض، وٌذوٌ اٌسك ِٓ اٌّظزؼبرَٓ 10 10 10.11

5 000,00 1 085,00 5 000,00 5 000,00 ٔمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ داخً اٌٍّّىخ ِـبرَف  10 10 10.12

250 000,00 25 417,00 250 000,00 250 000,00 ٔمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ ثبٌخبرج ِـبرَف  10 10 10.13

50 000,00 4 040,00 50 000,00 50 000,00 ِـبرَف رٕمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ داخً اٌٍّّىخ 10 10 10.14

600 000,00 70 200,00 600 000,00 600 000,00 ِـبرَف اٌّهّخ ثبٌخبرج ٌٍزئُض واٌّظزؼبرَٓ  10 10 10.15

100 000,00 91 691,21 100 000,00 100 000,00 ِـبرَف رؤُِٓ األػلبء 10 10 10.16

يصبريف األػيبد انىطُيخ واإلزتفبالد انرسًيخ

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ٌٍزشَُٓ ػزاء ػزبد ؿغُز  10 10 20.21

500 000,00 350 598,72 469 882,00 400 000,00 اوززاء ػزبد اٌسفالد 10 10 20.22

700 000,00 400 177,19 800 000,00 800 000,00 ٌفُٕخ واٌهذاَب ٌزظٍُُ اٌدىائش ػزاء اٌزسف ا 10 10 20.23

800 000,00 880 242,78 1 124 680,00 800 000,00 ِـبرَف اإللبِخ واإلمؼبَ واإلطزمجبي 10 10 20.24

500 000,00 236 182,83 775 160,00 500 000,00 ٌفٍٕ ؼبم اٌثمبٍف وا ِـبرَف إٌ 10 10 20.25

200 000,00 161 074,00 200 000,00 200 000,00 ٌذوٌُخ ٌّٕظّبد ا ٌّظبهّخ ٍف ِـبرَف ا ا 10 10 30.31

يصبريف انتىأيخ

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍّّىخ مً داًخ ا ِـبرَف إٌ 10 10 40.41

100 000,00 100 000,00 100 000,00 مً ثبٌخبرج ِـبرَف إٌ 10 10 40.42

االػتًبداد انًمترزخ ثرسى 

سُخ 2018

انًصبريف انًهتسو ثهب انً 

غبيخ 30/09/2017
َىع انًصــــــبريف ريس انًيساَيخ

األػتًبداد انًمجىنخ ثرسى 

سُخ 2017

هبئيخ ثًب فيهب  االػتًبداد اُن

انتسىيالد وانًُمىل و 

انترخيصبد نسُخ 2017

ي طٔ  يٍعاٍَح انتؽٍٍط 

    ِؼزوع ُِشأُخ طٕخ  
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10 000,00 10 000,00 10 000,00 ٌّهّخ ثبٌخبرج ِـبرَف ا 10 10 40.43

400 000,00 245 817,83 545 800,00 300 000,00 ِـبرَف اإللبِخ واإلمؼبَ واإلطزمجبي  10 10 40.44

100 000,00 60 000,00 60 000,00 ٌفُٕخ واٌهذاَب ٌزظٍُُ اٌدىائش ػزاء اٌزسف ا 10 10 40.45

إشتراكبد ووثبئك 99 792,12

70 000,00 44 886,00 114 886,00 70 000,00 دالد اػززان ٍف اٌدزائذ اٌزطُّخ واٌدزائذ واٌّ 10 10 50.51

اػززان ٍف ووبالد األٔجبء 10 10 50.52

اػززان ٍف ػجىبد األٔجبء 10 10 50.53

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ػزاء وثبئك ِخزٍفخ 10 10 50.54

25 000,00 14 792,12 49 792,12 35 000,00 ٌىهزثبء ٌّبء و ا اإلػززان ٍف ػجىخ ا 10 10 50.55

ذواد وانًُبظراد وانتذاريت تُظيى اُن

500 000,00 211 790,00 511 790,00 300 000,00 ِـبرَف اإلطزمجبي 10 10 60.61

1 500 000,00 1 788 341,70 1 788 430,00 1 000 000,00 ِـبرَف اإلَىاء واإلمؼبَ 10 10 60.62

300 000,00 134 804,40 141 867,19 100 000,00 مً  ِـبرَف إٌ 10 10 60.63

500 000,00 385 566,00 985 566,00 600 000,00 ٌىاسَ وِطجىػبد 10 10 60.64

ٌؼزبد اٌزؼٍٍُّ وزاء ا 10 10 60.65

80 000,00 2 526,62 152 576,00 80 000,00 ِـبرَف األرؼبة  10 10 60.66

60 000,00 60 000,00 60 000,00 اٌزؼىَلبد 10 10 60.67

60 000,00 1 443,78 116 160,00 60 000,00 ِـبرَف اٌزٕؼُن 10 10 60.68

9 310 000,00 6 875 177,18 13 061 589,31 10 530 000,00 يدًىع انفصم 10    9 310 000,00

األَشطخ انًتؼهمخ ثتسيير انًىظفيٍ

انرواتت األسبسيخ 20

170 000 000,00 159 193 078,82 170 000 000,00 170 000 000,00 ٌٍّىظفُٓ اٌزطُُّٓ وِزالئّهُ ٌمبرح  اٌزوارت واٌزؼىَلبد ا 10 20 10.11

832 000,00 560 500,00 560 500,00 ٌّؤلزُٓ ٌٍّىظفُٓ ا ٌمبرح  األخىر واٌزؼىَلبد ا 10 20 10.12

5 700 000,00 2 501 641,25 5 700 000,00 5 700 000,00 ٌؼزكُُٓ أخىر األػىاْ ا 10 20 10.14

تؼىيضبد يختهفخ

3 000 000,00 4 192 517,00 4 210 717,00 3 000 000,00 رؼىَلبد ػٓ األػغبي اإلكبفُخ 10 20 20.21

1 000,00 1 000,00 1 000,00 رؼىَلبد ػٓ اٌـٕذوق 10 20 20.22

رٍف اٌظٕذاد 10 20 20.23

11 780 000,00 10 829 607,74 11 780 000,00 11 780 000,00 ىطخخ اٌزؼىَلبد ػٓ األػغبي اٌؼبلخ واٌّ 10 20 20.24
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رؼىَلبد ػٓ اٌظٕذاد 10 20 20.25

تغطيخ وفىائذ إختًبػيخ

22 100 000,00 17 106 631,99 20 400 000,00 20 400 000,00 ٌٍزمبػذ ٌّغزثٍ  ٌؼًّ ٍف اٌـٕذوق ا ِظبهّخ أرثبة ا 10 20 30.31

81 000,00 76 500,00 76 500,00 ٕر روارت اٌزمبػذ ظبَ اٌدّبػٍ ٌّ ٌّظبهّبد ٍف إٌ ا 10 20 30.32

4 266 000,00 3 659 544,27 4 250 000,00 4 250 000,00 ٌّظبهّبد ٍف ِٕظّبد اإلززُبم اإلخزّبػٍ  ا 10 20 30.33

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 اٌزؼىَق ػٓ اٌىالدح 10 20 30.34

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ٍِخ ٌؼب ذ ا رؤُِٓ اٌُ 10 20 30.35

ٌٍظىًٕ اإلػبٔخ اإلطزثٕبئُخ  10 20 30.36

100 000,00 750 000,00 750 000,00 ٌّظزخذُِٓ ٌجبص األػىاْ ا 10 20 30.38

َمم وتُمم انًىظفيٍ

150 000,00 105 860,00 150 000,00 150 000,00 ٌٍّّىخ ِـبرَف اٌزٕمً داًخ ا 10 20 40.41

300 000,00 117 067,00 300 000,00 300 000,00 ٌّهّخ ثبٌخبرج ِـبرَف ا 10 20 40.42

10 000,00 2 532,00 10 000,00 10 000,00 ٌٍّّىخ مً داًخ ا ِـبرَف إٌ 10 20 40.43

ِـبرَف اٌزذارَت 10 20 40.44

218 440 000,00 197 728 480,07 218 308 717,00 217 098 000,00 يدًىع انفصم 20   218 440 000,00

االَشطخ انًتؼهمخ ثىسبئم انتسيير االخري

اإلكتراء 30

200 000,00 159 984,00 200 000,00 200 000,00 اوززاء ثٕبَبد إدارَخ 10 30 10.11

556 200,00 24 200,00 580 400,00 556 200,00 اوززاء أراكٍ  10 30 10.13

3 000 000,00 1 556 355,60 1 933 680,00 1 500 000,00 مً وآٌُبد أخزي بد إٌ اوززاء آٌُ 10 30 10.14

اوززاء ػزبد ِؼٍىِبرٍ 10 30 10.15

انؼُبيخ وانًسبفظخ ػهً انجُبيبد وانؼتبد انتمُي

2 000 000,00 467 481,12 2 436 332,72 2 000 000,00 سبفظخ ػًٍ اٌجٕبَبد اإلدارَخ اٌـُبٔخ واٌّ 10 30 20.21

اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌذور اٌظىٍٕ 10 30 20.22

500 000,00 401 991,72 801 991,72 400 000,00 ٌّؼٍىِبرٍ ٌٍؼزبد ا اٌـُبٔخ واإلؿالذ اإلػزُبدٌ  10 30 20.23

100 000,00 30 333,89 80 276,00 50 000,00 ٌّىبرت اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌؼزبد وأثبث ا 10 30 20.24

100 000,00 100 000,00 100 000,00 بء واٌىهزثبء ٌهبرف واٌّ اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌؼجىخ ا 10 30 20.25

300 000,00 293 625,60 364 800,00 300 000,00 ٌٍؼزبد اٌزمٍٕ اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  10 30 20.26
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نىازو ويطجىػبد

1 000 000,00 623 826,67 1 623 366,37 1 000 000,00 ىاد اٌطجبػخ ، أوراق وِطجىػبد  ٌّىزت ،ِ  ٌىاسَ ا 10 30 30.31

700 000,00 433 108,04 1 033 108,04 600 000,00 ؼٍىِبرٍ ٌؼزبد اٌزمٍٕ واٌّ ٌىاسَ ا 10 30 30.32

ؼز ٌىاسَ وِٕزىخبد إٌ 10 30 30.33

يرأة انسيبراد واآلنيبد 

3 000 000,00 721 956,01 4 000 000,00 4 000 000,00 ػزاء اٌىلىد واٌشَىد  10 30 40.41

1 000 000,00 1 300 000,00 2 600 000,00 1 300 000,00 ٌٍظُبراد واٌُِبد ٌّطبمُخ  ٌغُبر واإلمبراد ا لطغ ا 10 30 40.42

1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ وإؿالذ اٌظُبراد واٌُِبد 10 30 40.43

1 750 000,00 1 282 121,39 1 750 625,78 1 750 000,00 ِـبرَف رؤُِٓ اٌظُبراد واٌُِبد  10 30 40.44

200 000,00 200 000,00 200 000,00 اٌلزَجخ اٌخبؿخ ػًٍ اٌظُبراد 10 30 40.45 300000 pour la visite technique

يىاد انجُبء

ٌّمبٌغ ٌّىاد اٌخبَ ِٓ ا ػزاء ا 10 30 50.51

40 000,00 ػزاء اإلطّٕذ واألرؿفخ واٌشٌُح 10 30 50.52

ػزاء اٌخؼت 10 30 50.53

ٌُّبٖ ػزاءِىاد زذَذَخ ولىادص وخبِغ ا 10 30 50.54

ػزاء اٌشخبج  10 30 50.55

300 000,00 300 000,00 300 000,00 ػزاء اٌـجبغخ 10 30 50.56

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍىاسَ اٌـسُخ وِىاد اٌززؿُؾ ػزاء ا 10 30 50.57

200 000,00 200 000,00 200 000,00 ٌىهزثبئٍ اٌـغُز ٌؼزبد ا ػزاء ا 10 30 50.58

ػزاء اٌشفذ 10 30 50.59

ػزاء اٌدُز  10 30 50.60

ػزاء اٌطىة 10 30 50.61

ػزاء اآلخز 10 30 50.62

يىاد زفع انصسخ

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌّٕشٌُخ ىاد اٌـُبٔخ ا ػزاءِ  10 30 60.61

100 000,00 200 000,00 200 000,00 ٌّطهزح ٌّىاد ا ػزاء ا 10 30 60.62

انىذاثر وانًسبخس

ٌٍسىَ ذاد مجغ ا ػزاءِ  10 30 70.73

ىاد اٌزؼسُُ ػزاءِ  10 30 70.74

200 000,00 278 128,29 477 836,00 200 000,00 ٌؼزبد اٌـغُز ؿُبٔخ وردذَذ ا 10 30 70.75
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دراسبد ، أثسبث وأتؼبة

300 000,00 445 308,16 550 986,49 300 000,00 دراطبد ػبِخ 10 30 80.81

600 000,00 357 989,00 600 000,00 600 000,00 أرؼبة  10 30 80.82

350 000,00 203 490,00 553 490,00 ٌّىظفُٓ ِٓ مزف ِؤطظبد أخزي000,00 350 10     ِـبرَف رهٍُُء ٌىائر أخىر ا 30 80.83

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌذراطبد اٌزمُٕخ واٌزسبًٌُ ِـبرَف ا 10 30 80.84

يصبريف أخري نإلدارح انؼبيخ

5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 ٌىهزثبء ِظزسمبد اطزهالن ا 10 30 90.91

2 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 ٌّبء  ِظزسمبد اطزهالن ا 10 30 90.92

ِـبرَف اٌزذفئخ وِىادهب 10 30 90.93

1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 ٌّىاؿالد اٌالطٍىُخ رطىَ وِظزسمبد ا 10 30 90.94

100 000,00 75 216,00 80 000,00 80 000,00 ٌّزاطالد رطىَ ثزَذَخ وِـبرَف ا 10 30 90.95

150 000,00 109 559,61 150 000,00 150 000,00 ٌّذُٔخ ٌّظؤوٌُخ ا اٌزؤُِٓ ػٓ اٌسزَك وػٓ ا 10 30 90.96

800 000,00 503 539,09 1 014 460,00 1 000 000,00 ؼز  إػالٔبد لبٔىُٔخ ، إدراخبد و ِـبرَف إٌ 10 30 90.98

20 000,00 20 000,00 20 000,00 كزائت ورطىَ 10 30 90.99

28 316 200,00 19 568 214,19 32 301 353,12 27 806 200,00 يدًىع انفصم 30  28 316 200,00

األَشطخ انًبنيخ انًتؼهمخ ثتسذيذ انذيىٌ 40

لروض يٍ نذٌ انًؤسسبد انًبنيخ

ٌّّٕىزخ  ِٓ مزف ؿٕذوق اٌزدهُش اٌدّبػٍ ٌمزوف ا 10              طذاد أؿً ا 40 10.11

0,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 40 

انتسجيمبد انًًُىزخ يٍ طرف انخسيُخ انؼبيخ نهًًهكخ

فىائذ انمروض 50

42 238 116,00 47 888 836,64 47 888 837,00 47 888 837,00 ٌّّٕىزخ ِٓ مزف ؿٕذوق اٌزدهُش اٌدّبػٍ ٌمزوف ا فىائذ ا 10 50 10.11

تسًالد يبنيخ أخري

50 000,00 50 000,00 50 000,00 فىائذ اٌزؤخُز 10 50 20.21 0,00

42 288 116,00 47 888 836,64 47 938 837,00 47 938 837,00 يدًىع انفصم 50  42 288 116,00

298 354 316,00 272 060 708,08 311 610 496,43 303 373 037,00 يدًىع انجبة 10 289 044 316,00
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يدبل انشؤوٌ اإلختًبػيخ 20

انًسبػذح اإلختًبػيخ

اإلػبَخ انًمذيخ نهدًؼيبد وانًؤسسبد انًسهيخ 10

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ٌٍّىظفُٓ إػبٔبد ِمذِخ ٌدّؼُبد األػّبي اإلخزّبػُخ   20 10 10.11

1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 ٌؼّىُِخ  ٌٍّؤطظبد اٌخُزَخ ا إػبٔبد ِمذِخ  20 10 10.12

2 000 000,00 1 474 600,00 1 990 000,00 1 600 000,00 إػبٔبد ِمذِخ ٌألػّبي اإلٔظبُٔخ 20 10 10.13

200 000,00 125 000,00 1 300 000,00 ؤطظبد أخزي اخزّبػُخ إػبٔبد ٌّ 20 10 10.14

انهجبد وانًؼىَبد

ِـبرَف اٌخزبٔخ  20 10 20.21

846 279,00 900 000,00 ٌٍّخُّبد ِـبرَف ٔمً األمفبي  20 10 20.22

ٌّسزبخُٓ هجبد وِؼىٔبد ٌـبٌر ا 20 10 20.23

ٌّؼىسَٓ ِـبرَف اطزؼفبء ا 20 10 20.25

ٌٍّزاوش اإلطزؼفبئُخ ٌّزكً  ِـبرَف ٔمً ا 20 10 20.26

ىاد غذائُخ ػزاءِ  20 10 20.27

3 700 000,00 2 820 879,00 3 615 000,00 4 400 000,00 يدًىع انفصم 10    3 700 000,00

يسبػذاد نهريبضخ واإلستدًبو

اندًؼيبد وانفرق انريبضيخ 20

1 000 000,00 561 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ٌٍدّؼُبد اٌزَبكُخ إػبٔبد  20 20 10.11

10 000 000,00 9 475 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 ٌٍفزق اٌزَبكُخ إػبٔبد  20 20 10.12

ِالػت ،لبػبد وِزوجبد رَبكُخ

300 000,00 339 178,20 500 000,00 500 000,00 ىاسَ اٌزَبكخ ػزاءٌ  20 20 20.24

11 300 000,00 10 375 178,20 11 500 000,00 11 500 000,00 يدًىع انفصم 20    11 300 000,00

انؼالخبد األسبسيخ وانًسبفظخ ػهً انصسخ

يىاد صسيخ وصيذنيخ 30

ػزاء اٌّىاد  

زاوش اإلطزؼفبئُخ 20 اٌـسُخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ اٌـسُخ واٌّ 30 10.11

1 000 000,00 295 691,64 300 000,00 300 000,00
زاوش   ػزاء اٌّىاد ٌٍىلبَخ اٌـسُخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ ٌٍـسخ واٌّ

ظزىؿفبد اإلطزؼفبئُخ واٌّ 20 30 10.12

350 000,00 346 268,40 350 000,00 350 000,00 ٌفئزاْ ىاد إثبدح ا ػزاءِ  20 30 10.13

1 000 000,00 762 166,20 770 000,00 770 000,00 ٌٍطفٍُُبد واٌسؼزاد ٌّجُذاد  ػزاء ا 20 30 10.14

600 000,00 279 481,14 285 000,00 285 000,00 ٌٍـسخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ  ػزاء ػزبد ؿغُز  20 30 10.15
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زًالد انتهمير

1 400 000,00 2 229 365,75 2 229 733,17 1 400 000,00 ىاد اٌزٍمُر ػزاءِ  20 30 20.21

ٌٍزٍمُر ػزاء ػزبد ؿغُز  20 30 20.22

4 350 000,00 3 912 973,13 3 934 733,17 3 105 000,00 يدًىع انفصم 30   4 350 000,00

انتكىيٍ انًهُي

يراكس انتكىيٍ 70

ٌّظبهّبد ٍف ِـبرَف رظُُز ِؼبهذ اٌزىىَٓ اٌزمٍٕ ا 20 70 10.12

80 000,00 ٌٍّٕزخجُٓ ٌّظزّز  ِـبرَف اٌزىىَٓ ا 20 70 10.13

500 000,00 125 149,38 457 885,38 500 000,00 ىظفٍ اٌدّبػخ ٌّظزّز ٌّ ِـبرَف اٌزىىَٓ ا 20 70 10.14

500 000,00 125 149,38 537 885,38 500 000,00 يدًىع انفصم 70 500 000,00

انثمبفخ و انفُىٌ اندًيهخ 80

ٌىزت  ػزاء ا 20 80 10.11

ٌّخزٍفخ ٌىزت و اٌظدالد ا 20 رظفُز ا 80 10.14

انًسبرذ

150 000,00 150 000,00 150 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز 20 80 30.31

400 000,00 339 542,73 500 000,00 500 000,00 ٌٍجٕبَبد اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  20 80 30.32

100 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍؼزبد اٌـُبٔخ واإلؿالزبد اإلػزُبدَخ  20 80 30.33

يُر نصبنر اندًؼيبد

4 000 000,00 2 252 000,00 3 985 000,00 3 200 000,00 ِٕر ٌفبئذح اٌدّؼُبد اٌثمبفُخ 20 80 80.81

4 650 000,00 2 591 542,73 4 685 000,00 3 900 000,00 يدًىع انفصم 80 4 650 000,00

يخ االَشطخ انذُي

يخ طمىش دُي 90

مصاريف الطقوس 20 90 10.11

انًمبثر ويصبنر دفٍ األيىاد

65 057,16 65 057,16 ٌٍّمبثز اٌـُبٔخ واإلؿالزبد اإلػزُبدَخ  20 90 20.22

300 000,00 80 303,44 323 800,00 300 000,00 ٌذٓف ٌغظً وا ؿىائز ا 20 90 20.24

300 000,00 145 360,60 388 857,16 300 000,00 يدًىع انفصم 90 300 000,00

24 800 000,00 19 971 083,04 24 661 475,71 23 705 000,00 يدًىع انجبة 20 24 800 000,00
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يدبل انشؤوٌ انتمُيخ 30  

انتؼًير، انسكٍ، وانًسبفظخ ػهً انجيئخ

جيئخ انسكٍ، انًُبطك انخضراء، انسذائك وانًسبفظخ ػهً ان 10

200 000,00 182 400,00 382 400,00 200 000,00 ػزاء األػدبر واألغزاص 30 10 10.11

100 000,00 56 600,00 156 600,00 100 000,00 ػزاء اٌجذور واألسهبر ٌٍّغبرص واٌّؼبرً 30 10 10.12

5 000,00 60 960,00 65 960,00 5 000,00 ػزاء األطّذح 30 10 10.13

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز ٌٍزؼىَز 30 10 10.14

200 000,00 200 000,00 200 000,00 ػزاء ػالِبد أطّبء اٌؼىارع 30 10 10.16

600 000,00 98 741,64 100 000,00 100 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز 30 10 10.17

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ػزاء اٌمىادَض وِدبِغ اٌُّبٖ ِٓ اٌـٍت 30 10 10.18

انصيبَخ وانًسبفظخ ػهً انًًتهكبد

20 000 000,00 18 391 460,04 20 924 452,04 20 000 000,00 ٌٍّٕبمك اٌخلزاء واٌسذائك واٌغبثبد اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  30 10 20.21

ٕزشهبد وِزافك اٌظُبراد   ٌؼّىُِخ واٌّ ؿُبٔخ اٌظبزبد ا

ٌؼّىُِخ شاثً  ا واٌّ 30 10 20.22

1 000 000,00 1 195 245,48 1 570 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ اٌؼىامًء و اٌّظبثر 30 10 20.23

10 000 000,00 6 403 363,61 7 350 075,55 6 000 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌٍطزلبد 30 10 20.25

2 000 000,00 1 981 389,10 2 550 712,70 2 000 000,00 ؿُبٔخ اٌجٕبَبد اٌزمُٕخ  30 10 20.27

1 000 000,00 54 612,00 654 612,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ إٌّؼآد اٌزَبكُخ 30 10 20.29

ؿُبٔخ ِٕؼآد اٌّبء اٌـبٌر ٌٍؼزة 30 10 20.30

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ ِٕؼآد اإلٔبرح اٌؼّىُِخ 30 10 20.31

2 600 000,00 1 332 864,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ؿُبٔخ ِٕؼآد أخزي 30 10 20.32

39 755 000,00 29 757 635,87 37 504 812,29 34 155 000,00 يدًىع انفصم 10 39 755 000,00

َبرح انؼًىييخ اإل

انصيبَخ وانًسبفظخ 20

2 000 000,00 11 873,81 2 011 873,81 2 000 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌّٕؼآد اإلٔبرح اٌؼّىُِخ  30 20 10.12

400 000,00 400 000,00 400 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌٍّىٌذاد وِسطبد اٌزسىًَ 30 20 10.13

6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 ػزاء ػزبد اٌـُبٔخ 30 20 10.14

َبرح انؼًىييخ استهالن اإل

87 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 اٌّظزسمبد -اإلٔبرح اٌؼّىُِخ- 30 20 20.21

95 400 000,00 80 011 873,81 88 411 873,81 88 400 000,00 يدًىع انفصم 20 95 400 000,00
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َمظ انًبء

انصيبَخ وانًسبفظخ 30

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ٌّبء - ٌّظزسمبد-ٔمن ا ا 30 30 10.11

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ػزاء ػزبد اٌـُبٔخ 30 30 10.12

7 100 000,00 7 000 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 يدًىع انفصم 30 7 100 000,00

142 255 000,00 116 769 509,68 133 016 686,10 129 655 000,00 يدًىع انجبة 30 142 255 000,00

إػبَبد نهتؼبوَيبد 40

100 000,00 اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ 40 20 10.11

100 000,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 10 100 000,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انجبة 40 100 000,00

يدبل انذػى 

دػى أَشطخ يختهفخ

سذاد و إرخبع انسمىق و انرسىو و انىاخجبد 

انًسصهخ ثغير زك
50

1 300 000,00 66 091,17 1 300 000,00 1 300 000,00 طذاد ٌٍخىاؽ 50 10 10.11

100 000,00 100 000,00 100 000,00 طذاد ٌٍّمبوالد 50 10 10.12

تؼىيضبد 

30 000 000,00 21 730 453,35 30 003 785,00 30 000 000,00 رؼىَلبد ػٓ اٌلزر ٌـبٌر اٌخىاؽ  50 10 20.21

1 500 000,00 568 315,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ؿىائز اٌّظطزح وإلبِخ اٌذػبوٌ 50 10 20.22

160 000,00 160 000,00 ِـبرَف ِخزٍفخ -اٌّىزت اٌـسٍ- زّالد اٌزسظُض 50 10 30.31

32 900 000,00 22 524 859,52 33 063 785,00 32 900 000,00 يدًىع انفصم 10 32 900 000,00

انذػى يٍ خالل انًصبريف انطبرئخ 20

ٌّىظفُٓ  ا 50 20 10

ٌؼزبد وؿىائز اٌزظُُز ا 50 20 20

0,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 20 0,00
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فمبد يٍ انًجبنغ انًرصىدح دفؼبد نسسبة اُن 40

76 500 000,00 61 200 000,00 76 500 000,00 76 500 000,00 دفؼبد ٌسظبة إٌفمبد ِٓ اٌّجبٌغ  اٌّزؿىدح ٌفبئذح اٌّمبمؼبد 50 40 20.21

17 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
ٌّزؿىدح ألِىر خـىؿُخ  ٌّجبٌغ  ا فمبد ِٓ ا دفؼبد ٌسظبة إٌ

ٌٍزُّٕخ اٌجؼزَخ ٌّسٍُخ  ٌّجبدرح ا ا 50 40 30.31

13 900 000,00 16 191 816,06 18 377 125,27 14 937 892,00 دفعات أخرى 50 40 60.61

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 مهرجان الفيلم الدولي لمراكش 50 40 60.62

302 000 000,00 330 195 796,17 330 195 840,00 330 000 000,00
دفؼبد ٌفبئذح اٌؼزوبد اٌخبؿخ ِمبثً اٌخذِبد اٌزٍ 

رظذَهب ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ 50 40 60.63

دفؼبد ٌّـٍسخ االطزمجبي و اٌّظبػذح و رمُُُ اٌجزاِح 50 40 60.67

دفؼبد ٌٍّخزجزاد اٌؼّىُِخ و اٌّـبٌر اٌزبثؼخ ٌىسارح 

اٌـسخ ِـبرَف اٌزسبًٌُ
50 40 60.69

300 000,00 152 657,10 300 000,00 300 000,00 دفؼبد ٌٍّىزت اٌدهىٌ ٌٍسىس 50 40 60.71

23 600 000,00
دفؼبد ٌٍىوبٌخ اٌّظزمٍخ ٌزىسَغ اٌّبء و اٌىهزثبء و ٌّخزٍف 

اٌّؤطظبد 50 40 60.72

450 000,00 450 000,00 450 000,00 دفؼبد ٌّؤطظخ دمحم اٌظبدص ٌسّبَخ اٌجُئخ 50 40 60.73

436 750 000,00 407 740 269,33 451 822 965,27 448 187 892,00 يدًىع انفصم 40   

469 650 000,00 430 265 128,85 484 886 750,27 481 087 892,00 يدًىع انجبة 50 469 650 000,00

تبئح يدبل إَذيبج اُن 60

تبئح اُن 10

184 840 684,00 96 759 844,21 132 179 071,00 132 179 071,00 دفؼبد اٌفبئق ٌٍدشء اٌثبٍٔ ِٓ اٌُّشأُخ 60 10 10.11

184 840 684,00 96 759 844,21 132 179 071,00 132 179 071,00 يدًىع انجبة 60 184 840 684,00

1 120 000 000,00 935 826 273,86 1 086 354 479,51 1 070 000 000,00 يدًىع لسى يصبريف انتسيير
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2ـ يذاخيــم اندسء انثبَي

انتمذيراد انًمترزخ المداخيل المقبوضة تمذيراد انًيساَيخ

نسُخ 2018 ثرسى سُخ 2017

يدبل انشؤوٌ اإلختًبػيخ

ٌّبء اٌسبر ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء أودَخ ا ا 20 30 30.31

ٌؼذة ٌّبء ا ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء ِدبرٌ ا ا 20 30 30.32

يدبل انشؤوٌ انتمُيخ

ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء اٌطزق ا 30 10 30.32

ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء األرؿفخ ا 30 10 30.33

يدبل انشؤوٌ اإللتصبديخ

ٌغُز ِجُٕخ ثُغ األراكٍ ا 40 10 20.22

ٌّجُٕخ ثُغ األراكٍ ا 40 10 20.23

يدبل دػى انُتبئح

ٌُّشأُخ         071,00 179 132           844,21 759 96         684,00 840 184 فبئق ِذاخًُ اٌدشء األوي ِٓ ا 50 10 10.11

-                              - ٌّٕـزِخ                              فىائق ِذاخًُ اٌظٕخ ا 50 10 10.12

-                              - ٌّزؿىدح ألِىر خـىؿُخ                              ٌّجبٌغ ا فىائق زظبثبد ا 50 10 10.31

-                              - ٌّزؿىدح                               ٌّجبٌغ  ا فمبد ِٓ ا فىائق زظبثبد إٌ 50 10 10.32

ٌّلبفخ ألخً ٌمُّخ ا ِٕسبد خـىؿُخ ِٓ اٌلزَجخ ػًٍ ا 50 20 10

-                              - االطزثّبر واٌزدهُش                             

-                              - ٌّظبهّبد ) هجبد (                              أِىاي ا 50 30 30.31

-                              - ٌّسٍُخ                              ِزسـً لزوف ردهُش اٌدّبػبد ا 50 40 10

يدًـــىع انمســـى 02          071,00 179 132           844,21 759 96          684,00 840 184

50

َىع انرسىو ريس انًيساَيخ

20

30

40
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2ـ لسى يصبريـــــــــــف انتدهيس

88 511 703,00 يشبريغ يختهفخ

96 328 981,00 85 259 844,20 85 573 145,43 85 573 145,43 تسذيذ أصم انمروض 10 20 11

 يدًىع لسى يصبريف انتدهيس   145,43 573 85      145,43 573 85     844,20 259 85       684,00 840 184  

األثىاة

 يشروع ييساَيخ انتدهيس  2018  

اإلنتسايبد
انفصىل

االػتًبداد  انًفتىزخ 

ثبنًيساَيخ ثرسى سُخ 

2017 انفمراد

ريس انًيساَيخ

َىع انًصبريـــــــــــــــف

االػتًبداد  انًفترزخ 

ثبنًيساَيخ ثرسى سُخ 

2018

هبئيخ  االػتًبداد اُن

ثرسى سُخ 2017 ثًب 

فيهب انًُمىل و 

انترخيصبد
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 المداخيــــــــــــــل
انًذاخيم انًسممخ

إنً غبيخ 

30/09/2017

أ- حسابات المبالغ المرصودة المور خصوصية

3 200 000,00 2 148 562,10 3 200 000,00  حساب ضريبة الدبح لفائدة دار األطفال و التعاون الوطني

17 000 000,00 86 589 333,46 23 000 000,00 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

9 613 000,00 9 613 000,00 تجهيز الحي اإلداري سيبع

29 813 000,00 88 737 895,56 35 813 000,00 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

ب، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

87 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 ـ حساب اإلنارة العمومية 

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ـ حساب نقط الماء العمومي 

ت، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة )المقاطعات(

26 000 000,00 15 600 000,00 26 000 000,00 مقاطعة المنارة

16 500 000,00 9 900 000,00 16 500 000,00 مقاطعة جليز

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة سيدي يوسف بن علي

13 000 000,00 7 800 000,00 13 000 000,00 مقاطعة المدينة

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة النخيل

1 000,00 138 796,93 1 000,00 ISO /14001 مشروع مراكماس -المتعلق باإلشهاد البيئي

1 000,00 140 382,07 1 000,00 ميد باك

1 000,00 1 069 410,99 1 000,00 مشروع دعم االمركزية "باد المنارة "

170 503 000,00 114 248 589,99 163 503 000,00 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

مشروع ميزانية 2018 الحسابات الخصوصية

االػتًبداد انًمترزخ نسُخ 2018بٌــــــــــــــــــــان الحسابات َيخ انًمجىنخ  نسُخ 2017 تمذيراد انًيسا

000,00 316 485,55200 986 000,00202 316 199المجمـــــــــــــــــــوع العام
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المصاريــــــــــــــــف

أ،  حسابات المبالغ المرصودة ألمور خصوصية

3 200 000,00 2 151 599,78 3 807 898,10  حساب ضريبة الدبح لفائدة دار األطفال و التعاون الوطني

17 000 000,00 68 009 608,52 109 589 333,46 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

9 613 000,00 9 613 000,00 تجهيز الحي اإلداري سيبع

29 813 000,00 70 161 208,30 123 010 231,56 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

ب، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

87 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 ـ حساب اإلنارة العمومية 

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ـ حساب نقط الماء العمومي 

26 000 000,00 15 600 000,00 26 000 000,00 مقاطعة المنارة

16 500 000,00 9 900 000,00 16 500 000,00 مقاطعة جليز

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة سيدي يوسف بن علي

13 000 000,00 7 800 000,00 13 000 000,00 مقاطعة المدينة

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة النخيل

1 000,00 139 796,93 ISO /14001 مشروع مراكماس - المتعلق باإلشهاد البيئي

1 000,00 141 382,07 ميد باك

1 000,00 386 254,84 1 070 410,99 مشروع دعم االمركزية "باد المنارة "

170 503 000,00 113 286 254,84 164 851 589,99 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

200 316 000,00 183 447 463,14

االنتسايبد انً غبيخ 30/09/2017 االػتًبداد انًمترزخ نسُخ 2018بٌــــــــــــــــــــان الحسابات

821,55 861 287المجمـــــــــــــــــــوع العام

اإلػتًبداد انُهبئيخ نسُخ 2017 ثًبفيهب 

انًُمىل
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الفائــــــض المصاريــــف العامة  المداخيــــل العامة  البــيـــــــان

0,00 1 304 840 684,00 1 304 840 684,00 ـ الميزانية الرئيسية 

0,00 200 316 000,00 200 316 000,00 ـ الحسابات الخصوصية 

0,00 1 505 156 684,00 1 505 156 684,00 المجمـــــــــوع 

تلخيــــص الميزانيــة لسنــة 2018
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 )ربٌس الجلسة( لمراكشربٌس المجلس الجماعً االول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بعد تمكٌنكم من ملؾ النمطة وٌضم تمرٌر اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة 

 والبرمجة، باب المنالشة مفتوح حول باب المداخٌل برمته.

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 075ٌات المانونٌة المإطرة لعمل المجلس فً دراسته لمشروع المٌزانٌة وخاصة المادة ارٌد ان اذكر بالممتض

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات والتً تنص على ان " 

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، فانً اعرض باب المداخٌل برمته على التصوٌت.  
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 ٌت على المداخٌل الجزء االول، نمر لمنالشة باب المصارٌؾ الجزء االول.بعد التصو

 باب المنالشة مفتوح حول هذا الشك.

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 التً:على النحو اكل باب على حدة على التصوٌت  النفماتنظرا لعدم وجود اي تدخل، فانً اعرض 
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 )ربٌس الجلسة( س المجلس الجماعً لمراكشربٌاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 بعد التصوٌت على الجزء االول من المٌزانٌة، نمر لمنالشة الجزء الثانً باب المداخٌل.

 باب المنالشة مفتوح حول هذا الشك.

 نظرا لعدم وجود اي تدخل، فانً اعرض المداخٌل من الجزء الثانً على التصوٌت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

125 
 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

126 
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ونس بن سلٌمانٌالسٌد 

بعد التصوٌت على مداخٌل الجزء الثانً من المٌزانٌة، نمر لمنالشة نفمات هذا الجزء على ضوء 
 الوثٌمة الموزعة علٌكم بخصوص برمجة الفابض التمدٌري.
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 )ربٌس الجلسة(لجماعً لمراكش ربٌس المجلس االنابب االول ل ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 باب المنالشة مفتوح حول هذا الشك.

 عضو المجلس الجماعً السٌد   بالة

سٌارات للمكتب الصحً نظرا للمهام الكثٌرة الواجب علٌه المٌام  5أو  3أتساءل اال ٌمكن برمجة شراء  

 لن .و ؼٌر ذمم أو الولاٌة من الكبلب الضالة بها سواء بالنسبة لحاالت التس
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

لبلطر  تحفٌزات مالٌة ، فهل ٌمكن تخصٌصلمد حممت المصلحة المكلفة باالستخبلصات نتابج كبٌرة 

 من الفصل المتعلك بالسفرٌات. والموظفٌن

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز مروان

ارة " لرب السكن بعب ٌجب ان ال نمٌد انفسناؽــة الصٌفك المتعلـك بتهٌبة الحدابل بخصوص الفص 

 الحدٌدٌة " حتى ٌبمى المجال مفتوحا الستؽبلل االعتمادات فً كل ما ٌتعلك بهذا المجال بمماطعة جلٌز كلها.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الجلٌل بنسعود

ً لذلن ٌجب مستمببل فهً ال ترلى الى وثٌمة صادرة عن المجلس الجماع ،بخصوص وثٌمة البرمجة 

 اعداد مثل هذه الوثابك بمزٌد من الدلة والحرص .

فؤثٌر االنتباه الى أن االمر لد طال على سوق الربٌع واتخوؾ أن ٌخلك لنا  ،أما بالنسبة لتهٌبة االسواق 

 مشاكل مستمببل لذلن أطالب بالتعجٌل باستكمال تجهٌزات هذا السوق .

الستكمال تهٌبتها نظرا لؤلهمٌة  المالٌة فانً أطالب برصد االعتمادات ،أما بالنسبة لمنطرة وادي اسٌل 

 البالؽة لهذه المنطرة بالنسبة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً.

اسٌل حتى ٌستطٌع السكان  لواد العمار المجانبأطالب بتخصٌص اعتماد مالً اللتناء  ،وفً االخٌر 

 المعنٌون الحصول على صكوكهم العمارٌة .
 

 عضو المجلس الجماعً  اٌت الزاويالسٌد  

، كما أطالب ك بٌن دوار البرادة والحً الجدٌدأطالب بتخصٌص اعتمادات مالٌة إلحداث وتوسٌع الطرٌ 

 ببرمجة انشاء لاعة لؤلفراح .
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

السٌد نابب الربٌس، أما بخصوص وثٌمة اننا نشٌد بالعمل الذي تموم به وكالة المداخٌل وعلى رأسها  

البرمجة فؤلول بدوري أنه كان ٌجب أن تكون أكثر توسعا وتتضمن التفسٌرات والتوضٌحات والتبرٌرات 

ام تام بالمشارٌع المزمع المجلس حتى ٌكون االعضاء جمٌعا على الم لدمهاالضرورٌة لبلختٌارات التً 

متعلك بالدراسات والذي ٌعلم الكل مدى  ماهوا وخصوص شارٌعالممع ذلن فإننا نشٌد بكل هذه ، واحداثها

 ر الشؤن المحلً.ا فً المساعدة على حسن تدبٌأهمٌته

ن بهذا المجلس ٌفاطلب من السادة البرلمانٌ ،أما بخصوص موضوع انشاء طرق ومدارات جدٌدة 

رات للجماعات المحلٌة التفكٌر فً موضوع مطالبة السلطات المركزٌة بتخصٌص جزء من الضرٌبة على السٌا

 حتى تتمكن من المٌام بمهمتها على الوجه االكمل فً احداث وصٌانة الطرلات.

فؤطالب المجلس بالتفكٌر فً اللجوء الى التدبٌر  ،أما بخصوص الدراسة المزمعة حول مداخٌل الجماعة 

 المفوض الستخبلص مداخٌل الجماعة .
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  ًعضو المجلس الجماع السٌد عبد الؽنً درٌوش

وان تصبح مدٌنة  Numérisationان ما أركز علٌه دابما هو التطور والسٌر فً اتجاه الرلمنة  

مراكش فً عداد المدن الذكٌة ولد كان بودي لو تضمنت هذه البرمجة مشروعا لوضع االشارات واللوحات 

عد مكلفة كما كانت فً االخبارٌة فً الشوارع كما هو الحال فً الدار البٌضاء علما أن هذه التجهٌزات لم ت

 السابك .

، دات إلجراء دراسة حول هذا المطاعفحبذا لو تمت برمجة اعتما ،أما بخصوص السٌر والجوالن 

 أمور : 2فؤشٌر الى  ،وبخصوص مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً على

 ضـــرورة توسٌــع شــارع الخشــاب . -

 توفٌـــر لاعـــة لبلجتماعـــات بالمماطعــة . -

 لتهٌبة .لالواحة ٌدخل ضمن الؽبلؾ المالً المخصص هل سوق  -

 .حدةوفــً االخٌـــر اتســاءل ان كــان باإلمكـــان تهٌا مداخــل لكــل مماطعــة على 
 

 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب االول ل ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

ٌمكن  ،كن عندما ٌتم تحمٌك الفابض الحمٌمًاننا االن بصدد الحدٌث عن برمجة الفابض التمدٌري ل 

 حٌنها برمجة العدٌد من المشارٌع المستعجلة .
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد ابراهٌم بوحنش

فان المؽرب ٌعرؾ فترة جفاؾ وبالنسبة لمدٌنة مراكش فان الماء الشروب ٌؤتٌها من  ،كمبلحظة جانبٌة 

لذلن البد من دق جرس اإلنذار من أجل اٌبلء العناٌة  % 05وبر سد الحسن االول ولد بلؽت حمٌنته فً شهر اكت

 ـر.البلزمة لهذا االم
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

فؤتخوؾ  ،وبما أن هذا الفابض هو ؼٌر حمٌمً 1107اننا الٌوم بصدد برمجة الفابض التمدٌري لمٌزانٌة  

ومن جهة أخرى  ،إال هل هنان أولوٌات هذا من جهةأن ٌإثر ذلن على المشارٌع المبرمجة مما ٌطرح الس

فهذه البرمجة تضم مشارٌع ؼٌر محددة وكمثال فمط مشروع بناء الممبرة النموذجٌة والتً لم ٌتم تحدٌد مكان 

 ،الطرلٌة اتانشاءها وهل الوعاء العماري إلنشابها متوفر حالٌا، وكذلن عندما نتحدث عن تهٌبة بعض المدار

هذه المحاور وبالنسبة لتهٌبة المسابح أتساءل هل تم االخذ فً االعتبار أن المجلس الجماعً فانه ٌجب تحدٌد 

 .المرافكممبل على كراء هذه 

ونعلم كلنا أن االلتزامات المالٌة فً هذا  ،ان اؼلب هذه المشارٌع ٌدخل فً اطار برنامج عمل الجماعة 

ٌتحمله شركاء اخرون، فاذا  ذيل اخرى من التموٌل العة أو أشكااالطار تؤتً اما من التموٌل الذاتً للجما

فانه  ،اتفاألمر ممبول اما اذا كانت تدخل فً اطار شراك ،ل الذاتًكانت هذه المشارٌع تدخل ضمن خانة التموٌ

 ا فً هذا الفابض.ال ٌجب ادراجه
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد   نكٌل

فؤتساءل هل كل المعطٌات حولها متوفرة بما فً  ،درهم ملٌون 6بالنسبة لبناء ممبرة نموذجٌة بمبلػ  

 .العمار الذي سٌتم انشاءها علٌه ذلن
 

 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب االول ل ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

فمجلس العمالة هو الذي ٌملن االرض اما االعتماد المذكور فهو فمط اعتماد  ،بالنسبة لهذا الموضوع 

 لً.او
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 عضو المجلس الجماعً السٌد   نكٌل

ملٌون درهم وان ٌتم تخصٌص  3فالترح أن ٌمتصر المبلػ على  ،بما أن االمر ٌتعلك فمط باعتماد أولى 

 .ملٌون درهم المتبمً من اجل توسٌع بعض الشوارع بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً  2مبلػ 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الواحد الشافمً

لٌس هنان تفكٌر إلعداد تصمٌم مدٌري بالنسبة أ تساءل فؤ ،بالنسبة لتهٌبة بعض المحاور الطرلٌة 

، مما المناسبات حٌث ٌكثر زوار المدٌنةللمدٌنة كلها والتً تعانً شوارعها من االكتظاظ وخصوصا فً العطل و

ؤن فً المدارات الكابنة لرب ٌحتم التفكٌر كذلن فً احداث ممرات تحت ارضٌة فً بعض المدارات كما هو الش

لرب  ةلرب البرٌد وكذا المدار جلٌزوالٌة االمن، واذكر على الخصوص المدارات التالٌة: المدارة الكابنة بوسط 

 المسرح البلدي والمدارة الكابنة لرب الحامٌة العسكرٌة باإلضافة الى مدارة جامع الفنا.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الصمد الهنٌدى

فانه ٌجب تحدٌد مكانها، أما بالنسبة لؤلسواق فالمشكل الحمٌمً  ،بالنسبة إلحداث الممبرة النموذجٌة 

ٌتمثل فً سوق الربٌع بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً والذي كان هو السبب لخلك أسواق اخرى مثل سوق 

 .تم اعتماده الذي لذلن أطالب بحل مشكل هذا السوق وذلن باحترام التؽٌٌر فً التصمٌم ،الواحة
 

 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب االول ل ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

فهذا السوق لد عرؾ عبر مراحل متعددة مشاكل أصبح من العسٌر حلها لكن  ،بخصوص سوق الربٌع 

ً اطار الحاضرة ة لذلن فولذلن اتخذنا لرار بتؤهٌله وتم رصد المٌزانٌة الخاص، محاولةالذلن ال ٌمنع من 

 ، كما تم رصد االعتمادات لحل مشكل العمارات داخل ما ٌسمى الخط االصفر بجانب وادي اسٌل.المتجددة
 

 النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السبلم سً كوري

انه  اتفك مع السادة االعضاء بان وثٌمة الفابض التمدٌري محتاجة التً تمدٌم والى توضٌح لذلن ألول 

تم االعتماد فً اعداد هذه الوثٌمة على برنامج عمل الجماعة وخاصة على برنامج الحاضرة المتجددة وهنان 

برامج سوؾ ٌتم تنفٌذها بتموٌل من وزارة الداخلٌة وبعض الشركاء االخرٌن بٌنما بالً البرامج فإنها ستمول 

 من طرؾ المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة.

فمد تمت برمجته فً اطار مٌزانٌة التسٌٌر )اكتراء االلٌات(، أما بالنسبة  ،ب الصحًوبالنسبة للمكت 

لتحفٌز الموظفٌن فلٌس هنان نظام اساسً ٌتضمن بندا ٌتعلك بهذا االمر لذلن فهنان حالٌا نماش على مستوى 

ٌصدر خبلل السنة وزارة الداخلٌة لوضع نظام اساسً ٌؤخذ هذا االمر بعٌن االعتبار وهنان احتمال كبٌر أن 

 الممبلة وان ٌفتح لذلن حوار مع النمابات ومع االطراؾ السٌاسٌة المعنٌة.
 

 )ربٌس الجلسة(ربٌس المجلس الجماعً لمراكش النابب االول ل ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 على التصوٌــت. نفمات الجزء الثانًأعــــرض  ،ــد هذا التوضٌــحبعــ 
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1ـ يذاخيــم اندسء ااألول

انتمذيراد انًمترزخ انًذاخيم انًمجىضخ تمذيراد انًيساَيخ

نسُخ 2018 إنً غبيخ  شتُجر 2017   ثرسى سُخ 2017

يدبل اإلدارح انؼبيخ 10

رسوم تصدٌك االمضاء واالشهاد بالتطابك             000,00 900 2             000,00 669 1             000,00 900 2 10 10 10.11

رسوم الحالة المدنٌة -عمود-نسخ-ابحاث             000,00 500 2             000,00 468 1             000,00 500 2 10 10 30.31

1 000,00  - ترلٌم العمارات  000,00 1                             10 20 30.31

تسجٌل بٌع البهائم )البٌوعات)  000,00 100 1                675,00 740  000,00 100 1 10 20 30.32

صوائر أبحاث المنافع والمضار  000,00 92                  220,00 53  000,00 90 10 20 30.33

1 000 000,00  - منتوج بٌع اثاث وادوات ومواد استغنً عنها  000,00 000 1                             10 30 20.21

منتوج بٌع الفواكه والنباتات والزهور والحطب  000,00 450                800,00 380  000,00 450 10 30 20.22

منتوج بٌع التصامٌم والمطبوعات وملفات المزاٌدة  000,00 400                890,00 429  000,00 500 10 30 20.23

-                              - منتوج بٌع الحٌوانات واالشٌاء المحجوزة التً                              10 30 20.24

لم تسحب داخل االجل المحدد             000,00 000 2             200,00 553 3             000,00 000 3

-                              - المتحصل من الدعائر الجبائٌة والتراضً فٌما                              10 40 10.11

 ٌتعلك بالضرائب                    000,00 1                    000,00 1

النسبة المائوٌة الممبوضة فً البٌوعات العمومٌة  000,00 200                320,00 355  000,00 300 10 40 10.14

التطاع من مداخٌل محممة لفائدة الغٌر  000,00 200                226,46 173  000,00 200 10 40 30.31

رسم المحجز  000,00 000 1                044,00 886  000,00 220 1 10 40 30.32

-   -                             - استرجاع مصارٌف النمل بواسطة الرافعة   10 40 30.33

-   -                             - منتوج الممابض   10 40 30.34

حصة من منتوج الضرٌبة على المٌمة المضافة         000,00 604 229         994,00 302 172         000,00 604 229 10 50 10

242 866 000,00  182 012 369,46  241 448 000,00  

-   

        انًًهكخ انًغرثيخ           

ٌذاخٍُخ وسارح ا

ػّبٌخ ِزاوغ

             اٌّذَزَخ اٌؼبِخ ٌٍّـبٌر

والَخ خهخ ِزاوغ آطفٍ

خّبػخ ِزاوغ

َىع انرسىو ريس انًيساَيخ

20
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حك اإلمتٌاز فً استغالل مراحٌض سوق الجملة للخضر والفواكه  350,00 151  000,00 1 20 10 20.21

حك اإلمتٌاز فً مصلحة سٌارة اإلسعاف الجماعٌة  000,00 1                    500,00 9  000,00 10 20 10 20.22

استرجاع صوائر النمل بواسطة سٌارة اإلسعاف  000,00 1  000,00 1 20 10 30.31

5 000,00  - الربط  بشبكة لنوات التطهٌر  000,00 5                             20 10 30.33

استرجاع صوائر التنظٌف  000,00 200                  690,00 53  000,00 50 20 10 30.35

- ما ٌؤدى للجماعة الجل اشغال متعلمة بالصحة العمومٌة                               20 10 30.36

أو األمن العام اجرتها على نفمة مالكٌن لاصرٌن                    000,00 5                       495,00                    000,00 5  

الرسم  المفروض على مؤسسات  التعلٌم الخاصة  000,00 100  000,00 100 20 20 10.11

مدخول الخزانة الجماعٌة  000,00 2                         50,00  000,00 1 20 20 30.32

مدخول لاعة المعارض  000,00 1  000,00 1 20 20 30.34

الرسم  على االلامة فً المؤسسات السٌاحٌة  000,00 000 54           831,81 339 35  000,00 000 54 20 30 10.11

الضرٌبة المفروضة على المالهً  000,00 5                  836,40 94  000,00 5 20 30 10.12

- الرسم المفروض على تذاكر  دخول  المهرجانات                               20 30 10.13

-                              - الرٌاضٌة  والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور                               

محصول استغالل المالعب الرٌاضٌة  000,00 1  000,00 100 20 30 20.21

مدخول استغالل المسابح  000,00 200 1                730,00 971  000,00 200 1 20 30 20.22

واجبات الدخول إلى المسارح الجماعٌة  000,00 550                720,00 331  000,00 550 20 30 20.24

منتوج المخٌمات  000,00 1  000,00 1 20 30 20.25

1 000,00  - واجبات الدخول إلى الحدائك والمغارس  000,00 1                             20 30 20.27

56 031 000,00            36 801 853,21           56 224 350,00            

ضرٌبة المبانً  000,00 900                738,59 167  000,00 500 30 10 10.11

-                              - ضرٌبة الصٌانة المفروضة على األمالن الخاضعة                              30 10 10.12

لضرٌبة المبانً             000,00 000 3                900,46 842             000,00 000 2

الرسم على االراضً الحضرٌة الغٌر المبنٌة  000,00 000 90           499,99 818 86  000,00 000 110 30 10 10.14

الرسم على عملٌات البناء  000,00 000 20           089,25 432 17  000,00 000 20 30 10 10.15

الرسم على عملٌات تجزئة األراضً  000,00 000 11           515,01 872 15  000,00 000 13 30 10 10.16

1 000,00  - الرسم على عملٌات تمسٌم األراضً  000,00 1                             30 10 10.17

رسم السكن  000,00 000 40           800,14 834 51  000,00 000 55 30 10 10.18

رسم الخدمات الجماعٌة  000,00 000 190         001,55 033 131  000,00 000 190 30 10 10.19

الرسم المفروض على البروزات على األمالن الجماعٌة العامة  000,00 113                  953,39 33  000,00 113 30 10 20.21

- الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام                               30 10 20.22

             353,75 167 7 مؤلتا الغراض ترتبط بالبناء           000,00 682 11           000,00 682 11
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منتوج كراء بناٌات السكنى  500,00 317                768,36 135  500,00 317 30 10 20.23

الرسم المترتب على إتالف الطرق  000,00 900             365,40 131 1  000,00 500 1 30 20 10.11

حك اإلمتٌاز فً نمل األموات  000,00 38                  500,00 19  500,00 19 30 20 20.21

مدخول الممابر ودفن األموات  000,00 31                  000,00 24  000,00 30 30 20 30.31

- رسوم رفع نفاٌات الحدائك وبماٌا المواد الصناعٌة                                30 20 30.32

ومواد البناء المتروكة على الطرٌك العمومٌة                000,00 270                000,00 415  

404 578 000,00  312 907 985,89  368 252 500,00  

الرسم على محالت بٌع المشروبات  000,00 000 30           460,63 056 15  000,00 000 25 40 10 10.11

- الرسم  المترتب على السماح باغالق بعض المحال                               40 10 10.12

العامة بعد المٌعاد المحدد او فتحها لبله                  000,00 10                  200,00 97                  000,00 10  

- الرسم المفروض على الباعة الجائلٌن المؤذون لهم                                 40 10 10.13

-   فً بٌع  سلعهم على الطرق العامة                             

كزَجخ اٌزدبرح   000,00 300                535,96 123  000,00 300 40 10 10.16

ضرٌبة الذبح  000,00 780 4             666,30 572 4  000,00 000 5 40 10 10.18

-   - الرسم اإلضافً المفروض على طبع الزرابً   40 10 10.23

الرسم المفروض على الكزنوهات  000,00 000 12             951,76 110 8  000,00 000 10 40 10 10.24

الرسم المهنً  000,00 000 135         277,01 742 113  000,00 000 150 40 10 10.25

واجبات ممبوضة فً األسواق وساحات البٌع العمومٌة  000,00 000 5             887,00 589 5  000,00 000 6 40 10 20.21

واجبات أسواق البهائم  000,00 600 1                000,00 758  000,00 600 1 40 10 20.22

واجبات الولوف والدخول إلى األسواق األسبوعٌة  000,00 1  000,00 1 40 10 20.23

واجبات ممبوضة بساحات أخرى للبٌع العمومً  000,00 890 1             251,50 151 1  000,00 700 1 40 10 20.24

منتوج كراء واستغالل مواد فً حوزة الجماعة  100,00  100,00 40 10 20.25

منتوج كراء محالت تجارٌة أومخصصة لمزاولة نشاط مهنً  000,00 240 5             081,56 955 6  000,00 500 5 40 10 20.26

منتوج كراء عمارات أخرى و مختلف األكرٌة  000,00 158 1                238,33 961  000,00 000 1 40 10 20.31

محاصٌل امتٌازات أخرى  000,00 1  000,00 1 40 10 20.36

- الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام                               40 10 20.37

مؤلتا الغراض تجارٌة او صناعٌة او مهنٌة            000,00 000 30           729,03 137 59           000,00 000 50

- 40 الرسم المفروض على شغل الملن الجماعً العام مؤلتا                               10 20.38

بمنموالت اوعمارات الغراض تجارٌة او صناعٌة او مهنٌة           000,00 000 12             415,99 063 9           000,00 000 12

رسوم للع الحٌوانات المٌتة  100,00  100,00 40 10 30.31

394 500,00                
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رسوم إٌغار الخنازٌر واألحشاء  100,00  700,00 40 10 30.32

التزوٌد بالسالح والعدة  600,00 4                    440,00 3  000,00 5 40 10 30.33

الرسم المفروض على فحص لحوم الذبح اإلستثنائً  000,00 10                    470,00 1  000,00 30 40 10 30.34

رسوم مغسل األمعاء  000,00 180                291,50 156  000,00 178 40 10 30.35

رسوم الربط باإلسطبل  000,00 150                027,50 162  000,00 170 40 10 30.37

- الرسوم المفروضة على مداخٌل وكالء                               40 10 30.39

البٌع بالجملة للخضر والفواكه           000,00 000 28           277,00 296 19           000,00 000 28

الرسوم المفروضة على مداخٌل وكالء أسواق السمن  000,00 1  000,00 1 40 10 30.40

الرسوم المفروضة على أسواق الجلود  000,00 105                  485,50 89  000,00 105 40 10 30.41

منتوج الموازٌن العمومٌة وضرٌبة الوزن والكٌل  000,00 26                  200,00 18  000,00 27 40 10 30.42

منتوج  مصلحة استغالل المٌاه  100,00  100,00 40 10 30.43

-   - الرسم المفروض على لحوم األسواق   40 10 30.45

الرسم على النمل العمومً  للمسافرٌن  000,00 200 2             087,10 060 1  000,00 100 2 40 20 10.11

- الضرٌبة  على الدراجات البخارٌة التً ٌكون حجم                                40 20 10.12

اسطونتها  ٌساوي او ٌفوق 125 سم مكعب                    000,00 5                    000,00 5    

حك اإلمتٌاز فً النمل الحضري  000,00 000 5                000,00 485  000,00 485 5 40 20 20.21

حك اإلمتٌاز فً نمل اللحوم  000,00 1  000,00 1 40 20 20.22

منتوج محطات ولوف الدراجات والسٌارات  000,00 000 40           003,00 521 40  000,00 000 40 40 20 30.32

- واجبات الولوف المترتبة عن السٌارات المخصصة                              40 20 30.33

للنمل العمومً للمسافرٌن             000,00 200 1                476,78 601             000,00 200 1

345 420 000,00  287 714 453,45  315 863 000,00  

5 000 000,00  - منتوج فائدة األموال المودعة بالخزٌنة  000,00 000 5                             50 10 10

منتوج األرباح  000,00 300                000,00 300  000,00 300 50 10 20

1 000,00  - مساهمة برنامج دعم الالمركزٌة  000,00 1                             50 30 10.11

1 000,00  - مساهمة برنامج دعم الالمركزٌة  000,00 1                             50 30 10.12

1 000,00  - مساهمة الجماعات المحلٌة  000,00 1                             50 30 20

300 000,00  - هبات ووصاٌا ال تشمل تحمالت  000,00 500                             50 40 10

إنذارات مرسمة  500,00 2                       400,00  000,00 4 50 40 20

- المتحصل من كراء عمارات استأجرتها الجماعة                              50 40 30

لسد حاجٌات مصالحها                000,00 300                601,24 280                000,00 300

مداخٌل مختلفة و طارئة   000,00 000 12                313,45 883  000,00 000 12 50 40 40

17 907 000,00  1 464 314,69  18 105 500,00  

50
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-   

ٌُّشأُخ           650,00 106 70           479,51 254 16           000,00 198 53 ِذفىع اٌدشء اٌثبٍٔ ِٓ ا 60 10 10

-                              - استرجاع األلساط السنوٌة من اإللتراضات المضمونة                              60 10 20

53 198 000,00  16 254 479,51           70 106 650,00  

1 120 000 000,00       837 155 456,21         1 070 000 000,00       

1ـ يذاخيــم اندسء ااألول

انتمذيراد انًمترزخ المداخيل المقبوضة انتمذيراد انًمترزخ

نسُخ 2018 إنً غبيخ  شتُجر 2017   نسُخ 2017 َىع انرسىو

ٌّجبٍٔ  000,00 900                738,59 167  000,00 500 كزَجخ ا

 رطُ اٌظىٓ  000,00 000 40           800,14 834 51  000,00 000 55

ظبفخ   000,00 000 3                900,46 842             000,00 000 2 كزَجخ إٌ

رطُ اٌخذِبد اٌدّبػُخ  000,00 000 190         001,55 033 131  000,00 000 190

كزَجخ اٌزدبرح   000,00 300                535,96 123  000,00 300

ٌّهٍٕ  000,00 000 135         277,01 742 113  000,00 000 150  اٌزطُ ا

يدًىع انرسىو انًذثرح يٍ طرف يصبنر انًبنيخ          000,00 200 369          253,71 744 297          000,00 800 397

انضريجخ ػهً انميًخ انًضبفخ          000,00 604 229          994,00 302 172          000,00 604 229

انرسىو انًسهيخ          000,00 196 471          208,50 108 367          000,00 596 492

انًدًىع انؼبو       000,00 000 070 1          456,21 155 837       000,00 000 120 1

60
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            انًًهكخ انًغرثيخ  
وزارح انذاخهيخ

واليخ  خهخ يراكش آسفي و ػًبنخ يراكش
خًبػخ يراكش

انًذيريخ انؼبيخ نهًصبنر
لسى انًيساَيخ و انًسبسجخ

1ـ لسى يصبريـــــــــــف  انتسيير

مجال اإلدارة العامة انفمرادانفصىلاألثىاة

تؼىيضبد يًثهخ نهًصبريف 10

1 700 000,00 1 824 500,00 3 850 000,00 3 850 000,00 رؼىَلبد ٌٍزئُض، وٌذوٌ اٌسك ِٓ اٌّظزؼبرَٓ 10 10 10.11

5 000,00 1 085,00 5 000,00 5 000,00 ٔمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ داخً اٌٍّّىخ ِـبرَف  10 10 10.12

250 000,00 25 417,00 250 000,00 250 000,00 ٔمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ ثبٌخبرج ِـبرَف  10 10 10.13

50 000,00 4 040,00 50 000,00 50 000,00 ِـبرَف رٕمً اٌزئُض واٌّظزؼبرَٓ داخً اٌٍّّىخ 10 10 10.14

600 000,00 70 200,00 600 000,00 600 000,00 ِـبرَف اٌّهّخ ثبٌخبرج ٌٍزئُض واٌّظزؼبرَٓ  10 10 10.15

100 000,00 91 691,21 100 000,00 100 000,00 ِـبرَف رؤُِٓ األػلبء 10 10 10.16

يصبريف األػيبد انىطُيخ واإلزتفبالد انرسًيخ

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ٌٍزشَُٓ ػزاء ػزبد ؿغُز  10 10 20.21

500 000,00 350 598,72 469 882,00 400 000,00 اوززاء ػزبد اٌسفالد 10 10 20.22

700 000,00 400 177,19 800 000,00 800 000,00 ٌفُٕخ واٌهذاَب ٌزظٍُُ اٌدىائش ػزاء اٌزسف ا 10 10 20.23

800 000,00 880 242,78 1 124 680,00 800 000,00 ِـبرَف اإللبِخ واإلمؼبَ واإلطزمجبي 10 10 20.24

500 000,00 236 182,83 775 160,00 500 000,00 ٌفٍٕ ؼبم اٌثمبٍف وا ِـبرَف إٌ 10 10 20.25

200 000,00 161 074,00 200 000,00 200 000,00 ٌذوٌُخ ٌّٕظّبد ا ٌّظبهّخ ٍف ِـبرَف ا ا 10 10 30.31

يصبريف انتىأيخ

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍّّىخ مً داًخ ا ِـبرَف إٌ 10 10 40.41

100 000,00 100 000,00 100 000,00 مً ثبٌخبرج ِـبرَف إٌ 10 10 40.42

االػتًبداد انًمترزخ ثرسى 

سُخ 2018

انًصبريف انًهتسو ثهب انً 

غبيخ 30/09/2017
َىع انًصــــــبريف ريس انًيساَيخ

األػتًبداد انًمجىنخ ثرسى 

سُخ 2017

هبئيخ ثًب فيهب  االػتًبداد اُن

انتسىيالد وانًُمىل و 

انترخيصبد نسُخ 2017

ي طٔ  يٍعاٍَح انتؽٍٍط 

    ِؼزوع ُِشأُخ طٕخ  
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10 000,00 10 000,00 10 000,00 ٌّهّخ ثبٌخبرج ِـبرَف ا 10 10 40.43

400 000,00 245 817,83 545 800,00 300 000,00 ِـبرَف اإللبِخ واإلمؼبَ واإلطزمجبي  10 10 40.44

100 000,00 60 000,00 60 000,00 ٌفُٕخ واٌهذاَب ٌزظٍُُ اٌدىائش ػزاء اٌزسف ا 10 10 40.45

إشتراكبد ووثبئك 99 792,12

70 000,00 44 886,00 114 886,00 70 000,00 دالد اػززان ٍف اٌدزائذ اٌزطُّخ واٌدزائذ واٌّ 10 10 50.51

اػززان ٍف ووبالد األٔجبء 10 10 50.52

اػززان ٍف ػجىبد األٔجبء 10 10 50.53

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ػزاء وثبئك ِخزٍفخ 10 10 50.54

25 000,00 14 792,12 49 792,12 35 000,00 ٌىهزثبء ٌّبء و ا اإلػززان ٍف ػجىخ ا 10 10 50.55

ذواد وانًُبظراد وانتذاريت تُظيى اُن

500 000,00 211 790,00 511 790,00 300 000,00 ِـبرَف اإلطزمجبي 10 10 60.61

1 500 000,00 1 788 341,70 1 788 430,00 1 000 000,00 ِـبرَف اإلَىاء واإلمؼبَ 10 10 60.62

300 000,00 134 804,40 141 867,19 100 000,00 مً  ِـبرَف إٌ 10 10 60.63

500 000,00 385 566,00 985 566,00 600 000,00 ٌىاسَ وِطجىػبد 10 10 60.64

ٌؼزبد اٌزؼٍٍُّ وزاء ا 10 10 60.65

80 000,00 2 526,62 152 576,00 80 000,00 ِـبرَف األرؼبة  10 10 60.66

60 000,00 60 000,00 60 000,00 اٌزؼىَلبد 10 10 60.67

60 000,00 1 443,78 116 160,00 60 000,00 ِـبرَف اٌزٕؼُن 10 10 60.68

9 310 000,00 6 875 177,18 13 061 589,31 10 530 000,00 يدًىع انفصم 10    9 310 000,00

األَشطخ انًتؼهمخ ثتسيير انًىظفيٍ

انرواتت األسبسيخ 20

170 000 000,00 159 193 078,82 170 000 000,00 170 000 000,00 ٌٍّىظفُٓ اٌزطُُّٓ وِزالئّهُ ٌمبرح  اٌزوارت واٌزؼىَلبد ا 10 20 10.11

832 000,00 560 500,00 560 500,00 ٌّؤلزُٓ ٌٍّىظفُٓ ا ٌمبرح  األخىر واٌزؼىَلبد ا 10 20 10.12

5 700 000,00 2 501 641,25 5 700 000,00 5 700 000,00 ٌؼزكُُٓ أخىر األػىاْ ا 10 20 10.14

تؼىيضبد يختهفخ

3 000 000,00 4 192 517,00 4 210 717,00 3 000 000,00 رؼىَلبد ػٓ األػغبي اإلكبفُخ 10 20 20.21

1 000,00 1 000,00 1 000,00 رؼىَلبد ػٓ اٌـٕذوق 10 20 20.22

رٍف اٌظٕذاد 10 20 20.23

11 780 000,00 10 829 607,74 11 780 000,00 11 780 000,00 ىطخخ اٌزؼىَلبد ػٓ األػغبي اٌؼبلخ واٌّ 10 20 20.24
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رؼىَلبد ػٓ اٌظٕذاد 10 20 20.25

تغطيخ وفىائذ إختًبػيخ

22 100 000,00 17 106 631,99 20 400 000,00 20 400 000,00 ٌٍزمبػذ ٌّغزثٍ  ٌؼًّ ٍف اٌـٕذوق ا ِظبهّخ أرثبة ا 10 20 30.31

81 000,00 76 500,00 76 500,00 ٕر روارت اٌزمبػذ ظبَ اٌدّبػٍ ٌّ ٌّظبهّبد ٍف إٌ ا 10 20 30.32

4 266 000,00 3 659 544,27 4 250 000,00 4 250 000,00 ٌّظبهّبد ٍف ِٕظّبد اإلززُبم اإلخزّبػٍ  ا 10 20 30.33

20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 اٌزؼىَق ػٓ اٌىالدح 10 20 30.34

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ٍِخ ٌؼب ذ ا رؤُِٓ اٌُ 10 20 30.35

ٌٍظىًٕ اإلػبٔخ اإلطزثٕبئُخ  10 20 30.36

100 000,00 750 000,00 750 000,00 ٌّظزخذُِٓ ٌجبص األػىاْ ا 10 20 30.38

َمم وتُمم انًىظفيٍ

150 000,00 105 860,00 150 000,00 150 000,00 ٌٍّّىخ ِـبرَف اٌزٕمً داًخ ا 10 20 40.41

300 000,00 117 067,00 300 000,00 300 000,00 ٌّهّخ ثبٌخبرج ِـبرَف ا 10 20 40.42

10 000,00 2 532,00 10 000,00 10 000,00 ٌٍّّىخ مً داًخ ا ِـبرَف إٌ 10 20 40.43

ِـبرَف اٌزذارَت 10 20 40.44

218 440 000,00 197 728 480,07 218 308 717,00 217 098 000,00 يدًىع انفصم 20   218 440 000,00

االَشطخ انًتؼهمخ ثىسبئم انتسيير االخري

اإلكتراء 30

200 000,00 159 984,00 200 000,00 200 000,00 اوززاء ثٕبَبد إدارَخ 10 30 10.11

556 200,00 24 200,00 580 400,00 556 200,00 اوززاء أراكٍ  10 30 10.13

3 000 000,00 1 556 355,60 1 933 680,00 1 500 000,00 مً وآٌُبد أخزي بد إٌ اوززاء آٌُ 10 30 10.14

اوززاء ػزبد ِؼٍىِبرٍ 10 30 10.15

انؼُبيخ وانًسبفظخ ػهً انجُبيبد وانؼتبد انتمُي

2 000 000,00 467 481,12 2 436 332,72 2 000 000,00 سبفظخ ػًٍ اٌجٕبَبد اإلدارَخ اٌـُبٔخ واٌّ 10 30 20.21

اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌذور اٌظىٍٕ 10 30 20.22

500 000,00 401 991,72 801 991,72 400 000,00 ٌّؼٍىِبرٍ ٌٍؼزبد ا اٌـُبٔخ واإلؿالذ اإلػزُبدٌ  10 30 20.23

100 000,00 30 333,89 80 276,00 50 000,00 ٌّىبرت اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌؼزبد وأثبث ا 10 30 20.24

100 000,00 100 000,00 100 000,00 بء واٌىهزثبء ٌهبرف واٌّ اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌؼجىخ ا 10 30 20.25

300 000,00 293 625,60 364 800,00 300 000,00 ٌٍؼزبد اٌزمٍٕ اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  10 30 20.26
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نىازو ويطجىػبد

1 000 000,00 623 826,67 1 623 366,37 1 000 000,00 ىاد اٌطجبػخ ، أوراق وِطجىػبد  ٌّىزت ،ِ  ٌىاسَ ا 10 30 30.31

700 000,00 433 108,04 1 033 108,04 600 000,00 ؼٍىِبرٍ ٌؼزبد اٌزمٍٕ واٌّ ٌىاسَ ا 10 30 30.32

ؼز ٌىاسَ وِٕزىخبد إٌ 10 30 30.33

يرأة انسيبراد واآلنيبد 

3 000 000,00 721 956,01 4 000 000,00 4 000 000,00 ػزاء اٌىلىد واٌشَىد  10 30 40.41

1 000 000,00 1 300 000,00 2 600 000,00 1 300 000,00 ٌٍظُبراد واٌُِبد ٌّطبمُخ  ٌغُبر واإلمبراد ا لطغ ا 10 30 40.42

1 300 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ وإؿالذ اٌظُبراد واٌُِبد 10 30 40.43

1 750 000,00 1 282 121,39 1 750 625,78 1 750 000,00 ِـبرَف رؤُِٓ اٌظُبراد واٌُِبد  10 30 40.44

200 000,00 200 000,00 200 000,00 اٌلزَجخ اٌخبؿخ ػًٍ اٌظُبراد 10 30 40.45 300000 pour la visite technique

يىاد انجُبء

ٌّمبٌغ ٌّىاد اٌخبَ ِٓ ا ػزاء ا 10 30 50.51

40 000,00 ػزاء اإلطّٕذ واألرؿفخ واٌشٌُح 10 30 50.52

ػزاء اٌخؼت 10 30 50.53

ٌُّبٖ ػزاءِىاد زذَذَخ ولىادص وخبِغ ا 10 30 50.54

ػزاء اٌشخبج  10 30 50.55

300 000,00 300 000,00 300 000,00 ػزاء اٌـجبغخ 10 30 50.56

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍىاسَ اٌـسُخ وِىاد اٌززؿُؾ ػزاء ا 10 30 50.57

200 000,00 200 000,00 200 000,00 ٌىهزثبئٍ اٌـغُز ٌؼزبد ا ػزاء ا 10 30 50.58

ػزاء اٌشفذ 10 30 50.59

ػزاء اٌدُز  10 30 50.60

ػزاء اٌطىة 10 30 50.61

ػزاء اآلخز 10 30 50.62

يىاد زفع انصسخ

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌّٕشٌُخ ىاد اٌـُبٔخ ا ػزاءِ  10 30 60.61

100 000,00 200 000,00 200 000,00 ٌّطهزح ٌّىاد ا ػزاء ا 10 30 60.62

انىذاثر وانًسبخس

ٌٍسىَ ذاد مجغ ا ػزاءِ  10 30 70.73

ىاد اٌزؼسُُ ػزاءِ  10 30 70.74

200 000,00 278 128,29 477 836,00 200 000,00 ٌؼزبد اٌـغُز ؿُبٔخ وردذَذ ا 10 30 70.75
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دراسبد ، أثسبث وأتؼبة

300 000,00 445 308,16 550 986,49 300 000,00 دراطبد ػبِخ 10 30 80.81

600 000,00 357 989,00 600 000,00 600 000,00 أرؼبة  10 30 80.82

350 000,00 203 490,00 553 490,00 ٌّىظفُٓ ِٓ مزف ِؤطظبد أخزي000,00 350 10     ِـبرَف رهٍُُء ٌىائر أخىر ا 30 80.83

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌذراطبد اٌزمُٕخ واٌزسبًٌُ ِـبرَف ا 10 30 80.84

يصبريف أخري نإلدارح انؼبيخ

5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 ٌىهزثبء ِظزسمبد اطزهالن ا 10 30 90.91

2 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 ٌّبء  ِظزسمبد اطزهالن ا 10 30 90.92

ِـبرَف اٌزذفئخ وِىادهب 10 30 90.93

1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 ٌّىاؿالد اٌالطٍىُخ رطىَ وِظزسمبد ا 10 30 90.94

100 000,00 75 216,00 80 000,00 80 000,00 ٌّزاطالد رطىَ ثزَذَخ وِـبرَف ا 10 30 90.95

150 000,00 109 559,61 150 000,00 150 000,00 ٌّذُٔخ ٌّظؤوٌُخ ا اٌزؤُِٓ ػٓ اٌسزَك وػٓ ا 10 30 90.96

800 000,00 503 539,09 1 014 460,00 1 000 000,00 ؼز  إػالٔبد لبٔىُٔخ ، إدراخبد و ِـبرَف إٌ 10 30 90.98

20 000,00 20 000,00 20 000,00 كزائت ورطىَ 10 30 90.99

28 316 200,00 19 568 214,19 32 301 353,12 27 806 200,00 يدًىع انفصم 30  28 316 200,00

األَشطخ انًبنيخ انًتؼهمخ ثتسذيذ انذيىٌ 40

لروض يٍ نذٌ انًؤسسبد انًبنيخ

ٌّّٕىزخ  ِٓ مزف ؿٕذوق اٌزدهُش اٌدّبػٍ ٌمزوف ا 10              طذاد أؿً ا 40 10.11

0,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 40 

انتسجيمبد انًًُىزخ يٍ طرف انخسيُخ انؼبيخ نهًًهكخ

فىائذ انمروض 50

42 238 116,00 47 888 836,64 47 888 837,00 47 888 837,00 ٌّّٕىزخ ِٓ مزف ؿٕذوق اٌزدهُش اٌدّبػٍ ٌمزوف ا فىائذ ا 10 50 10.11

تسًالد يبنيخ أخري

50 000,00 50 000,00 50 000,00 فىائذ اٌزؤخُز 10 50 20.21 0,00

42 288 116,00 47 888 836,64 47 938 837,00 47 938 837,00 يدًىع انفصم 50  42 288 116,00

298 354 316,00 272 060 708,08 311 610 496,43 303 373 037,00 يدًىع انجبة 10 289 044 316,00
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يدبل انشؤوٌ اإلختًبػيخ 20

انًسبػذح اإلختًبػيخ

اإلػبَخ انًمذيخ نهدًؼيبد وانًؤسسبد انًسهيخ 10

500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ٌٍّىظفُٓ إػبٔبد ِمذِخ ٌدّؼُبد األػّبي اإلخزّبػُخ   20 10 10.11

1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 ٌؼّىُِخ  ٌٍّؤطظبد اٌخُزَخ ا إػبٔبد ِمذِخ  20 10 10.12

2 000 000,00 1 474 600,00 1 990 000,00 1 600 000,00 إػبٔبد ِمذِخ ٌألػّبي اإلٔظبُٔخ 20 10 10.13

200 000,00 125 000,00 1 300 000,00 ؤطظبد أخزي اخزّبػُخ إػبٔبد ٌّ 20 10 10.14

انهجبد وانًؼىَبد

ِـبرَف اٌخزبٔخ  20 10 20.21

846 279,00 900 000,00 ٌٍّخُّبد ِـبرَف ٔمً األمفبي  20 10 20.22

ٌّسزبخُٓ هجبد وِؼىٔبد ٌـبٌر ا 20 10 20.23

ٌّؼىسَٓ ِـبرَف اطزؼفبء ا 20 10 20.25

ٌٍّزاوش اإلطزؼفبئُخ ٌّزكً  ِـبرَف ٔمً ا 20 10 20.26

ىاد غذائُخ ػزاءِ  20 10 20.27

3 700 000,00 2 820 879,00 3 615 000,00 4 400 000,00 يدًىع انفصم 10    3 700 000,00

يسبػذاد نهريبضخ واإلستدًبو

اندًؼيبد وانفرق انريبضيخ 20

1 000 000,00 561 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ٌٍدّؼُبد اٌزَبكُخ إػبٔبد  20 20 10.11

10 000 000,00 9 475 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 ٌٍفزق اٌزَبكُخ إػبٔبد  20 20 10.12

ِالػت ،لبػبد وِزوجبد رَبكُخ

300 000,00 339 178,20 500 000,00 500 000,00 ىاسَ اٌزَبكخ ػزاءٌ  20 20 20.24

11 300 000,00 10 375 178,20 11 500 000,00 11 500 000,00 يدًىع انفصم 20    11 300 000,00

انؼالخبد األسبسيخ وانًسبفظخ ػهً انصسخ

يىاد صسيخ وصيذنيخ 30

ػزاء اٌّىاد  

زاوش اإلطزؼفبئُخ 20 اٌـسُخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ اٌـسُخ واٌّ 30 10.11

1 000 000,00 295 691,64 300 000,00 300 000,00
زاوش   ػزاء اٌّىاد ٌٍىلبَخ اٌـسُخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ ٌٍـسخ واٌّ

ظزىؿفبد اإلطزؼفبئُخ واٌّ 20 30 10.12

350 000,00 346 268,40 350 000,00 350 000,00 ٌفئزاْ ىاد إثبدح ا ػزاءِ  20 30 10.13

1 000 000,00 762 166,20 770 000,00 770 000,00 ٌٍطفٍُُبد واٌسؼزاد ٌّجُذاد  ػزاء ا 20 30 10.14

600 000,00 279 481,14 285 000,00 285 000,00 ٌٍـسخ ٌٍّىبرت اٌجٍذَخ  ػزاء ػزبد ؿغُز  20 30 10.15
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زًالد انتهمير

1 400 000,00 2 229 365,75 2 229 733,17 1 400 000,00 ىاد اٌزٍمُر ػزاءِ  20 30 20.21

ٌٍزٍمُر ػزاء ػزبد ؿغُز  20 30 20.22

4 350 000,00 3 912 973,13 3 934 733,17 3 105 000,00 يدًىع انفصم 30   4 350 000,00

انتكىيٍ انًهُي

يراكس انتكىيٍ 70

ٌّظبهّبد ٍف ِـبرَف رظُُز ِؼبهذ اٌزىىَٓ اٌزمٍٕ ا 20 70 10.12

80 000,00 ٌٍّٕزخجُٓ ٌّظزّز  ِـبرَف اٌزىىَٓ ا 20 70 10.13

500 000,00 125 149,38 457 885,38 500 000,00 ىظفٍ اٌدّبػخ ٌّظزّز ٌّ ِـبرَف اٌزىىَٓ ا 20 70 10.14

500 000,00 125 149,38 537 885,38 500 000,00 يدًىع انفصم 70 500 000,00

انثمبفخ و انفُىٌ اندًيهخ 80

ٌىزت  ػزاء ا 20 80 10.11

ٌّخزٍفخ ٌىزت و اٌظدالد ا 20 رظفُز ا 80 10.14

انًسبرذ

150 000,00 150 000,00 150 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز 20 80 30.31

400 000,00 339 542,73 500 000,00 500 000,00 ٌٍجٕبَبد اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  20 80 30.32

100 000,00 50 000,00 50 000,00 ٌٍؼزبد اٌـُبٔخ واإلؿالزبد اإلػزُبدَخ  20 80 30.33

يُر نصبنر اندًؼيبد

4 000 000,00 2 252 000,00 3 985 000,00 3 200 000,00 ِٕر ٌفبئذح اٌدّؼُبد اٌثمبفُخ 20 80 80.81

4 650 000,00 2 591 542,73 4 685 000,00 3 900 000,00 يدًىع انفصم 80 4 650 000,00

يخ االَشطخ انذُي

يخ طمىش دُي 90

مصاريف الطقوس 20 90 10.11

انًمبثر ويصبنر دفٍ األيىاد

65 057,16 65 057,16 ٌٍّمبثز اٌـُبٔخ واإلؿالزبد اإلػزُبدَخ  20 90 20.22

300 000,00 80 303,44 323 800,00 300 000,00 ٌذٓف ٌغظً وا ؿىائز ا 20 90 20.24

300 000,00 145 360,60 388 857,16 300 000,00 يدًىع انفصم 90 300 000,00

24 800 000,00 19 971 083,04 24 661 475,71 23 705 000,00 يدًىع انجبة 20 24 800 000,00
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يدبل انشؤوٌ انتمُيخ 30  

انتؼًير، انسكٍ، وانًسبفظخ ػهً انجيئخ

جيئخ انسكٍ، انًُبطك انخضراء، انسذائك وانًسبفظخ ػهً ان 10

200 000,00 182 400,00 382 400,00 200 000,00 ػزاء األػدبر واألغزاص 30 10 10.11

100 000,00 56 600,00 156 600,00 100 000,00 ػزاء اٌجذور واألسهبر ٌٍّغبرص واٌّؼبرً 30 10 10.12

5 000,00 60 960,00 65 960,00 5 000,00 ػزاء األطّذح 30 10 10.13

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز ٌٍزؼىَز 30 10 10.14

200 000,00 200 000,00 200 000,00 ػزاء ػالِبد أطّبء اٌؼىارع 30 10 10.16

600 000,00 98 741,64 100 000,00 100 000,00 ػزاء ػزبد ؿغُز 30 10 10.17

50 000,00 50 000,00 50 000,00 ػزاء اٌمىادَض وِدبِغ اٌُّبٖ ِٓ اٌـٍت 30 10 10.18

انصيبَخ وانًسبفظخ ػهً انًًتهكبد

20 000 000,00 18 391 460,04 20 924 452,04 20 000 000,00 ٌٍّٕبمك اٌخلزاء واٌسذائك واٌغبثبد اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ  30 10 20.21

ٕزشهبد وِزافك اٌظُبراد   ٌؼّىُِخ واٌّ ؿُبٔخ اٌظبزبد ا

ٌؼّىُِخ شاثً  ا واٌّ 30 10 20.22

1 000 000,00 1 195 245,48 1 570 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ اٌؼىامًء و اٌّظبثر 30 10 20.23

10 000 000,00 6 403 363,61 7 350 075,55 6 000 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌٍطزلبد 30 10 20.25

2 000 000,00 1 981 389,10 2 550 712,70 2 000 000,00 ؿُبٔخ اٌجٕبَبد اٌزمُٕخ  30 10 20.27

1 000 000,00 54 612,00 654 612,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ إٌّؼآد اٌزَبكُخ 30 10 20.29

ؿُبٔخ ِٕؼآد اٌّبء اٌـبٌر ٌٍؼزة 30 10 20.30

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 ؿُبٔخ ِٕؼآد اإلٔبرح اٌؼّىُِخ 30 10 20.31

2 600 000,00 1 332 864,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ؿُبٔخ ِٕؼآد أخزي 30 10 20.32

39 755 000,00 29 757 635,87 37 504 812,29 34 155 000,00 يدًىع انفصم 10 39 755 000,00

َبرح انؼًىييخ اإل

انصيبَخ وانًسبفظخ 20

2 000 000,00 11 873,81 2 011 873,81 2 000 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌّٕؼآد اإلٔبرح اٌؼّىُِخ  30 20 10.12

400 000,00 400 000,00 400 000,00 اٌـُبٔخ اإلػزُبدَخ ٌٍّىٌذاد وِسطبد اٌزسىًَ 30 20 10.13

6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 ػزاء ػزبد اٌـُبٔخ 30 20 10.14

َبرح انؼًىييخ استهالن اإل

87 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 80 000 000,00 اٌّظزسمبد -اإلٔبرح اٌؼّىُِخ- 30 20 20.21

95 400 000,00 80 011 873,81 88 411 873,81 88 400 000,00 يدًىع انفصم 20 95 400 000,00
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َمظ انًبء

انصيبَخ وانًسبفظخ 30

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ٌّبء - ٌّظزسمبد-ٔمن ا ا 30 30 10.11

100 000,00 100 000,00 100 000,00 ػزاء ػزبد اٌـُبٔخ 30 30 10.12

7 100 000,00 7 000 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00 يدًىع انفصم 30 7 100 000,00

142 255 000,00 116 769 509,68 133 016 686,10 129 655 000,00 يدًىع انجبة 30 142 255 000,00

إػبَبد نهتؼبوَيبد 40

100 000,00 اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ 40 20 10.11

100 000,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 10 100 000,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انجبة 40 100 000,00

يدبل انذػى 

دػى أَشطخ يختهفخ

سذاد و إرخبع انسمىق و انرسىو و انىاخجبد 

انًسصهخ ثغير زك
50

1 300 000,00 66 091,17 1 300 000,00 1 300 000,00 طذاد ٌٍخىاؽ 50 10 10.11

100 000,00 100 000,00 100 000,00 طذاد ٌٍّمبوالد 50 10 10.12

تؼىيضبد 

30 000 000,00 21 730 453,35 30 003 785,00 30 000 000,00 رؼىَلبد ػٓ اٌلزر ٌـبٌر اٌخىاؽ  50 10 20.21

1 500 000,00 568 315,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ؿىائز اٌّظطزح وإلبِخ اٌذػبوٌ 50 10 20.22

160 000,00 160 000,00 ِـبرَف ِخزٍفخ -اٌّىزت اٌـسٍ- زّالد اٌزسظُض 50 10 30.31

32 900 000,00 22 524 859,52 33 063 785,00 32 900 000,00 يدًىع انفصم 10 32 900 000,00

انذػى يٍ خالل انًصبريف انطبرئخ 20

ٌّىظفُٓ  ا 50 20 10

ٌؼزبد وؿىائز اٌزظُُز ا 50 20 20

0,00 0,00 0,00 0,00 يدًىع انفصم 20 0,00
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فمبد يٍ انًجبنغ انًرصىدح دفؼبد نسسبة اُن 40

76 500 000,00 61 200 000,00 76 500 000,00 76 500 000,00 دفؼبد ٌسظبة إٌفمبد ِٓ اٌّجبٌغ  اٌّزؿىدح ٌفبئذح اٌّمبمؼبد 50 40 20.21

17 000 000,00 23 000 000,00 23 000 000,00
ٌّزؿىدح ألِىر خـىؿُخ  ٌّجبٌغ  ا فمبد ِٓ ا دفؼبد ٌسظبة إٌ

ٌٍزُّٕخ اٌجؼزَخ ٌّسٍُخ  ٌّجبدرح ا ا 50 40 30.31

13 900 000,00 16 191 816,06 18 377 125,27 14 937 892,00 دفعات أخرى 50 40 60.61

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 مهرجان الفيلم الدولي لمراكش 50 40 60.62

302 000 000,00 330 195 796,17 330 195 840,00 330 000 000,00
دفؼبد ٌفبئذح اٌؼزوبد اٌخبؿخ ِمبثً اٌخذِبد اٌزٍ 

رظذَهب ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ 50 40 60.63

دفؼبد ٌّـٍسخ االطزمجبي و اٌّظبػذح و رمُُُ اٌجزاِح 50 40 60.67

دفؼبد ٌٍّخزجزاد اٌؼّىُِخ و اٌّـبٌر اٌزبثؼخ ٌىسارح 

اٌـسخ ِـبرَف اٌزسبًٌُ
50 40 60.69

300 000,00 152 657,10 300 000,00 300 000,00 دفؼبد ٌٍّىزت اٌدهىٌ ٌٍسىس 50 40 60.71

23 600 000,00
دفؼبد ٌٍىوبٌخ اٌّظزمٍخ ٌزىسَغ اٌّبء و اٌىهزثبء و ٌّخزٍف 

اٌّؤطظبد 50 40 60.72

450 000,00 450 000,00 450 000,00 دفؼبد ٌّؤطظخ دمحم اٌظبدص ٌسّبَخ اٌجُئخ 50 40 60.73

436 750 000,00 407 740 269,33 451 822 965,27 448 187 892,00 يدًىع انفصم 40   

469 650 000,00 430 265 128,85 484 886 750,27 481 087 892,00 يدًىع انجبة 50 469 650 000,00

تبئح يدبل إَذيبج اُن 60

تبئح اُن 10

184 840 684,00 96 759 844,21 132 179 071,00 132 179 071,00 دفؼبد اٌفبئق ٌٍدشء اٌثبٍٔ ِٓ اٌُّشأُخ 60 10 10.11

184 840 684,00 96 759 844,21 132 179 071,00 132 179 071,00 يدًىع انجبة 60 184 840 684,00

1 120 000 000,00 935 826 273,86 1 086 354 479,51 1 070 000 000,00 يدًىع لسى يصبريف انتسيير
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2ـ يذاخيــم اندسء انثبَي

انتمذيراد انًمترزخ المداخيل المقبوضة تمذيراد انًيساَيخ

نسُخ 2018 ثرسى سُخ 2017

يدبل انشؤوٌ اإلختًبػيخ

ٌّبء اٌسبر ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء أودَخ ا ا 20 30 30.31

ٌؼذة ٌّبء ا ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء ِدبرٌ ا ا 20 30 30.32

يدبل انشؤوٌ انتمُيخ

ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء اٌطزق ا 30 10 30.32

ٌّظبهّخ ٍف ثٕبء األرؿفخ ا 30 10 30.33

يدبل انشؤوٌ اإللتصبديخ

ٌغُز ِجُٕخ ثُغ األراكٍ ا 40 10 20.22

ٌّجُٕخ ثُغ األراكٍ ا 40 10 20.23

يدبل دػى انُتبئح

ٌُّشأُخ         071,00 179 132           844,21 759 96         684,00 840 184 فبئق ِذاخًُ اٌدشء األوي ِٓ ا 50 10 10.11

-                              - ٌّٕـزِخ                              فىائق ِذاخًُ اٌظٕخ ا 50 10 10.12

-                              - ٌّزؿىدح ألِىر خـىؿُخ                              ٌّجبٌغ ا فىائق زظبثبد ا 50 10 10.31

-                              - ٌّزؿىدح                               ٌّجبٌغ  ا فمبد ِٓ ا فىائق زظبثبد إٌ 50 10 10.32

ٌّلبفخ ألخً ٌمُّخ ا ِٕسبد خـىؿُخ ِٓ اٌلزَجخ ػًٍ ا 50 20 10

-                              - االطزثّبر واٌزدهُش                             

-                              - ٌّظبهّبد ) هجبد (                              أِىاي ا 50 30 30.31

-                              - ٌّسٍُخ                              ِزسـً لزوف ردهُش اٌدّبػبد ا 50 40 10

يدًـــىع انمســـى 02          071,00 179 132           844,21 759 96          684,00 840 184

50

َىع انرسىو ريس انًيساَيخ

20

30

40
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انًصبريف انًهتسو ثهب انفمراد انفصىل األثىاة

ٌفمزح ا ٌفـً ا انجبة

انقؽى 04
اإلدارح انؼبيخ

إٌؼبم اٌّؼززن

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ

اإللتُبءاد 10 10

1 535 733,51 األراكٍ 11 11 10

اٌجٕبَبد 12

ِجبٍٔ ٌٍظىًٕ 13 11 10

467 385,00 467 385,00 1 222 620,92 اٌسمىق واٌزطىَ اٌّزرجطخ ثؼزاء اٌؼمبراد 14 11 10

انجُبءاد  20

3 591 703,00 1 690 443,28 4 553 377,33
ظبػذح اٌزمُٕخ-دراطخ زىي ِّزٍىبد اٌدّبػخ  ٌذراطبد واٌّ ا

ٌؼبرَخ ودراطخ زىي ِذاخٍُهب و رسُُٓ إزـبء األراكٍ ا
21 11 10

647 804,48 6 786 465,41 8 400 159,87 رؼُُذ اٌجٕبَبد 22 11 10

23 220,00 رؼُُذ ِجبٍٔ ٌٍظىٓ 23 11 10

57 106,79 60 215,00 ثٕبء أطىار وطُبخبد 24 11 10

452 110,00 اٌسمىق واٌزطىَ اٌّزرجطخ ثبٌجٕبءاد 25 11 10

اإلصالزبد و األشغبل انكجري نهصيبَخ 30

38 524,29 أػغبي رهُئخ اٌّطزذ اٌؼّىٍِ 30/31 11 10

68 233,90 913 955,40 اٌجٕبَبد  )اٌـُبٔخ( 30/33 11 10

انًًتهكبد انًُمىنخ 12

اإللزٕبءاد 10

629 970,00 1 686 270,00 2 103 916,90 اٌظُبراد اٌذراخبد واٌذراخبد إٌبرَخ و اٌُِبد 11 12 10

11 868,00 7 677 468,37 ػزبد وأثبد اٌّىزت 12 12 10

132 336,08 132 420,28 اٌؼزبد اٌزمٍٕ 13 12 10

هبئيخ  اإلػتًـــبداد اُن

نسُخ 2017

األإػتًبداد انًمترزخ 

ثرسى سُخ 2018

انسىاالد انصبدرح 

وانًؤشر ػهيهب إنً 

غبيخ 30/092017

ريس انًيساَيخ

َىع انًصبريـــــــــــــــف

      يصـــــبريـــــــــف اندسء انثبَي 
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94 080,00 384 930,14 5 337 855,30 ِبرٍ اٌؼزبد اٌّؼٍى 14 12 10

157 188,85 157 188,85 اٌؼزبد اٌىهزثبئٍ واإلٌىززؤٍ 15 12 10

181 254,00 220 682,42 ػزبد اٌزشَُٓ واٌسفالد 16 12 10

1 039 398,92 3 450 650,28 ػزبد اإلػبراد 17 12 10

إصالزبد كجري 20

258 145,84 265 685,84 اٌظُبراد, اٌذراخبد , اٌذراخبد إٌبرَخ واٌُِبد 21 12 10

يشبريغ يتكبيهخ 13

12 000 000,00 1 834 363,67 2 977 769,73
اٌـُبٔخ واألػغبي اٌىجزي-رؤهًُ ػبرع وّبطخ-ثٕبء ِسدش 

خّبػٍ و ِظزىدع خّبػٍ
11 13 10

15 000 000,00 2 471 340,90 5 204 823,30 19 106 326,04
ؿُبٔخ إٌّؼآد اٌـسُخ -رؼُُذ ِىلف اٌظُبراد ػزؿخ اٌّؼبع -

رؤهًُ واد اَظًُ
12 13 10

6 100 000,00 740,43 117 305,42 5 723 560,08
ؿُبٔخ لٕىاد اٌىاد اٌسبر-ثٕبء اٌّسطخ اٌطزلُخ اٌدذَذح-رؤهًُ 

ػبرع اٌسظٓ اٌزبٍٔ-اٌخشأخ اٌجٍذَخ-ثٕبء ِسطخ 

ثُىوهزثبئُخ+رهُئخ ِذاخً طبزخ خبِغ اٌفٕبء

13 13 10

6 000 000,00 1 850 779,49 22 311 759,57 أػغبي اٌـُبٔخ-رؤهًُ ِٕظز واخهخ مزَك فبص 14 13 10

أػغبي اٌـُبٔخ - اٌّذار اٌسلزٌ - 15 10/13 10

16 006 200,00 17 000 000,00 أػغبي رهُئخ اٌّطزذ اٌؼّىٍِ  اٌدذَذ 16 10/13 10

10 000 000,00 فزس إٌفبَبد إٌّشٌُخ 17 10/13 10

يصبريف يختهفخ 14

400,00 2 624 368,00 ِـبرَف ِخزٍفخ 11 14 10

أػغبي ِزرجطخ ة طُذ وىة 22 ثّخزٍف اٌؼىارع 12 14 10

96 328 981,00 85 259 844,20 85 259 844,20 85 573 145,43 رظذَذ أؿً اٌمزوف 11 20 10

       يدًـــــــــىع انجبة 10   713,41 862 201     742,29 194 123    165,01 571 89      684,00 020 139  

يدبالد انشؤوٌ اإلختًبػيخ 20

اٌّظبػذاد واألٔؼطخ اإلخزّبػُخ 10

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ

اإللتُبءاد 10 11

اٌجٕبَبد 12 11 20

11 924,50 اٌسمىق واٌزطىَ اٌّزرجطخ ثؼزاء اٌؼمبراد 13 11 20
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انجُبءاد 12 11 20

ظبػذح اٌزمُٕخ اٌذراطبد واٌّ 20/21 11 20

637 990,34 935 732,22 ثٕبَبد 20/22 11 20

انًًتهكبد انًُمىنخ 12

ردهُش اٌجٕبَبد 10 12 20

ػزبد وأثبد اٌّىزت 10/11 12 20

228 000,00 228 982,00 اٌؼزبد اٌزمٍٕ 12 12 20

اٌؼزبد اٌىهزثبئٍ واإلٌىززؤٍ 13 12 20

انصيبَخ واإلصالزبد  انكجري نهًُمىالد 20 12 20

ٌّسّذٌ ٍِؼت اٌسٍ  ا ردهُش  20/22 12 20

األٔؼطخ اٌزَبكُخ 20

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ 21

انجُبيبد 20

153 619,37 223 155,39 ظبػذاد اٌزمُٕخ اٌذراطبد واٌّ 21 21 20

92 049,75 2 704 606,75 زوجبد اٌزَبكُخ اٌّالػت واٌّ 22 21 20

4 433 304,44 5 801 102,85 اٌّظبثر     20/23 21 20

452 037,24 1 480 157,24 2 347 375,48 زوجبد اٌزَبكُخ اٌّالػت واٌّ 30/31 21 20

1 400 000,00 5 603,81 9 901,04 اٌّظبثر 30/32 21 20

انًًتهكبد انًُمىنخ 22

ردهُش  إٌّؼآد اٌزَبكُخ 10

12 000,00 ػزبد اٌزَبكخ 10/13 22 20

انصيبَخ واإلصالزبد انكجري 21

82 085,00 82 085,00 ػزبد وأثبد اٌّىزت 21 22 20

األَشطخ انصسيخ 30

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ 31

اٌذراطبد و اٌّظبػذاد اٌزمُٕخ 20/21 30/31 20

6 446 922,19 7 053 536,88 أػغبي ثٕبء ِظزىدع  20/22 30/31 20

أػغبي اٌـُبٔخ : ِظزىدع االِىاد و رهُئخ اٌّىزت

اٌـسٍ
30/31 30/31 20

200 474,35 347 965,02 أػغبي اٌزهُئخ : اٌّىزت اٌـسٍ 30/32 30/31 20
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انًًتهكبد انًُمىنخ 32

اإللتُبءاد 10

40 320,00 930 985,97 اٌظُبراد واٌذراخبد واٌذراخبد إٌبرَخ واٌُِبد 10/11 32 20

509 354,80 ردهُش اٌّىزت اٌـسٍ 10/12 32 20

1 739 538,00 اٌؼزبد اٌزمٍٕ 20/23 32 20

انتؼهيى اإلثتذائي 40

انًًتهكبد انؼمبريخ 41

اإللزٕبءاد 10

انجُبءاد 20

53 869,50 53 869,50 ظبػذاد اٌزمُٕخ اٌذراطبد واٌّ 20/21 41 20

420 242,94 420 242,94 رؼُُذ ِؤطظبد ٌٍزؼٍُُ - اٌزؼٍُُ االثزذائٍ - 20/22 41 20

اإلصالزبد و األشغبل انكجري نهصيبَخ 30

اٌجٕبَبد 30/32 41 20

انثمبفخ وانفُىٌ اندًيهخ 70

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ 71

انجُبيبد

584 130,08 ظبػذاد اٌزمُٕخ اٌذراطبد واٌّ 20/21 71 20

3 479 112,67 3 631 314,59 اٌجٕبَبد 20/22 71 20

اإلصالذ واألشغبل  انكجري نهصيبَخ 30

أػغبي رهُئخ اٌّظزذ اٌٍّىٍ 30 71 20

982 998,75 1 071 154,88 اٌجٕبَبد  32 71 20

انًًتهكبد انًُمىنخ 10 72

1 004 760,00 ردهُش اٌّزوت اٌزمبفٍ إٌخًُ -أثبد اٌّىزت- 11 72 20

37 680,00 137 680,00 اٌؼزبد اٌزمٍٕ  12 72 20

3 320,00 ِبرٍ- ردهُش اٌّزوت اٌثمبفٍ إٌخًُ - اٌؼزبد اٌّؼٍى 13 72 20
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1 563,96 ػزاء أدواد وِسىالد ؿىرُخ ٌٍّظزذ 20/22 72 20

األَشطخ انذيُيخ 80

اٌّّزٍىبد اٌؼمبرَخ 81

انجُبيبد 20

7 000 000,00 9 603,68 174 767,87 ٌّمبثز وإؿالذ أطىارهب-ثٕبء ِمجزح ّٔىدخُخ ِـبرَف ا 20/23 80/81 20

يدًــــــــــــىع انجبة 20   049,72 021 30       034,03 784 18      037,24 452           000,00 400 8      

يدبل انشؤوٌ انتمُيخ 30

سبفظخ ػًٍ اٌجُئخ اٌزؼُّز واٌظىٓ واٌّ 10

أػغبي زلزَخ ولزوَخ 11

انذراسبد واألثسبد 10

1 000 000,00 115 200,00 6 265 119,21 6 375 064,99 دراطبد ػبِخ-دراطخ زىي ِذاخً اٌّذَٕخ 11 11 30

201 504,48 3 074 563,24 4 059 662,32 دراطبد رمُٕخ 12 11 30

انسبزبد انؼًىييخ 20

3 341 106,61 3 342 334,29 اإلصالزبد 20/21 11 30

انًسبفظخ ػهً انجيئخ 12

تشدير انًُبطك انخضراء 20

ِبوٓ اإلطزدّبَ أػغبي وجزي أل 10/12 12 30

أػغبي وجزي  ٌٍزؼدُز 20/21 12 30

7 300 000,00 515 825,81 11 966 888,54 12 767 981,22
أػغبي وجزي ٌزهُئ إٌّبمك اٌخلزاء -طبزخ اٌىزجُخ-رهُئخ زذائك اٌمزة 

)مىي اٌظىخ ثبٌسٍ اٌؼظىزٌ(
20/22 12 30

انجُبء وانصيبَخ وانًسبفظخ ػهً شجكبد 

 انطرق وانًُشآد وانهُذسخ انًذَيخ
20

انطرق  ويُشآد انهُذسخ انًذَيخ 21

ثُبء انطرق 10

4 000 000,00 480 936,23 4 842 064,75 4 853 557,89 اٌطزق اٌسلزَخ-أؼبء مزق خذَذح ثززاة ِمبمؼخ إٌخًُ 11 21 30

7 418,52 7 418,52 اٌطزق اٌّؼززوخ ثُٓ اٌدّبػبد 12 21 30

39 715,41 39 715,41 ّزاد اٌدّبػُخ اٌّظبٌه واٌّ 13 21 30

20انجُبء وانصيبَخ و انًسبفظخ ػهً شجكبد انطرق و انًُشآد

1 500 000,00 8 826,10 12 123,50 3 297,40 اٌدظىر-ِّز ثبة اٌخُّض-رىطُغ لٕطزح زٍ اٌشَزىْ 20/21 21 30



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

160 
 

 

أشغبل كجري نهصيبَخ 30

15 652 858,00 38 193 713,36 39 026 148,51 اٌطزق اٌسلزَخ-ػبرع ػجذ اٌىزَُ اٌخطبثٍ- 31 21 30

اٌطزق اٌّؼززوخ ثُٓ اٌدّبػبد  32 21 30

859 069,29 859 069,29 ّزاد اٌدّبػُخ اٌّظبٌه واٌّ 33 21 30

ثُبء و صيبَخ شجكخ انًبء 22

خٍت اٌّبء اٌـبٌر ٌٍؼزة 10/11 22 30

359 945,07 512 444,24 اؿالذ ٔمن اٌّبء اٌؼّىٍِ 10/12 22 30

ِسطبد كخ اٌمٕىاد ورفغ اٌُّبٖ 10/14 22 30

82 465,34 599 562,05 زفز اِثبر 10/15 22 30

َبرح انؼًىييخ شجكخ انكهرثبء وأشغبل اإل 23

َبرح انؼًىييخ يُشآد اإل 10

1 697 762,34 1 925 071,82 وكغ األػّذح واألطالن 11 23 30

1 421 199,16 ثٕبء ِزاوش اٌزسىًَ واٌزىسَغ 12 23 30

أشغبل كجري نهصيبَخ 20

األػّذح واألطالن 20/21 23 30

11 933,29 11 933,29 األػّذح واالطالن -اٌزىسَغ و اٌزسىًَ- 20/22 23 30

344 400,00 949 231,64 959 615,64 ِدبرٌ اٌُّبٖ 20/21 24 30

يدًـــــــــــىع انجبة 30   076,04 764 76       120,11 703 71      550,62 319 17      000,00 800 13    

يدبل انشؤوٌ اإللتصبديخ 40

اإللتُبءاد                                                                                      10

انصُبػخ و انصُبػخ انتمهيذيخ 20

إػبَبد و يسبهًبد 30

10 004 000,00 اٌّؼبروخ فٍ رأطّبي ػزوخ اإللزـبد اٌّخزٍن 30/31 20 40

1 000 000,00 اٌّؼبروخ فٍ رأطّبي ػزوخ اإللزـبد اٌّخزٍن 30/32 20 40

انتدبرح 30

اإللتُبءاد 10

500 000,00 األراكٍ 11 30 40

13 902,00 13 902,00 اٌؼزبد اٌزمٍٕ 12 30 40

اٌجٕبءاد 20

2 460 543,24 2 495 569,56 ظبػذاد اٌزمُٕخ اٌذراطبد واٌّ 20/21 30 40

883 969,07 883 969,07 ِبوٓ ثُغ األطّبن أطىاق اٌدٍّخ وأ 20/23 30 40

3 950 796,43 10 028 926,40 15 113 996,98 األطىاق اٌّغطبح 20/26 30 40
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3 254 377,37 3 254 377,37 اٌّزاوش اٌزدبرَخ 20/27 30 40

اإلصالزبد واألشغبل انكجري نهصيبَخ 30

216 234,12 258 267,16 اٌّدبسر 32 30 40

280 683,54 487 162,92 ِبوٓ ثُغ األطّبن أطىاق اٌدٍّخ وأ 33 30 40

3 000 000,00 563 544,03 2 760 637,48 2 932 412,77 رهُئخ األطىاق اٌدّبػُخ 36 30 40

943,09 6 826,99 اٌّزاوش اٌزدبرَخ 37 30 40

يدًـــــــــــــــىع انجبة 40   484,82 950 36       216,31 900 19      340,46 514 4        000,00 000 3      
يدبل انذػى 50

استؼًبل أيىال انًسبهًخ  10

122 265,34 رظذَذ اٌّـبرَف إٌبردخ ػٓ زً اٌىوبٌخ اٌّظزمٍخ 20/22 10 50

  ٌٍٕمً اٌسلزٌ ِزاوغ

اإلػبَبد 20

دفؼبد ٌٍّىزت اٌىمٍٕ ٌٍظىه اٌسذَذَخ 40/31 20 50

دفؼبد ٌٍسظبثبد اٌخـىؿُخ 30

20 620 000,00 103 000 000,00 123 486 260,00 132 796 260,00

ٌٍظمىم- ِظبهّخ اٌدّبػخ اٌسلزَخ ٍف ِؼزوع اٌجٕبَبد اٍَِخ 

ٌّؤطظبد  ٌهُئبد و ا خزٍف ا ٌّّزاد اٌظُبزُخ+دفؼبد ٌّ ارفبلُخ ا

و اٌؼزوبد

30/33 30 50

8 500 000,00
ٌٍّىزت  ؤطظخ دمحم اٌظبدص ٌسّبَخ اٌجُئخ  ودفؼبد  دفؼبد ٌّ

ٌٍظُبزخ اٌىمٍٕ 
30/34 30 50

1 800 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
جبدرح اٌىمُٕخ  ٌّزؼٍمخ ثبٌّ دفؼبد ٌفبئذح اٌسظبة اٌخـىؿٍ ا

ٌٍزُّٕخ اٌجؼزَخ
40/41 30 50

يدًـــــــــــــــىع انجبة 50   525,34 418 147     260,00 486 129    000,00 800 104    000,00 620 20    

تغطيخ اػتًبداد انتسيير انًُمىنخ 60

0,00 16 254 479,51 16 254 479,51 16 254 479,51 رغطُخ اػزّبداد اٌزظُُز إٌّمىٌخ 30/32 10 60

يدًــــــــــــىع انجبة 60   479,51 254 16       479,51 254 16      479,51 254 16        -                           

يدًـــــــــــــىع انمسى 04   328,84 271 509     852,25 322 379    572,84 911 232    684,00 840 184  
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 المداخيــــــــــــــل
انًذاخيم انًسممخ

إنً غبيخ 

30/09/2017

أ- حسابات المبالغ المرصودة المور خصوصية

3 200 000,00 2 148 562,10 3 200 000,00  حساب ضريبة الدبح لفائدة دار األطفال و التعاون الوطني

17 000 000,00 86 589 333,46 23 000 000,00 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

9 613 000,00 9 613 000,00 تجهيز الحي اإلداري سيبع

29 813 000,00 88 737 895,56 35 813 000,00 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

ب، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

87 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 ـ حساب اإلنارة العمومية 

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ـ حساب نقط الماء العمومي 

ت، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة )المقاطعات(

26 000 000,00 15 600 000,00 26 000 000,00 مقاطعة المنارة

16 500 000,00 9 900 000,00 16 500 000,00 مقاطعة جليز

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة سيدي يوسف بن علي

13 000 000,00 7 800 000,00 13 000 000,00 مقاطعة المدينة

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة النخيل

1 000,00 138 796,93 1 000,00 ISO /14001 مشروع مراكماس -المتعلق باإلشهاد البيئي

1 000,00 140 382,07 1 000,00 ميد باك

1 000,00 1 069 410,99 1 000,00 مشروع دعم االمركزية "باد المنارة "

170 503 000,00 114 248 589,99 163 503 000,00 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

مشروع ميزانية 2018 الحسابات الخصوصية

االػتًبداد انًمترزخ نسُخ 2018بٌــــــــــــــــــــان الحسابات َيخ انًمجىنخ  نسُخ 2017 تمذيراد انًيسا

000,00 316 485,55200 986 000,00202 316 199المجمـــــــــــــــــــوع العام
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المصاريــــــــــــــــف

أ،  حسابات المبالغ المرصودة ألمور خصوصية

3 200 000,00 2 151 599,78 3 807 898,10  حساب ضريبة الدبح لفائدة دار األطفال و التعاون الوطني

17 000 000,00 68 009 608,52 109 589 333,46 المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

9 613 000,00 9 613 000,00 تجهيز الحي اإلداري سيبع

29 813 000,00 70 161 208,30 123 010 231,56 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

ب، حسابات النفقات من المبالغ المرصودة

87 000 000,00 60 000 000,00 80 000 000,00 ـ حساب اإلنارة العمومية 

7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 ـ حساب نقط الماء العمومي 

26 000 000,00 15 600 000,00 26 000 000,00 مقاطعة المنارة

16 500 000,00 9 900 000,00 16 500 000,00 مقاطعة جليز

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة سيدي يوسف بن علي

13 000 000,00 7 800 000,00 13 000 000,00 مقاطعة المدينة

10 500 000,00 6 300 000,00 10 500 000,00 مقاطعة النخيل

1 000,00 139 796,93 ISO /14001 مشروع مراكماس - المتعلق باإلشهاد البيئي

1 000,00 141 382,07 ميد باك

1 000,00 386 254,84 1 070 410,99 مشروع دعم االمركزية "باد المنارة "

170 503 000,00 113 286 254,84 164 851 589,99 مجموع الحسابات الخصوصٌة 

200 316 000,00 183 447 463,14

االنتسايبد انً غبيخ 30/09/2017 االػتًبداد انًمترزخ نسُخ 2018بٌــــــــــــــــــــان الحسابات

821,55 861 287المجمـــــــــــــــــــوع العام

اإلػتًبداد انُهبئيخ نسُخ 2017 ثًبفيهب 

انًُمىل
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الفائــــــض المصاريــــف العامة  المداخيــــل العامة  البــيـــــــان

0,00 1 304 840 684,00 1 304 840 684,00 ـ الميزانية الرئيسية 

0,00 200 316 000,00 200 316 000,00 ـ الحسابات الخصوصية 

0,00 1 505 156 684,00 1 505 156 684,00 المجمـــــــــوع 

تلخيــــص الميزانيــة لسنــة 2018
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الثامنة والعشرون النمطة 

ىدة للملاوعاث بشظم العىت اإلااليت   والخفىيذ عليها. 2018دساظت خعاباث الىـلاث مً اإلابالؽ اإلاـش

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة لفة لجنة المكالتمرٌر نص لتبلوة  الحسٌن نوار  الكلمة للسٌد 

 برمجة حول النمطة.وال

 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةالمكلفة ربٌس اللجنة  الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 28 ة رلم:النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
سانية والشؤون املالية باملي املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 28ل النقطة  رقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

ّااتضْٓتلل2018ة اس٘لحش ب تلاايفك تلمًلاملب اــغلاملاصْةٗلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘ل
 عؤَ .
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 وبعد ان تم عمد االجتماع االول فاً االجاال المانونٌاة حسابللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل،  طبما

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات والماضٌة بعرض المٌزانٌة على انظار اللجناة المختصاة، وفاً  074ممتضٌات المادة 

وبحضاور الساادة األطار ، 1106 مط المتبمٌة المدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌاة لشاهر اكتاوبرمواصلتها تدارس الناطار 
، عماادت اللجنااة المكلفااة بالمٌزانٌااة والشااإون المالٌااة اإلدارٌااة والتمنٌااة الجماعٌااة الماادبرٌن لبلعتمااادات المالٌااة بالمٌزانٌااة

والنصااؾ صااباحا بماعااة االجتماعااات  الحادٌااة عشاارالساااعة  علااى 1106 اكتااوبر 05 االثنااٌناجتماعاتهااا ٌااوم  ثااانًوالبرمجااة 
 :تٌناالتٌ تٌنلتدارس النمط ةالكبرى بالمصر البلدي شارع   الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن

 ّااتضْٓتلعؤَ .ل8102ة اسـ٘لمراّعلمٔزاىٔ٘لزتوصلمج ع٘لماانشلباسهلااشي٘لامل أ٘ل 

 لّااتضْٓتلعؤَ .ل8102ب اــغلاملاصْةٗلاونك طم تلباسهلااشي٘لامل أ٘لة اس٘لحش ب تلاايفك تلمًلامل
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
م. عبد الحفٌظ عبد المجٌد اٌت الماضً، ، عبد الؽنً درٌوش ،عبد الصمد العكاري، عبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

   بالة. ، عبد الهادي تلماضً، المؽراوي

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: -

 )عضو اللجنة(النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً  :  عبد السبلم سً كوري
 النابب الرابع لربٌس المجلس الجماعً  :   أحمد المتصدق

 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي
 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السادس  :   الفضًخدٌجة 

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السابع  :  عبد الرزاق جبور
 لربٌس المجلس الجماعًالنابب الثامن  :   أمال مٌصرة

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، حفٌظة مجدار، عادل المتصدق، عبد الصمد عبد الهادي بن عبل، المصطفى الوجدانً، إبراهٌم بوحنش، خلٌفة الشحٌمً
 ،   بنلعروسً.، م.احفٌظ لضاوي العباسًالهنٌدي

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  مدا عبد الحك

 وكٌل المداخٌل :  الخمار لمؽاري
 ربٌس المسم التمنً :  م. الطٌب اسنٌنح
 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 مدٌر مكتب حفظ الصحة الجماعً : د. هشام بوخصٌبً
 ًربٌس لسم العمل االجتماع : عبد العزٌز األمري
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  الحسٌن الزواق
 ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة :    بركادي
 ربٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة :     أرفا

 لسم تنمٌة الموارد المالٌةعن لسم  :  م. أحمد المفتً

 ةلسم تنمٌة الموارد المالٌعن لسم  :  عماد المٌدومً

 عن المسم التمنً :    بوٌبان

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 17: رلم  النمطة
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 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  رشٌد لٌمونً

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: كما شارن من -
 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن

بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من نسخ من حسابات النفمات من المبالػ المرصودة 

رٌر، وبعد فتح للمماطعات الخمس )مراكش المدٌنة، المنارة، جلٌز، سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل( المرفمة بالتم

 باب المنالشة وابداء الرأي، تراوحت التدخبلت بٌن توجهٌن: 

توجه ٌرى بإمكانٌة احترام توجه المماطعة فً برمجتها للمخصص المالً الممترح استنادا لمبدأ  

المتعلك  ًمن المانون التنظٌم 141التدبٌر الحر فً اطار احترام المسطرة المانونٌة المضمنة فً المادة 

 ماعات.بالج

وتوجه ٌرى بإمكانٌة التدخل للتعدٌل عبر لراءة ثانٌة للحساب بالنظر لعدم احترام بعض الشروط  

 المذكورة خاصة حساب مماطعة سٌدي ٌوس بن علً. 141الواردة فً المادة 

وبالنظر لوجود بعض حاالت التنازع سواء االٌجابً او السلبً بٌن المجلس الجماعً ومجالس المماطعات 

النابب الثانً لربٌس جاز بعض االشؽال التً اصبحت بموة المانون من اختصاصات المماطعة، وحٌث ان فً ان

أكد أن حسابات النفمات المرصودة للمماطعات نولشت على مستوى ندوة الرإساء باعتماد  المجلس الجماعً

المذكورة، مشٌرا أن مجلس معاٌٌر المساحة وعدد السكان وكافة الشروط المانونٌة المحددة لتوزٌع النفمات 

المماطعة له الصبلحٌة التامة فً برمجة االعتماد الذي ٌراه مناسبا لكل فصل مع توفره على آلٌة تحوٌل االعتماد 

عند الحاجة، داعٌا السادة األعضاء إلى احترام إرادة مجالس المماطعات لتفادي المراءة الثانٌة لحسابات النفمات 

فمد ابدت اللجنة موافمتها على حسابات النفمات من المبالػ المرصودة للمماطعات  لما فٌها من ضٌاع للولت،

الخمس )مراكش المدٌنة، المنارة، جلٌز، سٌدي ٌوسؾ بن علً والنخٌل( كما هً مرفمة بالتمرٌر على اساس ما 

 :ٌلً

 تنازعالصرؾ و تفادٌا ألي ازدواجٌة  الرإٌة عبر تحدٌد مجاالت التدخل لتنسٌك وتوحٌدا 

 . لبلختصاص سواء اٌجابً او سلبً

 انسجاما مع ارتفاع المخصص المالً السنوي المرصودة لها تكلؾ المماطعات بنفمات المرب  . 

 .إعداد حسابات النفمات باعتماد أسس علمٌة والعٌة مضبوطة واالبتعاد عن طرٌمة التوافك 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر          
 
 للجنةربٌس ا               
 الحسٌن نوار                
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لبب النا ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، باب المنالشة مفتوح.

حسابات النفمات من المبالــػ المرصودة  حول هذه النمطة فانً أعرض بمـــا أنه لٌس هنان أي تدخــل

 . كل على حدة على التصوٌت 1107برسم السنة المالٌة  الخمس للمماطعات
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 فرٌضة صبلة الظهر وتناول وجبة الؽذاء . ألداءواالن، وبعد اذنكم سنرفع مإلتا الجلسة 

 .عة الرابعة وعشرون دلٌمة عشٌة، واستؤنفت على السارفعت الجلسة مإلتا على الساعة الثالثة عشٌة: ملحوظة
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الحادٌة عشرة النمطة 

اؿــم الجماعيــت.  اإلافادكـــت على حعميــت بعن الىــشق العمىميــت واإلاش

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول ل النابب ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

تنمٌة ة المدٌنة والة المكلفـة بالتعمٌر وسٌاسناحمد محفوظ لتـبلوة تمرٌر اللج الكلمة للسٌد 

 حول النمطة. المستدامة والسٌر والجوالن

 

 

 امة والسٌر والجوالنة المكلفـة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدناللجربٌس    احمد محفوظالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  11 ة رلم :مطالن

 
 

 اجتىاع تكرير 
بالتعىري وشياشة املدينة  املكمفة المجنة 

 والتنىية املصتداوة والصري واجلوالن
 

 
 

 ل11النقطة رقم  حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

 
 املض ةق٘لعوٙلتشنٔ٘لبمضلااطاملاامنْمٔ٘لّاملاافللادتن عٔ٘.
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فاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفاً اطاار تحضاٌر الانمطالجااري بهاا العمال ٌة والتنظٌمٌةللممتضٌات المانون طبما

لكاال ماان  الموجهااة 1106 شاتنبر 04بتااارٌخ  11215 عاادد لمجلاس جماعااة مااراكش، وتبعاا للاادعوة 2017 اكتااوبرلشااهر  العادٌاة
ة المدٌناة والتنمٌاة المساتدامة باالتعمٌر وسٌاساالسادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجناة المكلفاة 

صاباحا بماعاة العاشرة والنصاؾ على الساعة  1106 شتنبر 18 الجمعةها ٌوم اجتماع المذكورةعمدت اللجنة  ،والسٌر والجوالن
   :تٌن االتٌتٌننمطة لتدارس الربٌس اللجن احمد محفوظاالجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع   الخامس برباسة السٌد 

 

 ع اجملًظ ازبُاعٞ ملد١ٜٓ َسانش ع٢ً ٚعع١ٝ بسْاَر َعازب١ ايدٚز ايآ١ًٜ يًطكٛ  مبد١ٜٓ َسانش.اطال 
 .املضادق١ ع٢ً تط١ُٝ بعض ايطسم ايع١َُٝٛ ٚاملساؾل ازبُاع١ٝ 

 

 عبد الفتاح رزكً،   بنلعروسً، جوٌدة لعوٌدي . حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 عضاء المجلس السادة:من أ فً االجتماع شارن -
حلٌمة با ، خلٌفة الشحٌمً،   الزراؾ، حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسبلت، امال مٌصرة، خدٌجة الفضً، موالي عبد 

 الحفٌظ المؽراوي، ابراهٌم بوحنش .

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 ربٌس لسم البٌبة والسكن ؼٌر البلبك :  عبد الؽنً اوشن
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن  :  د بوزٌتًرشٌ

 عن لسم الشباب والثمافة والرٌاضة :  مصطفى طوسً  

وضعٌة برنامج معالجة الدور اآلٌلة للسموط  بخصوص هذه النمطة، وبعد ان اكملت اللجنة تدارسها لموضوع تحضٌر
حٌث اكد ربٌس اللجنة فً  ومٌة والمرافك الجماعٌةتسمٌة بعض الطرق العممراكش، تم االنتمال للنمطة المتعلمة ببمدٌنة 

العمومٌة فً تسهٌل عملٌة التواصل واالتصال  البداٌة على  االهمٌة التً تكتسٌها عملٌة تسمٌة االزلة والشوارع والمرافك
ترحاتها، ، مشٌرا انه تمت مراسلة مجالس المماطعات لموافاة المصالح الجماعٌة المختصة بممبٌن المواطنٌن والمإسسات

 ؼٌر انه تم تمدٌم ملتمس بتؤجٌل ذلن الى حٌن بث مجالسها التداولٌة فً الممترحات.
وفً انتظار ذلن، ٌضٌؾ، السٌد ربٌس اللجنة، سٌتم النظر فً ممترحات لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة 

 . بعض المرافك الثمافٌة والرٌاضٌة الجماعٌة الخاصة بتسمٌة
طار، ولبلطبلع على الممترحات الممدمة، اعطٌت الكلمة للسٌد ممثل لسم الشباب، الثمافة الرٌاضة وفً هذا اال  

 والتربٌة الذي مكن السادة االعضاء من الوثابك االساسٌة للنماش والتً تهم تسمٌة ما ٌلً:
 -المنتزه الرٌاضً الحً الحسنً  -الماعة المؽطاة الداودٌات 

دة االعضاء على االسماء الممترحة لتسمٌة المرافك الرٌاضٌة والثمافٌة المرفمة عمب ذلن، وبعد اطبلع السا  
 على الشكل التالــً : هاذٌن المرفمٌن  تسمٌة اللجنة موافمتها علىفمد ابدت  الرمزٌة لؤلسماء الممترحة،ونظرا للداللة  بالتمرٌر،

 االسماء الممترحة المرفك المراد تسمٌته
 االمٌر موالي رشٌد ٌاتالماعة المغطاة الداود

 االمٌرة لال سلمى المنتزه الرٌاضً الحً الحسنً
 

 

 ورفعت الجلسة على الساعة الثانٌة والنصؾ زواال
 لمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس اللجنــة              

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
   00النمطة رلم : 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

253 
 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

254 
 

 



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

255 
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 بعد تبلوة نص تمرٌر اللجنة، باب المنالشة مفتوح. 

 فانً أعرضهــا على التصوٌت . ،بمـــا أنه لٌس هنان أي تدخــل بخصوص هذه النمطة
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 :  (08/01/1061بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الخامسة عشرة النمطة 

 الذساظــت واإلافادكــت على حعذًــل هىــاػ الخدمالث اإلاخعلم ببًجاس مىخىج اإلاعابــذ الجماعيـت.

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

فك العمومٌة تمرٌر االجتماع المشترن للجنة المكلفة بالمرانص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والخدمات واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة حول هذه النمطة.

 

  المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  15 ة رلم:النمط

 
 

  املشرتك جتىاعالاتكرير 
 باملرافل العىووية واخلدوات املكمفة لمجنة 

والمجنة املكمفة بامليسانية والشؤون املالية 
 والربدلة

 

 
 

 ل15 النقطة  ذات الرقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

ّ٘املض ةق٘لعوٙلتمرٓللني شلااتخنالتلاملتموللبإجي  لميتْجلاملش بحلادتن عٔ٘.لاار اس 
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فااً جاادول اعمااال  المتبمٌااة المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطٌااة والتنظٌمٌااة الجاااري بهااا العماالللممتضااٌات المانون طبمااا

لكال مان  الموجهاة 1106 اكتاوبر 05بتاارٌخ  11117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2017 اكتوبرلشهر  ٌةالعادالدورة 

بااالمرافك العمومٌااة اللجنااة المكلفااة  االجتماااع المشااترن بااٌنالسااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال 
علااى  1106 اكتااوبر 06 الثبلثاااءٌااوم  المااذكور االجتماااع انعمااد ،ٌااة البرمجااةٌزانٌااة والشااإون المالبالموالخاادمات واللجنااة المكلفااة 

اباراهٌم الساٌد  مشاتركة باٌن والنصؾ صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلادي شاارع   الخاامس برباساة الثالثةالساعة 

   :عمال كاالتًمن جدول اال 05و  04تان نمطتٌن لتدارس الاللجن االحسٌن نوار ربٌسبوحنش والسٌد 

 .٘ٔاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلتمرٓللني شلااتخنالتلاملتموللبإجي  لميتْجلاملش بحلادتن ع 

 .اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلني شلااتخنالتلاملتموللب ستغالللاملوولاامنْمٕلادتن عٕلمؤقت لب ملش ح تلارت رضااٛلّاذتراٜللاامنْمٔ٘ل 
 

 

  ة:الساد نٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
 حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسبلت، عبد االله الؽلؾ، عادل المتصدق، عبد الهادي تلماضً.

 عبد الهادي بن عبل :ٌدمن أعضاء المجلس الس فً االجتماع شارن -
 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 

 المدٌر العام للمصالح :  عبد الكرٌم لخطٌب
 المجلس  ربٌس لسم اعمال  :    المحٌر

 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 االدارة العامة للمسابح  :  هشام البودالً
 اعمال مجلس ملس :    سعد نجاي

فً  تٌنالمضمن تٌن المتبمٌتٌنر بالنمطٌذكالشكر والترحٌب بالسادة الحضور والت فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة
، وبعد التذكٌر بخبلصة االجتماع 1106دول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر فً ج تٌنجدول اعمال اللجنة والمدرج

والتً خبللها تم تؤجٌل النظر فً الموضوعٌن الى حٌن تهٌبهما من جمٌع جوانبه، تم  00/01/1106السابك للجنة بتارٌخ 
 تدارس النمطتٌن على الشكل االتً:

 تموللبإجي  لميتْجلاملش بحلادتن عٔ٘.اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلتمرٓللني شلااتخنالتلامل 

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان لدم السٌد ممثل االدارة العامة للمسابح عرضا ممتضبا فً الموضوع تطرق 
والمرفك بالتمرٌر، وبعد ان تدخل السٌد ابراهٌم  1106 – 1105خبلله للحصٌلة العامة لتدبٌر المسابح فً الموسم لصٌفً 

وما خلفته  العام لطرح موضوع النمطة بعد تجربة التدبٌر عن طرٌك االٌجار فً االنتدابات السابمة بوحنش لٌذكر بالسٌاق
خاد المرار تمن سلبٌات والتً حاول المجلس الحالً التراجع علٌها و تدبٌرها مباشرة واخذ مزٌد من الولت لبل ا

طنٌة للنمٌة البشرٌة حول طرق تدبٌر المرافك المناسب معتمدا فً ذلن على ممترح دراسة ممولة من طرؾ المبادرة الو
العمومٌة الثمافٌة، االجتماعٌة والرٌاضٌة المتواجدة بتراب جماعة مراكش سواء المنجزة فً اطار المبادرة او من طرؾ 

 الجماعة والتً من خبللها سٌتم االلمام بهذه الطرق حسب طبٌعة ونوعٌة المرفك.
راسة، فالمكتب المسٌر ٌمترح اللجوء لمسطرة اٌجار منتوج المسابح على مضٌفا انه فً انتظار انجاز هذه الد

اساس ان ٌتم تحدٌد المسابح موضوع هذه المسطرة من جهة وتحدٌد مدة استؽبلل فً اربع سنوات وواجب االستؽبلل 
 بعد تعدٌل المرار الجبابً المحلً.

شروع، و فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وبعد بعد االستماع لهذه التوطبة العامة، واالطبلع على ممتضٌات الم
تكوٌنهم لمناعات موضوعٌة حول طرٌمة التدبٌر الممترحة، ورؼبة منهم فً االرتماء بمستوى التدبٌر، وفً انتظار انجاز 

بح فمد ابدت اللجنة موافمتها على دفتر التحمبلت المتعلك بإٌجار منتوج استؽبلل المساالدراسة المشار الٌه اعبله، 
 .       وتنشٌطها بجماعة مراكش فً صٌؽته التعدٌلٌة كما هو مرفك بالتمرٌر

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات

 ابراهٌم بوحنش

 

 ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة
 نوار الحسٌن

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  04: رلم  النمطة
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌماند السٌ

هو توجه جدٌد للمجلس الجماعً نظرا الن المسابح لها   الممترح من خبلل النمطة، ان التوجه 
 .فً نفس الولت تكلؾ مٌزانٌة الجماعة مبالػ مهمةوطابع اجتماعً وخدماتً 

دفتر التحمبلت ٌضمن حسن تسٌٌر هذا المرفك مع ترن المجال لذلن تم سلون هذا التوجه إلنجاز 

 . بممتضى لرار لربٌس المجلس امـللمكتب المسٌر لتحدٌد المسابح التً ستخضع لهذا النظ

 . وابـداء الـرأي بخصـوص كنـاش التحمـبلت واالن نفتــــح بــــاب المنالشـــــة 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

فانه ٌنص على انه ٌمكن الترخٌص لؤلندٌة والجمعٌات والمدارس الستؽبلل  ،03بخصوص الفصل  

لكن عند تحدٌد التولٌت ٌتبٌن أن هذا االستؽبلل ٌمتصر على  ،المسابح فً حدود ثبلث ساعات كل ٌوم

 .ساعتٌن فمط

فً أولات اخرى اما ر خرى اتساءل لماذا ال ٌتم التفكٌ، ومن جهة الذلن أرٌد توضٌحا هذا من جهة

 فً الصباح أو وسط النهار وذلن تفادٌا لبلكتظاظ.

فمد ذكر أن واجبات الخدمات االخرى ٌحددها المكتري لكنً ألول انه ال  ،بالنسبة للفصل السابع

، لذلن ألترح اضافة عبارة " بموافمة ربٌس تري لٌحدد هذه الواجبات وفك هواهٌجب ترن العنان للمك

 . المجلس الجماعً"

فمد ذكر فً التمرٌر أن هذه الواجبات تحدد وفك المرار الجبابً من  ،أما بالنسبة لواجبات الدخول 

 ٌونٌو ٌحددها المكتري فً الملؾ االضافً. 03شتنبر الى  05شتنبر ، ومن  04ٌونٌو الى  04

 لمحدد " .من الثمن ا %10لذلن ألتـــرح اضافــة عبــارة " على أال تزٌــد هذه الزٌــادة عن  

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

أحد المسابح سوؾ ٌنجز استثمارات مالٌة مهمة لذلن ال نرٌد أن تمٌده  سٌستؽلان المستثمر الذي  

مثل أعطال  بثمن معٌن فً ؼٌر الفترة الرسمٌة وذلن حتى ٌتمكن من مواجهة االثار المرتبطة بالتسٌٌر

، أما بخصوص التولٌت فاألمر ٌتعلك ترن له المبادرة إلنجاح استثمارهوحتى ن ... التجهٌزات وؼٌر ذلن

 بثبلث ساعات ولٌس ساعتٌن.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

ت ، أي أربع ساعالصباح وساعتٌن فً المساءألترح ساعتٌن فً ا ،تسهٌبل على االندٌة وؼٌرها 

 فً المجموع.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد االله الؽلؾ

فان تسٌٌر المسابح من طرؾ الجماعة ٌخلك عدة مشاكل لكن التدبٌر المفوض السابك  ،بالفعل 

 فً تخرٌب مجموعة من المسابح. هو االخر والذي ساهم

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش ةنابب السٌدة خدٌجة فضً

هو أن عدد المرتادٌن كان ٌفوق الطالة االستٌعابٌة لهاته المسابح  ،ً المسابحان االشكال الكبٌر ف 

، لذلن توالها مستثمر خاص ٌبحث عن الربحابان تسٌٌر المجلس لها فما بالن كٌؾ سٌكون االمر عندما ٌ

البد للمحافظة على جودة المٌاه من تخصٌص فترة معٌنة بعد خروج المستحمٌن فً المساء من أجل 

 .مٌا من السادسة الى الثامنة مساءلجة الكمٌابٌة للمٌاه وتنمٌتها من الشوابب وهذا ٌتطلب ساعتٌن ٌوالمعا
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 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

على االلل حتى  %10لذلن أطالب برفعها الى  %3فانه تم تحدٌدها فً  ،بخصوص الضمانة النهابٌة 

 . المسؽلطع منها مبالػ المخالفات التً لد ٌرتكبها تمهمة لٌات مٌستطٌع المجلس أن ٌجد اعتماد

فٌجب أن تتم بعد انتهاء فترة االستؽبلل المسابٌة حتى  ،أما بخصوص المعالجة الكٌمٌابٌة للمٌاه 

 نترن لها المجال إلحداث مفعولها دون تعرٌض المستحمٌن ألخطارها.

اضافة بند ٌنص على فسخ  عت كل على حدة، ممخالفافٌجب تحدٌد مبالػ ال، 11أما بالنسبة للفصل  

 العمد بعد عدد معٌن من المخالفات .
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

فانه ٌجب فً االصل أال تكون هنان أٌة مخالفة من ، 11صل فخالفات المشار الٌها فً البالنسبة للم 

 درهم عن كل مخالفة من المخالفات المذكورة. 4111ٌحدد فً  جزافٌاألترح مبلؽا هذا النوع لذلن 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

 نسبــة مبوٌــة معٌنــة عن كل مخالفــة. التطاعألتـــرح  
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 .طاع بل ٌجب أداء مبلػ الؽرامة المالٌة دون المساس بمبلػ الضمانةتلً ال أحبذ فكرة االانن 

 بصفة مستملة عن الضمانة. ىأن تإدمن مبلػ الضمانة عن كل مخالفة على  %2.5وألترح نسبة 
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

مة مع حجم ارٌجب أن تتناسب كل ؼ ػ الؽرامة بلال ٌجب تسوٌة جمٌع المخالفات فً مبل 

 ، واحبذ أن تكون مبالػ معٌنة ولٌس نسب مبوٌة.المخالفة
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 سوؾ ألترح علٌكم تعدٌبل فً الفصل الثانً سٌجٌب عن كل هذه المبلحظات وهو كاالتً : 

س الجماعة، بممتضى لرار، فً بداٌة كل سنة البحة المسابح الجماعٌة ومشموالتها وٌحدد ربٌس مجل "
 "التً ستخضع لهذا النوع من التدبٌر وفك ممتضٌات كناش التحمبلت هذا

مل فً البداٌة مسبحٌن أو ثبلثة وذلن لتمٌٌم النظام الجدٌد ما ٌعنً فعلٌا أن هذا النظام سٌشم  

 ورصد إٌجابٌاته وسلبٌاته.

 . %3عوض  %5 نسبة فالترح رفعها الى ،نسبة للضمانةبال

 ،والمدارس التً ٌرخص لها المجلسلتولٌت استؽبلل المسابح من طرؾ األندٌة والجمعٌات وبالنسبة 

 :فً حدود اربع ساعات كل ٌوم كالتالً فسنؤخذ بممترح السٌد عبد المجٌد الدمناتً أي

  صباحا الثامنةإلى الساعة  صباحامن الساعة السادسة 
 مساء. الثامنةمن الساعة السادسة مساء إلى الساعة و 

 

 ٌد المبالػ كاالتً:دفالترح تح ،أما بالنسبة للؽرامات

 درهم. 4111عدم احترام شروط نظافة المٌاه والمرافك الصحٌة التابعة للمسبح  -

 درهم . 4111بلص رســوم ؼٌــر واردة فً عمــد االٌجــار استخ -

 درهم . 0111د الكافــً من معلمــً السباحــة دم توفٌــر العــدعـ -
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 4111ة المرخص لها من طرؾ المجلس الجماعً لؤلندٌة السباحة ومدارس السباحاح عدم السم -

 درهم .

ل صمن الف ةوفً حالة ارتكاب المخالفة مرتٌن ٌفسخ العمد وفً االخٌر ألترح حذؾ الفمرة االخٌر

 ..."  دمــات االخــرىالرابع عشر وهً : " ٌمكن لؤلنشطــة والخ
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

سنوات تعد طوٌلة جدا ومن شؤنها أن تساهم فً خراب هذه  3ارى أن مدة االٌجار المحددة فً  

، وال أظن ملٌون درهم لتهٌا المسابح 084علما أننا ممدمون فً هذا البرمجة على استثمار مبلػ  ،المسابح

، لذلن ألترح االلتصار على سنتٌن فمط ، لنرى هارداد مبلػ االستثمار هذا من كراءا سنستطٌع استانن

 ا ماذا ستسفر عنه هذه التجربة.سرٌع
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

الحفاظ على مهمة فً هذه المسابح مع  اتان ما نطمح الٌه هو أن ٌدخل الخواص باستثمار 

ٌع االستثمار وان أي استثمار مهم ٌتطلب مدة جالموازنة بٌن الطابع االجتماعً وتمدٌم الخدمة الجٌدة وتش

 كافٌة السترداده.
 

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

مهم ٌتطلب رفع التسعٌرة ولد  استثماروبالتالً ان أي  ،عد اجتماعًببمرافك ذات  ان االمر ٌتعلك 

منحه األرباح فً الفترة التً تم اال بمدر ما ٌحمك له  ٌستثمرال  مستؽل مستثمرتنا التجربة أن أي علم

 .لمدة لد ٌترن جل التجهٌزات مخربةوانه بعد انتهاء ا لرار االستؽبلل.

واذا نجحت فبل  ،بلل الى سنتٌن من أجل تمٌٌم التجربةؽستلذلن أإكد على ضرورة تملٌص مدة اال

 .سنوات 01ن تمدٌدها حتى مانع لدٌنا م

البنٌة التحتٌة وانما فمط فً بعض  على ال ٌنصب المستؽلستثمار ٌموم به الوللعلم فان ا

التجهٌزات التً من شؤنها أن تزٌد من أرباحه مثل بٌع السندوٌش والمشروبات أو تنظٌم الحفبلت وربما 

 ها تمع بجوار الساكنة .االعراس علما أن فضاء المسابح ؼٌر معد لهذا الؽرض االخٌر آلن
 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

كان ٌتم كراء المسابح فمط خبلل فترة السباحة وهذا كان ٌترتب عنه بالطبع  ،فً الفترة السابمة 

وذلن الستؽبلل طٌلة السنة  لكن التوجه الٌوم هو أن ٌكون الكراء لمدة أربع سنوات ،تدهور للتجهٌزات

 مما سٌشجع المستؽل على تمدٌم عرض مهم للجماعة.

وستحمك هذا االجراء سٌعفً الجماعة من تنظٌم مسطرة الكراء كل سنة  ،وباإلضافة الى ذلن 

، ولد كان التوجه داخل المكتب أن تحدد المدة فً خمس سنوات مداخٌل أربع سنوات دفعة واحدة بالممابل

، لكن تم االلتصار على وفك ما ٌنص علٌه لانون المحاسبة ٌن المستؽل من استرداد استثمارهوذلن لتمكٌ

اربع سنوات حتى ٌبمى المجال مفتوحا أمام المجلس المادم التخاذ المرار الذي ٌراه مبلبما وبذلن تكون 

لتً حسب التعدٌبلت الممترحة وا المنالشة لد انتهت حول هذه النمطة واعرضها على التصوٌت

23571420.  
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 الفصل الثانً: 
... 

وٌحدد ربٌس مجلس الجماعة، بممتضى لرار، فً بداٌة كل سنة البحة المسابح الجماعٌة ومشموالتها 
 التً ستخضع لهذا النوع من التدبٌر وفك ممتضٌات كناش التحمبلت هذا.

 

 الفصل الثالث:
... 

 الضمانة النهابٌة:
... 

 االجمالً من مبلػ العرض المالً ...من المبلػ  %4تحدد الضمانة النهابٌة فً و  
 

 الفصل الخامس :

للمدة المتعالد علٌها فً الصفمة  االجمالًمن المبلػ   %4 ٌتعٌن على المكتري أداء ما لدره 
  ... كضمانة نهابٌة

  

 الفصل السابع:
1. .... 

  ... 

  ... 

دضصها2  .باجـاق مع الجماعت اإلاىتري  , واحباث الخضماث ألازغي ٍو

 الفصل الرابع عشر
... 

والمدارس التً ٌرخص لها المجلس فً حدود اربع استؽبلل المسابح من طرؾ األندٌة والجمعٌات 
 :ساعات كل ٌوم كالتالً
  ـباخا الثامىتالى العاعت  ـباخامً العاعت العادظت 

  معاء الثامىتمً العاعت العادظت معاء الى العاعت و. 

ن لؤلنشااطة والخاادمات األخاارى الممدمااة أن تمتااد خااارج األولااات المشااار إلٌهااا أعاابله،  بشاارط ٌمكاا
 موافمة الجماعة.

 

 الفصل العشرون:

الجزاء حسب المخالفة  مبلػ
 المكتشفة عن الٌوم الواحد 

ةـــــــوع المخالفــــن  

 

رلم 
 المرجع

 عذم جىؿير العذد اليافي مً معلمي العباخت درهم 01111,11
 

0 

 عذم اخترام الاوكاث املحذدة درهم 01111,11
 

1 

 اظخخالؿ سظىم ػير واسدة في علذ الاًجاس درهم 4111,11
 

2 

 عذم العماح ألهذًت العباخت ومذاسط العباخت اإلاشخق لها مً وشؾ املجلغ الجماعي درهم 4111,11
 

3 

اؿم الصحيت الخا درهم 4111,11  بعت للمعبذعذم اخترام ؼشوه هظاؿت اإلاياه واإلاش
 

4 
 

 جئدي كيمت الؼشامت بعذ اؼعاس اإلاعخؼل املخالف بها، ويمىذ له احل اظبىع لألداء.

 وفي خالت عذم الاداء في آلاحاٌ املحذدة له، ًـسخ علذ الاظخؼالٌ.

 وفي خالت العىد اي جىشاس املخالـت مشجين، ًدم للجماعت ؿسخ العلذ.
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 دؿتر جدمالث 

 اظخؼالٌ اإلاعابذ وجيؽيىها  مخعلم ببًجاس مىخىج

 بجماعت مشاهؾ
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 وجيؽيىها بجماعت مشاهؾذ دؿتر جدمالث مخعلم ببًجاس مىخىج اظخؼالٌ اإلاعاب

 

: ملخًُاث عامت  الباب الاٌو

 الـفل ألاٌو : ألاهذاؾ

 الـفل الثاوي: اإلاعابذ الجماعيت

 

 الباب الثاوي : اإلالخًُاث اإلاالُت
 ماهاثالـفل الثالث: مبلؽ الم

 الـفل الشابع: وشيلت الاعالن

 الـفل الخامغ: واحباث الاظخؼالٌ والمماهت

 الـفل العادط: مــــــــذة ؤلاًـجـاس

 الـفل العابع: ازمىت الذخٌى للمعابذ والخذماث اإلالذمت

 الـفل الثامً: الاوؽىت والخذماث اإلالذمت بيل معبذ

 الـفل الخاظع : اظتهالن اإلااء والىهشباء

 لعاؼش : العالكت الاًجاسيتالـفل ا

 الـفل الحادي عؽش : الخؤمين

 

 الباب الثالث: اإلالخًُاث الخلىُت

 الـفل الثاوي عؽش: التزاماث اإلاىتري 

 الـفل الثالث عؽش: اإلاىاسد البؽشيت

 الـفل الشابع عؽش: أوكاث اظخؼالٌ اإلاعابذ

اكبت  الـفل الخامغ  عؽش: احشاءاث اإلاش

 ظخدمامالـفل العادط عؽش : ؼشوه الا 

 الـفل العابع عؽش : ؿسخ علذة الاًجاس

 الـفل الثامً عؽش: حعهذاث اإلاعخؼل ججاه حماعت مشاهؾ

 

 الباب الغابع : ملخًُاث مسخلفت

اكبت الخذماث  الـفل الخاظع عؽش: جدبع ومش

 الـفل العؽشون  : :الجضاءاث اإلاشجلبت في خالت املخالـاث الخعاكذًت وعذم جىـيز ؼشوه العلذ

 الىاخذ والعؽشون : وؿاة اإلاعخؼل الـفل

 الـفل الثاوي والعؽشون : ؿن النزاعاث
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 دؿتر الخدمالث اإلاخعلم ببًجاس مىخىج اظخؼالٌ اإلاعابذ وجيؽيىها بجماعت مشاهؾ

 ) عً وشيم عشوك أزمان(

  ُميبدىفُظ اللاهىن الخىظ( 2015 ًىلُى 7) 1436 عمًان 20 في ناصع 1.15.85 الظهير الكٍغف عكم بىاء على 

 اإلاخعلم بالجماعاث. 113.14عكم

 39.07 عكم اللاهىن  بدىفُظ( 2007 صحىبر 27) 1428 الحجت طي 16 في ناصع 1.07.209 بىاء على الظهير الكٍغف  عكم 

بؿً أخيام اهخلالُت فُما ًخعلم ببعٌ الغؾىم والحلىق واإلاؿاهماث وألاجاوي اإلاؿخدلت لفابضة الجماعاث 

 املحلُت.

 اإلاخعلم بمداؾبت الجماعاث املحلُت ومجمىعاتها . 2.09.441عكم  بىاء على اإلاغؾىم 

  اإلاخعلم بالهفلاث العمىمُت.( 2013 ماعؽ 20) 1434 حماصي ألاولى 8الهاصع في  2.12.349بىاء على اإلاغؾىم عكم 

 لكغٍو الخانت باإلاهاصكت على صفتر ا( 2016 ماي 13) 1437 قعبان 06في  ناصع 2.14.394 وبىاء على اإلاغؾىم عكم

ت العامت اإلاُبلت على نفلاث ألاقغاٌ.   ؤلاصاٍع

 غ الضازلُت عكم اللاض ي بخدضًض ( 2015 صحىبر 10) 1435 نفغ 6 الهاصع في 3575.13 و بىاء على كغاع الؿُض وٍػ

هُفُاث جألُف لجىت العغى اإلافخىح أو َلب العغوى املحضوص أو باإلهخلاء اإلاؿبم و هظا اإلاباعاة الخانت 

 كالُم و العماالث و الجماعاث،بالجهاث و ألا

 ش 6 بىاء على اللغاع الجباةي املحلي عضص املحضص ليؿب و أؾعاع الغؾىم و الحلىق والىحباث  2008 ماي 19 بخاٍع

ت مغاهل هما وكع حعضًله وجخمُمه.  اإلاؿخدلت لفابضة ميزاهُت الجماعت الحًٍغ

 (. 19/10/2017 ًىم حلؿت) 2017 عاصًت لكهغ اهخىبغوجبعا إلاضاوالث املجلـ الجماعي إلاضًىت مغاهل في صوعجه ال 

 

 

: ملخًُاث عامت  الباب الاٌو
 

 الـفل ألاٌو : ألاهذاؾ

حهضف صفتر الخدمالث هظا إلى جدضًض الكغٍو العامت اإلاخعللت بئًجاع مىخىج اؾخغالٌ اإلاؿابذ الخابعت لجماعت مغاهل،   

ايُت والترفيهُت و  ومكمىالتها  بُعت ألاوكُت الٍغ ت التي جلام بها.َو  الخجاٍع

 الـفل الثاوي: اإلاعابذ الجماعيت

حؿغي ملخًُاث هظا الىىاف على اإلاؿابذ الخابعت لجماعت مغاهل، واإلاؿابذ التي جدضثها هظه الجماعت مؿخلبال،   

مىً جلؿُم هظه اإلاؿابذ إلى  وجدضص البدت اإلاؿابذ ومكمىالتها بلغاع لغبِـ حماعت مغاهل عىض ؤلاعالن عً َلباث العغوى، ٍو

 مجمىعت مً الحهو زالٌ ؤلاعالن عً َلباث العغوى )جدضًض همىطج ؤلاعالن عً َلب العغوى يمً اإلاغفلاث(.

دضص عبِـ مجلـ الجماعت، بملخض ى كغاع، في بضاًت ول ؾىت البدت اإلاؿابذ الجماعُت ومكمىالتها التي ؾخسًع    ٍو

 . هظا لهظا الىىع مً الخضبير وفم ملخًُاث هىاف الخدمالث
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 الباب الثاوي : اإلالخًُاث اإلاالُت
 

 الـفل الثالث: مبلؽ المماهاث

 المماهت اإلائكخت: - أ
إلؼاما وجدث َاولت ؤلاكهاء مً العغوى ًلضم اإلاكاعن يماهت بىىُت مؤكخت ًدضص مبلغها في إعالن َلب العغوى جحجؼ في 

.خالت كبٌى اإلاكاعن ملابل أصاء الًماهت النهابُت، وجغص إلُه في   خالت عضم اللبٌى

 المماهت النهائيت: -ب
لًمان خؿً جىفُظ علض ؤلاًجاع  الظي ًجب أن ًبرم مع اإلاؿخفُض على يىء جىحهاث صفتر الخدمالث ًلتزم ناخب الهفلت 

 بخلضًم يماهت جهابُت جضفع هلضا أو بىاؾُت قًُ مًمىن الهغف مؿلم مً َغف اإلاهالح البىىُت أو ونل يماهت جهابُت نالح َُلت

ش ؤلاعالن عً فىػه بالهفلت. 3مضة ؤلاًجاع ٌؿلم إلى الخاػن ؤلاكلُمي في أحل أكهاه   أًام مً جاٍع

مً اإلابلغ الاحمالي مً مبلغ العغى اإلاالي للمضة اإلاخعاكض عليها في الهفلت وجغص له هظه الًماهت  %5وجدضص الًماهت النهابُت في   

 والاصالء بىزابم فسخ علض الاقتران باإلااء والىهغباء وازالء ما بظمخه.بعض جىفُظ بىىص علض ؤلاًجاع وصفتر الخدمالث 

 الـفل الشابع:  وـشيلـت ؤلاعـــالن

م ؤلاقهاع وبمسخلف الىؾابل اإلاعمٌى بها َبلا إلالخًُاث اإلاغؾىم الخام بالهفلاث  ش عغوى ألازمان عً ٍَغ ٌعلً عً جاٍع

 .العمىمُت

 هتالـفل الخامغ: واحباث الاظخؼالٌ والمما

 خضص مبلغ علض ؤلاًجاع ليل خهت بخاء على العغى اإلالضم مً َغف اإلاخىافـ.

ًجب على ول مؿخفُض مً الهفلت أن ًضفع إلى نىضوق الخاػن ؤلاكلُمي كبل الخىكُع على علضة الاًجاع حؿبُلا ٌؿاوي مبلغ 

 بضة.ؾخت أقهغ مً الؿىمت الىغابُت هدؿبُم إلى آزغ أقهغ مً العلض وال جؤصي عىه أًه فا

 هما علُه أن ًؤصي زمً إًجاع اإلاؿبذ زالٌ الخمؿت أًام ألاولى مً الكهغ ألاٌو ليل ؾخت أقهغ إًجاع.

وفي خالت عضم أصاء اإلاعني باألمغ صازل هظه اإلاضة ًخعين على الخاػن ؤلاكلُمي إزباع عبِـ الجماعت بظلً صازل أحل عكغة أًام 

ت لعملُت  عخبر هظا العلض مفؿىزا.ختى ًدؿنى اجساط ؤلاحغاءاث اإلاؿٍُغ  الفسخ  َو

مً اإلابلغ الاحمالي للمضة اإلاخعاكض عليها في الهفلت هًماهت جهابُت لخغُُت هفلاث   %5ًخعين على اإلاىتري أصاء ما كضعه  

دغع مدًغ ٌكاع فُه  إلى ال حالت التي ؾلم ألايغاع الىاججت عً ؤلازالٌ بمؿؤولُت حؿُير واؾخغالٌ اإلاغفم واؾتهالن اإلااء والىهغباء. ٍو

 فيها اإلاؿبذ للمىتري بجمُع ميىهاجه هما ًدغع مدًغ عىض جهاًت مضة الاؾخغالٌ.

 الـفل العادط: مــــــــذة ؤلاًـجـاس

ش  ألامغ بالخضمت.04جدضص مضة ؤلاًجاع في اعبع )   ( ؾىىاث مالُت وجبخضا مً جاٍع

 الـفل العابع: أزمىت الذخٌى للمعابذ والخذماث اإلالذمت بها

 حباث الضزٌى للمؿابذ وحكمل الؿباخت وخغاؾت اإلاالبـ والاؾخدمام بالغقاقاث واؾخعماٌ اإلاغافم الصحُت، وهي هما ًلي:وا .1

   ًواحباث الضزٌى للمؿابذ هما ًدضصها اللغاع الجباةي الجماعي اإلاعمٌى به. ؼدىبر: 15ًىهيى الى  15م 
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   ًيافي.ًدضصه اإلاىتري في اإلالف ؤلا  ًىهيى : 14ؼدىبر الى  16م 
 

دضصها اإلاىتري 2  .باجفاق مع الجماعت, واحباث الخضماث ألازغي ٍو

 ًمىع على اإلاىتري إًجاع مغافم ومكمىالث اإلاؿابذ للغير أو إؾخسالم اخخالٌ اإلالً العمىمي بها. 

الع العمىم عليها. وا قهاع البدت أؾعاع ًخعين على اإلاىتري حعلُم البدت واحباث صزٌى اإلاؿابذ باإلاضزل الغبِس ي ليل مؿبذ إَل

 الخضماث ألازغي اإلالضمت.

 الـفل الثامً: ألاوؽىت والخذماث اإلالذمت بيل معبذ

دباعي خىلها اإلاخىافؿىن ًبين َبُعت  لضم في ملف الخلني ٍو ًمىً للمىتري أن ًلضم زضماث أو أوكُت أزغي بفًاء اإلاؿبذ، ٍو

 :ألاوكُت والخضماث التي ٌعتزم جلضًمها  على ؾبُل الحهغ وهي 

 الؿباخت ؛ -

 بُع اإلاأوىالث الخفُفت واإلاكغوباث ؛  -

 إكامت فًاء ألعاب آمىت لألَفاٌ؛  -

 جىظُم الحفالث؛  -

ايُت. -  جىظُم أوكُت جغفيهُت و ٍع

دضص في عغيه جهامُم جبين َبُعت اإلايكئاث وآلاالث التي ؾُلُمها لهظا الغغى بفًاء اإلاؿبذ.   ٍو

جب أن ال ًخم  اؾخغالٌ اإلاؿبذ ألغغاى غير  ذ ومىخىب مً عبِـ املجلـ الجماعي، وفي خالت ٍو اإلاظوىعة أعاله، إال بترزُو نٍغ

 اللُام بظلً ٌعخبر العلض مفؿىزا.

 اظتهالن اإلااء والىهشباء الـفل الخاظع :

ع اإلااء والىهغباء بمغاهل وؤلاصالء بعلض الاهسغاٍ كبل الكغوع في الاؾخغالٌ و  جدمل ًجب على اإلاىتري الخعاكض مع الىوالت لخىَػ

 هفلاث الاؾتهالن للكهىع اإلاؿخغلت..

 الـفل العاؼش: العالكت ؤلاًجاسيت

مىررع  .1 ررت ٍو ررت فلررِ بدُرث لررً ًترجررب عنهررا اهدؿرراب خررم ألانررٌى الخجاٍع حعخبرر العالكررت الترري جررغبِ اإلاؿررخغل بالجماعررت عالكررت إًجاٍع

رذ اإلاغفرم بىاؾرُت البُرع أو الخىراٌػ أو الخبراصٌ أو ؤلاًجراع للغيرر  أو اؾرخعماله لىؾرابل أزرغي غيرر مخفرم عليهرا همرا مىعرا باجرا جفٍى

سًررع مررً البرراًَ للمرراصة  158ًمىررً للمىتررري اللُررام  باإلًجرراع البرراَني بىرراء علررى اإلارراصة  مررً كرراهىن  24مررً كرراهىن الهررفلاث ٍو

 مً كُمت اإلاكغوع.  50%الهفلاث ازباع ناخب اإلاكغوع بعىىاهه الخجاعي على الا ٌكمل الؿباخت وال ًخعضي  

خعررررين .2 علُرررره أزررررضها علررررى الحالررررت الترررري جىحررررض عليهررررا عىررررض إًجاعهررررا، همررررا ال ًدررررم للمىتررررري اللُررررام بررررأي حغُيررررر أو إنررررالح للمغفررررم  ٍو

اإلاؿرررخأحغ أو إكامررررت بىاًرررراث أو أهكرررران كابلررررت للخفىُرررً إال بعررررض مىافلررررت عبررررِـ حماعررررت مرررغاهل وخهررررٌى اإلاؿررررخغل علررررى حمُررررع 

بلا لللىاهين الجاعي بهرا  العمرل ،وحعرىص حمُرع البىاًراث وألاهكران اإلالامرت والخغُيرراث وؤلانرالخاث الترازُو الالػمت لظلً  َو

ٌ  .التي أصزلذ على اإلاؿبذ في جهاًت مضة ؤلاًجاع للجماعت صون اإلاُالبت بأي حعٍى

 ًمىع علُه هغاء اؾخغالٌ مدُاث وكىف الؿُاعاث والضعاحاث اإلاخىاحضة بأبىاب اإلاؿابذ. .3

 خبغ.ًمىع علُه بُع اإلاكغوباث الىدىلُت وال .4
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ًخدمرررل اإلاىترررري نررررىابغ الدسرررجُل والخىبرررر وحمُررررع الهرررىابغ اإلاترجبررررت عرررً عرلررررض ؤلاًجرررراع همرررا ًخدمرررل حمُررررع الًرررغابب والغؾررررىم  .5

 الخانت بظلً.

 الـفل الحادي عؽش: الخؤمـــيــــــــً

م وجأمين اإلاؿخدمين، والخانت ه - ظلً بًمان خلىق ًخعين على اإلاىتري ؤلاصالء بكهاصة جأمين اإلايكأة اإلاؿخأحغة يض الحٍغ

 الغير وول الخؿابغ الىاججت عً هظا الاؾخغالٌ. والعماٌ واإلاؿؤولُت اإلاضهُت .

( وإعفاكه بملف وامل في هظا 24هما ًخىحب علُه إزباع الجماعت في خالت وكىع خىاصر صازل أحل أعبعت وعكغون ؾاعت )  -

 ت صازل آلاحاٌ املحضصة في علض الخأمين. الكأن. هما ًجب على اإلاىتري إزباع قغهت الخأمين عىض خضور أي خاصز

ًاث لفابضة اإلاىتري أو العاملين معه أو جلً  التي ٌؿببها اإلاىتري أو  - هما أن الجماعت غير مؿؤولت عً ألايغاع أو الخعٍى

 ألاعىان العاملين معه للغير. 
 

 الباب الثالث: اإلالخًُاث الخلىُت
 

 الـفل الثاوي عؽش: التزاماث اإلاىتري 

 اإلاىتري بعض الخعاكض مع حماعت مغاهل ب:ًخعهض 

   .اتها  أن ًيىن على علم وإإلاام باإلاغافم اإلاؿخأحغة ومدخٍى

 . ت جدذ لىاء الجامعت التي ًغزو لها املجلـ في الاؾخفاصة مجاها مً زضمت الؿباخت  الؿماح لألهضًت واإلاضاعؽ اإلاىًٍى

  بررع الخررظاهغ علررى هفلخرره الخانررت وباؾررمه الؾررخعمالها فرري جدهررُل الحلررىق والىاحبرراث مررع جررىفير ًخعررين علررى اإلاؿررخغل إعررضاص َو

 العضص اليافي مً العماٌ لخدهُلها على مؿؤولُخه؛

   جرررىفير العررررضص اليررررافي مررررً معلمرررري الؿررررباخت  واإلاؿررررعفين اهُالكرررا مررررً الُاكررررت الاؾرررردُعابُت للمؿررررابذ لًررررمان ؾررررالمت اإلاؿررررخدمين

 )جدضص الُاكت الاؾدُعابُت  في اعالن َلب العغوى (.

 .جسهُو لباؽ زام باألعىان العاملين ومعلمي الؿباخت واإلاؿعفين مع إقاعاث زانت جميزهم عً الغير 

 نُاهت اإلاؿبذ ومكمىالجه واملحافظت علُه َُلت مضة الىغاء؛ 

  جىفير وؾابل الؿالمت والىكاًت، واخترام قغٍو الىكاًت الصحُت؛ 

 خغاؾت حمُع اإلاغافم اإلاؿخغلت مً َغفه؛ 

 مع مهالح الجماعت في حمُع اللًاًا التي تهم حؿُير اإلاؿبذ؛    الخيؿُم اليامل 

 .مغاكبت حىصة مُاه الؿباخت ومعالجتها على هفلخه بهفت مىخظمت؛ َبلا للمعاًير الجاعي بها العمل 

  .اللُام جدالُل وكابُت على هفلخه باملخخبراث العمىمُت املخخهت أو مً َغف مسخبراث معترف بها 

 اإلاىاسد البؽشيت الـفل الثالث عؽش:

ت بأؾررماء العرراملين فرري اإلاؿرربذ  ًجررب علررى اإلاؿررخغل فبررل الكررغوع فرري الاؾررخغالٌ مىافرراة اإلاهررالح املخخهررت بالجماعررت بالبدررت مًرربَى

ىُت وسجلهم اللًاةي مع علض جأمُنهم  خؿب الكيل الخالي:  اإلاؿخغل ووسخ مً بُابلهم الَى

 مؿير اإلاؿبذ -

 ؿباخت؛معلمي ؾباخت طوو قهاصاث في حعلُم ال -

 جلىُين في اإلاؿابذ؛ -
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 عماٌ الهُاهت والىظافت؛ -

 مؿعفين َبُين؛ -

 خغاؽ اللُل والنهاع؛ -

 عماٌ الخضماث ألازغي اإلالضمت. -
 

 الـفل الشابع عؽش: أوكاث اظخؼالٌ اإلاعابذ

 جدضص ألاوكاث اإلاؿمىح فيها بالؿباخت على الكيل الخالي:

 غ ػوالا.مً الؿاعت الثامىت نباخا إلى غاًت الؿاعت الثاهُت عك 

 .مً الؿاعت الثاهُت بعض الؼواٌ إلى غاًت الؿاعت الؿاصؾت مؿاء 

 وزالٌ قهغ عمًان: مً الؿاعت العاقغة نباخا إلى غاًت الؿاعت الؿاصؾت مؿاء.

 :في خضوص اعبع ؾاعاث ول ًىم والخالياؾخغالٌ اإلاؿابذ مً َغف ألاهضًت والجمعُاث واإلاضاعؽ التي ًغزو لها املجلـ 

 لعادظت ـباخا الى العاعت الثامىت ـباخامً العاعت ا 

 ومً العاعت العادظت معاء الى العاعت الثامىت معاء. 

 ًمىً لألوكُت والخضماث ألازغي اإلالضمت أن جمخض زاعج ألاوكاث اإلاكاع إليها أعاله،  بكٍغ مىافلت الجماعت.

اكبت  الـفل الخامغ  عؽش: احشاءاث اإلاش

أمررام أحهررؼة اإلاغاكبررت اإلاؤهررلت كاهىهررا لللرررُام بمهمررت الخفررخِل، همررا ًخعررين علُرره جلررضًم  ًخعرين علررى اإلاؿررخغل أن ًفررخذ املجراٌ 

ت هظه ألاحهؼة.  حمُع الىزابم والبُاهاث التي مً قأجها حؿهُل مأمىٍع

 الـفل العادط عؽش: ؼشوه الاظخدمام

ىابِ الضازلُت للمؿبذ. ويع لىخت مىخىبت بمضزل اإلاؿبذ و في ميان مغةي لعمىم اإلاؿخدمين جدضص الىظام و الً -

 )حؿخسغج هظه الالبدت مً الىظام الضازلي الظي ًهضعه عبِـ حماعت مغاهل(

 اؾخعماٌ لباؽ زام بالؿباخت  -

اث الؿباخت  -  ويع اإلاالبـ والحاحُاث اإلاغفلت بمؿخىصع اإلاالبـ ماعضا يغوٍع

 .مىع اإلاؿخدمين اإلاهابين بجغوح أو بأمغاى حلضًت ظاهغة عليهم مً ولىج اإلاؿبذ -

 عضم إصزاٌ الحُىاهاث والضعاحاث إلى اإلاؿبذ -

ج للمسضعاث والىدٌى وول اإلاىاص املحظىعة كاهىها   -  عضم اؾتهالن أو جغٍو
 

 الـفل العابع عؽش: ؿسخ عـلـذة ؤلاًـجـاس

ٌ في الحاالث الخالُت:   ًدم للجماعت فسخ عرلرضة ؤلاًجاع صون أن ًُالب اإلاؿخغل بالخعٍى

 غفم في غير ما أعض له وما ٌؿمذ به صفتر الخدمالث.إطا اؾخعمل اإلاؿخفرُض اإلا -

 إطا أهمل اإلاؿبذ على هدى ٌؿبب له يغعا هبيرا. -

ررررراصة غررررررير  - إزرررررالٌ اإلاؿرررررخغل بملخًرررررُاث اللرررررغاع الجبررررراةي املحلررررري املحرررررضص للغؾرررررىم والىحُبررررراث وكُامررررره مرررررً جللررررراء هفؿررررره بٍؼ

فت في هظه الحالت ًدغع مدًغ مً َغف اإلاهالح الجم  اعُت املخخهت الجساط الخضابير الالػمت في خله.مكغوعت في الخعٍغ
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 عضم أصاء واحباث الاؾخغالٌ هما هى مدضص بالفهل الثامً كبله. -

 عضم أصاء واحباث اؾخغالٌ اإلااء والىهغباء بهفت مىخظمت زالٌ فترة الىغاء . -

 اع اإلاؿخغل بىاؾُت عؾالت مًمىهت.وول إزالٌ ببىىص هظا الىىاف ًخم إقع 

 ش: حعهذاث اإلاعخؼل ججاه حماعت مشاهؾالـفل الثامً عؽ

ًخعهررض اإلاىتررري بىيررع اإلاغفررم اإلاؿررخأحغ لرره عهررً إقرراعة حماعررت مررغاهل، أو الجهررت اإلاررغزو لهررا مررً َغفهررا، أزىرراء جىظررُم الخظرراهغاث  

ايُت الخانت بالؿباخت.  الٍغ

ايُت الؿالفت الظهغ زالٌ أؾبىع  ش الخظاهغاث الٍغ  على ألاكل. ًجب على الجماعت إزباع اإلاؿخغل بخاٍع

وجخررىفغ الجماعررت علررى حمُررع ؾررلِ اإلاغاكبررت مررً أحررل الخررُلً، بعررين اإلايرران ومررً زررالٌ اإلاؿرردىضاث، مررً خؿررً ؾررير اإلاغفررم اإلاؿررخغل 

لتزم ااإلاىتري  باللُام جللابُا بما ًلؼم حؿهُال للمغاكبت في ظغوف عاصًت  .وخؿً جىفُظ العلض. ٍو

 

 الباب الغابع : ملخًُاث مسخلفت
 

اكبت الخذماثالـفل الخا  ظع عؽش: جدبع ومش

عاث واللرىاهين اإلاىظمرت الجراعي بهرا العمرل، فرئن الجماعرت   عالوة عً اإلاغاكبت التي جماعؾها الضولت أو ؾلُاث أزغي بملخضر ى الدكرَغ

ررر ت، مغجبُررت بااللتزامررراث جخررىفغ إػاء اإلاؿررخغل  علرررى ؾررلُت عامررت جسرررٌى لرره اللُرررام باإلاغاكبررت الاكخهرراصًت والخلىُرررت والاحخماعُررت واإلاالُررت والخضبيًر

 اإلاترجبت عً العلض.

حمُررع ؾررلِ اإلاغاكبررت مررً أحررل الخررُلً، بعررين اإلايرران ومررً زررالٌ اإلاؿرردىضاث، مررً خؿررً ؾررير اإلاغفررم اإلاؿررخغل  الجماعررت علررىوجخررىفغ  

لتزم ااإلاىتري  باللُام جللابُا بما ًلؼم حؿهُال للمغاكبت في ظغوف عاصًت  .وخؿً جىفُظ العلض. ٍو

 

 :الجضاءاث اإلاشجلبت في خالت املخالـاث الخعاكذًت وعذم جىـيز ؼشوه العلذن  : الـفل العؽشو 

مبلػ الجزاء حسب المخالفة 
 المكتشفة عن الٌوم الواحد 

 نــــوع المخالفـــــــة

 

رلم 
 المرجع

 عذم جىؿير العذد اليافي مً معلمي العباخت درهم 01111,11
 

0 

 حذدةعذم اخترام الاوكاث امل درهم 01111,11
 

1 

 اظخخالؿ سظىم ػير واسدة في علذ الاًجاس درهم 4111,11
 

2 

 عذم العماح ألهذًت العباخت ومذاسط العباخت اإلاشخق لها مً وشؾ املجلغ الجماعي درهم 4111,11
 

3 

اؿم الصحيت الخابعت للمعبذ درهم 4111,11  عذم اخترام ؼشوه هظاؿت اإلاياه واإلاش
 

4 
 

مىذ له احل اؾبىع لألصاء.جؤصي كُمت الغغامت بعض ا  قعاع اإلاؿخغل املخالف بها، ٍو

 وفي خالت عضم الاصاء في آلاحاٌ املحضصة له، ًفسخ علض الاؾخغالٌ.

 وفي خالت العىص اي جىغاع املخالفت مغجين، ًدم للجماعت فسخ العلض.
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر العادٌة لشهر  من جدول اعمال الدورةالسادسة عشرة النمطة 

الذساظــت واإلافادكــت على هىاػ الخدمالث اإلاخعلم باظخؼالٌ اإلالً العمىمي الجماعي مئكخا باإلاعاخاث 

 الخمشاء والحذائم العمىميت.

 

 

 الجلسة( )ربٌس ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

تمرٌر االجتماع المشترن للجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والخدمات واللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    16 ة رلم:النمط

 
 

  املشرتك جتىاعالاتكرير 
 باملرافل العىووية واخلدوات املكمفة لمجنة 

ملالية والمجنة املكمفة بامليسانية والشؤون ا
 والربدلة

 

 
 

 لل16 النقطة  رقمحول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلني شلااتخنالتلاملتموللب ستغالللاملوولاامنْمٕلادتن عٕلمؤقت لب ملش ح تل
 ارت رضااٛلّاذتراٜللاامنْمٔ٘ل.
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فااً جاادول اعمااال  المتبمٌااة المدرجااة ، وفااً اطااار تحضااٌر الاانمطري بهااا العماالٌااة والتنظٌمٌااة الجاااللممتضااٌات المانون طبمااا

لكال مان  الموجهاة 1106 اكتاوبر 05بتاارٌخ  11117 عدد لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة 2017 اكتوبرلشهر  العادٌةالدورة 
بااالمرافك العمومٌااة نااة المكلفااة اللج االجتماااع المشااترن بااٌنالسااادة أعضاااء اللجنااة والمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽال 

علااى  1106 اكتااوبر 06 الثبلثاااءٌااوم  المااذكور االجتماااع انعمااد ،ٌزانٌااة والشااإون المالٌااة البرمجااةبالموالخاادمات واللجنااة المكلفااة 
هٌم اباراالساٌد  مشاتركة باٌن والنصؾ صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلادي شاارع   الخاامس برباساة الثالثةالساعة 

   :من جدول االعمال كاالتً 05و  04تان نمطتٌن لتدارس الاللجن االحسٌن نوار ربٌسبوحنش والسٌد 

 .٘ٔاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلتمرٓللني شلااتخنالتلاملتموللبإجي  لميتْجلاملش بحلادتن ع 

 لب ملش ح تلارت رضااٛلّاذتراٜللاامنْمٔ٘اار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلني شلااتخنالتلاملتموللب ستغالللاملوولاامنْمٕلادتن عٕلمؤقت ل. 
 

 

  السادة: نٌنحضر االجتماع من أعضاء اللجن -
 حفٌظة مجدار، عبد الهادي وٌسبلت، عبد االله الؽلؾ، عادل المتصدق، عبد الهادي تلماضً.

 عبد الهادي بن عبل :ٌدمن أعضاء المجلس الس فً االجتماع شارن -
 سادة:كما شارن من أطر جماعة مراكش ال -

 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم لخطٌب
 ربٌس لسم اعمال المجلس   :    المحٌر

 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 االدارة العامة للمسابح  :  هشام البودالً
 لسم اعمال مجلس :    سعد نجاي

 

فً  تٌنالمضمن تٌن المتبمٌتٌنر بالنمطٌذكر والتالشكر والترحٌب بالسادة الحضو فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة
، وبعد التذكٌر بخبلصة االجتماع 1106فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  تٌنجدول اعمال اللجنة والمدرج

 والتً خبللها تم تؤجٌل النظر فً الموضوعٌن الى حٌن تهٌبهما من جمٌع جوانبه، تم 00/01/1106السابك للجنة بتارٌخ 
 تدارس النمطتٌن على الشكل االتً:

 ٘ٔل.لاار اس٘لّاملض ةق٘لعوٙلني شلااتخنالتلاملتموللب ستغالللاملوولاامنْمٕلادتن عٕلمؤقت لب ملش ح تلارت رضااٛلّاذتراٜللاامنْم
بخصوص هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع دفتر التحمبلت المحدد لشروط االستؽبلل 

لعمومً الجماعً بالحدابك العمومٌة والمساحات الخضراء بجماعة مراكش، لدم السٌد ابراهٌم بوحنش المإلت للملن ا
 االطار العام لطرح النمطة وذلن لتجوٌد الخدمات الممدمة بالحدابك وتحسٌن صورة هذه االماكن وتنظٌمها.

لممترحات التعدٌلٌة فً وبعد االطبلع على مشروع كناش التحمبلت، وتمدٌم السادة االعضاء مجموعة من ا
الشكل والموضوع كما هً فً الجدول المرفك، وبعد اشادتهم بالمشروع الممدم كآلٌة تنظٌمٌة فً استؽبلل الملن العمومً 

ففد ابدت اللجنة موافمتها على مشروع وتجوٌد الخدمات الممدمة للمواطنٌن بالفضاءات الخضراء والحدابك العمومٌة، 
 .لنمط  المرفك بالتمرٌر بعده حسب التعدٌبلت المدخلة علٌه المضمنة فً الجدولكناش التحمبلت موضوع ا

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 

 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات
 ابراهٌم بوحنش

 

 ربٌس لجنة المٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة
 نوار الحسٌن

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 
 05 : النمطة رلم
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زقه 

 املادة

 مالحظة على مستْى اللجية املتدر يف املصسّع الفصل ّميطْق عيْاٌ 
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 املادة امثاهية  :  امتخعيط 

المإلت للملن العمومً الجماعً المشار إلٌه أعبله  باالستؽبللٌرخص       
 وذلن لـ:
  تهٌبة حدٌمة عمومٌة جدٌدة وإلامة أكشان ممهى أو مطعم أو فضاء

 .أللعاب األطفال أو فضاء للترفٌه
 ان ممهى أو مطعم أو فضاء أللعاب األطفال أو فضاء للترفٌه إلامة أكش

 .بحدٌمة عمومٌة أو فضاء أخضر لابمٌن
وذلن عن طرٌك مسطرة طلب العروض المفتوح للتنافس حول أحسن تهٌبة  

وأفضل عرض أثمان ومدة استؽبلل متناسبة ولٌمة وحجم االستثمار المزمع 
ع المنافسة بمرار لربٌس توظٌفه بهذا المشروع وتحدد الفضاءات موضو

 المجلس الجماعً عند إعبلن المنافسة.
و ٌتعٌن على المشاركٌن فً طلب العروض اإلدالء باإلضافة إلى الوثابك التً  

 بالوثابك التالٌة: -اإلدالء –ٌحددها لانون الصفمات العمومٌة 
 ثبلث شواهد مرجعٌة فً تدبٌر مماهً أو مطاعم أو فضاءات أللعاب األطفال -

 أو فضاءات الترفٌه حسب المشروع الممدم.
سنوات لمسٌر المشروع فً مجال خدمات  5شهادة خبرة ال تمل عن  -

 المشروبات واإلطعام والترفٌه والعاب األطفال.
 ملؾ تمنً حول طبٌعة المشروع المعتزم إنشاإه وٌضم حسب كل مشروع:  -

 تصمٌم الحدٌمة أو المساحة الخضراء المرؼوب استؽبللها 
 تصمٌم األكشان 
  تصمٌم األلعاب واآللٌات التً سٌتم وضعها 

شهادة خاصة تتبث توفر معاٌٌر السبلمة والولاٌة واألمن بخصوص األلعاب   -
 واآللٌات التً سٌتم وضعها.

التزام مولع بٌن المتعهد وإحدى الشركات المتخصصة فً مجال صٌانة  -
ن تتبع عملٌة تعهد الفضاء وتدبٌر الفضاءات الخضراء تمكن فً حالة ظفره م

 األخضر أو الحدٌمة موضوع االستؽبلل. 

 

 
 املادة امثاهية  :  امتخعيط 

المإلت للملن العمومً الجماعً المشار إلٌه أعبله  باالستؽبللٌرخص       
 وذلن لـ:
  تهٌبة حدٌمة عمومٌة جدٌدة وإلامة أكشان ممهى أو مطعم أو فضاء

 .ٌهأللعاب األطفال أو فضاء للترف
  إلامة أكشان ممهى أو مطعم أو فضاء أللعاب األطفال أو فضاء

 .للترفٌه بحدٌمة عمومٌة أو فضاء أخضر لابمٌن
وذلن عن طرٌك مسطرة طلب العروض المفتوح للتنافس حول أحسن تهٌبة  

وأفضل عرض أثمان ومدة استؽبلل متناسبة ولٌمة وحجم االستثمار المزمع 
الفضاءات موضوع المنافسة بمرار لربٌس وتحدد  توظٌفه بهذا المشروع

 .بياْ علِ ذلضر جليُ رلتصُ مجلس الجماعً عند إعبلن المنافسةال
... 
شواهد مرجعٌة فً تدبٌر مماهً أو مطاعم أو فضاءات أللعاب األطفال أو  -

 فضاءات الترفٌه حسب المشروع الممدم.

 واواإلطعاو  ا دمات املعروباتشيىات ملصري املعروع يف دلال خ 3ظهادَ خربَ ال تقل عً  -
 حصب طبًعُ املعروع املقرتح. العاب األطفال وا الرتفًه

 
 
 
 

 تحذؾ الفمرة االخٌرة

التساو مىقع بني املتعهد وإحدّ العركات املتدصصُ يف دلال صًاىُ وتدبري الفضاْات  -
ضىع اخلضراْ متلً يف حالُ ظفره مً تتبع عنلًُ تعهد الفضاْ األخضر أو احلديقُ مى

  االشتػالل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رحذَذ اٌفلبءاد ِىكىع 

اٌزٕبفض ثٕبء ػًٍ ِحلز ٌغٕخ 

فٍ امبر كجن االِبوٓ  ِخزـخ

 إٌّبطجخ

 

 
 

حذف ػذد اٌؼىاهذ اٌّزعؼُخ 

ورخفُق ِذح اٌخجزح اكبفخ اًٌ 

اٌزىفز ػًٍ ػهبدح واحذح فٍ 

احذي اٌزخــبد اٌّطٍىثخ ٌفزح 

ٌّغبي ػً اوجز ػذد ِٓ 

 اٌّزؼهذَٓ

 

 

 

 

 ُغ ثبة إٌّبفظخ رىط
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  مدة الاس تغالل:    امثامثةاملادة  

حسب العرض  وات( سن10المإلت فً مدة ال تزٌد عن ) االستؽبللتحدد مدة    
الممدم من المتعهد تبتدئ من تارٌخ اإلشعار بمرار الترخٌص المصادق علٌه من 

ا من طرؾ الجماعة إذا استلزم حجم وٌمكن تمدٌدهطرؾ المصالح المختصة 
 االستثمار ذلن أو إذا دعت المصلحة العامة لذلن.

وبعد انصرام مدة الرخصة دون المطالبة بوضع حد لمفعولها من احد       
المنشؤة لجماعة  وجمٌع التحسٌنات األكشان واأللعاب ةالطرفٌن تعود ملكٌ

ؾ ربٌس المجلس مراكش، وٌمكن للرخصة أن تجدد بترخٌص صرٌح من طر
 حك حسب دفتر تحمبلت جدٌد ٌحدد واجبات االستؽبلل الجدٌدة. وٌبمى من 

 مع إشعار بالتوصلإلؽاء الرخصة فً جمٌع الحاالت بواسطة رسالة  لمجلسا

 .لبل تارٌخ االلؽاءتوجه للمستؽل ثبلثة أشهر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدة الاس تغالل:    امثامثةاملادة 

حسب العرض  وات( سن10فً مدة ال تزٌد عن ) المإلت االستؽبللتحدد مدة 
الممدم من المتعهد تبتدئ من تارٌخ اإلشعار بمرار الترخٌص المصادق علٌه 

 .من طرؾ المصالح المختصة
 

وبعد انصرام مدة الرخصة دون المطالبة بوضع حد لمفعولها من احد       
ؤة لجماعة المنش وجمٌع التحسٌنات األكشان واأللعاب ةالطرفٌن تعود ملكٌ

 .مراكش
  
 
 

 

 

الفكسة االتٔة للٌْ تساخٕ حترف 

احتال امللم اجلناعٕ املؤقت 

 21بطبٔعتُ تسخص ملدة 

 .سيْات كحد اقصى دٌّ متدٓد

 

وٌمكن تمدٌدها من طرؾ 
الجماعة إذا استلزم حجم 
االستثمار ذلن أو إذا دعت 

 .المصلحة العامة لذلن

 

اىسجاما مع  الفكسة االتٔةحترف 

 احملرّفة اعالِالفكسة 

وٌمكن للرخصة أن تجدد 
بترخٌص صرٌح من طرؾ 
ربٌس المجلس حسب دفتر 
تحمبلت جدٌد ٌحدد واجبات 
 االستؽبلل الجدٌدة.

 

تفادٓا  الفكسة االتٔةحترف 

للتلساز اذ ت التيصٔص علَٔا 

 27يف املادة زقه 

إلؽاء  المجلسحك وٌبمى من 
الرخصة فً جمٌع الحاالت 

عار مع إشبواسطة رسالة 
توجه للمستؽل ثبلثة  بالتوصل
 لبل تارٌخ االلؽاءأشهر 
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 املادة امرابؼة : مدة الاجناز 

انجاز وتهٌبة الملن العمومً الجماعً  أشؽالٌتعهد المستؽل بإتمام       
 الحصول على  موضوع هذا الكناش فً اجل ألصاه سنة واحدة ابتداء من تارٌخ

 . جماعة مراكش رخصة البناء المسلمة من طرؾ
وبعد انصرام هذا األجل دون المٌام بالمطلوب ودون تمدٌم عذر ممبول        

 أوٌكون للمستؽل حك التعرض على ذلن  أنتصبح رخصة اإلشؽال ملؽاة دون 
 طلب تعوٌض كٌفما كان نوعه أو استرجاع مبلػ الضمان المإلت.

 

 املادة امرابؼة : مدة الاجناز 

انجاز وتهٌبة الملن العمومً الجماعً  أشؽالبإتمام  ٌتعهد المستؽل      
الحصول  موضوع هذا الكناش فً اجل ألصاه سنة واحدة ابتداء من تارٌخ

 . جماعة مراكشرخصة البناء المسلمة من طرؾ  على 
وبعد انصرام هذا األجل دون المٌام بالمطلوب ودون تمدٌم عذر ممبول        

 أوٌكون للمستؽل حك التعرض على ذلن  أنتصبح رخصة اإلشؽال ملؽاة دون 
 .النهابًالضمان طلب تعوٌض كٌفما كان نوعه أو استرجاع مبلػ 

 

 

 
ٌىىْ اٌـفمخ لذ رطذ ػًٍ 

 اٌّزؼهذ ثـفخ ٔهبئُخ
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  الاس تغاللاملادة اخلامسة  : واجبات 

حسب العرض الممبول للمتعهد المإلت للملن العام  االستؽبللتحدد واجبات  
 لنابل الصفمةا
من بداٌة  األولىخمسة عشرا ٌوما  فً أجل ألصاهاالحتبلل   تإدى واجباتو 

الملن العمومً الجماعً  وكل كسر سنة شرع فً استؽبلله، كل ربع سنة
 ٌستحك عنه الرسم بكامله .

 تضاؾ إلى واجبات االستؽبلل نسبة عشرة فً المابة كل ثبلث سنوات 
 

 
 

  الاس تغالل: واجبات  املادة اخلامسة

حسب العرض الممبول للمتعهد المإلت للملن العام  االستؽبللتحدد واجبات 
 النابل الصفمة

من بداٌة  األولىخمسة عشرا ٌوما  فً أجل ألصاهاالحتبلل   تإدى واجباتو 
الجماعً ٌستحك الملن العمومً  كل كسر سنة شرع فً استؽبلله وا كل سنة

االولى ٌفرض الرسم عن مدة االستؽبلل على ان السنة ، عنه الرسم بكامله
 فمط

 تضاؾ إلى واجبات االستؽبلل نسبة عشرة فً المابة كل ثبلث سنوات 

 

 

 

 

 رغُُز فززح اداء واعت االطزغالي

 ٌُـجح طٕىَب ػىف دورَب

على ان السنة رلبف ػجبرح 
االولى ٌفرض الرسم عن مدة 

 .االستؽبلل فمط
لكون المتعهد ال ٌستؽل السنة  

 .بكاملها االولى
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 امضامهة  امسادسة:املادة 

لدرها  الخازن اإلللٌمً لمراكش ٌتعهد المستؽل بدفع ضمانة إلى صندوق       
التً لٌمة الواجب المستحك لمدة سنة باإلضافة لمٌمة الصٌانة السنوٌة للحدٌمة 

المصالح الجماعٌة عند إعبلن طلب العروض، وال  سٌتم تحدٌدها من طرؾ
 مكن استرجاعها إال بعد انتهاء الرخصة وبعد تبربة ذمته تجاه الجماعة.ٌ
 

 
 
 

 امضامهة  امسادسة:املادة 

لدرها  الخازن اإلللٌمً لمراكش ٌتعهد المستؽل بدفع ضمانة إلى صندوق     
 لٌمة الواجب المستحك لمدة سنة.

 

للً الصٔاىة  الفكسة االتٔةحترف 

ستتللف بَا اجلناعة يف اطاز 

 باب االحتٔاط

باإلضافة لمٌمة الصٌانة السنوٌة 
التً سٌتم تحدٌدها من للحدٌمة 
المصالح الجماعٌة عند  طرؾ

إعبلن طلب العروض، وال ٌمكن 
استرجاعها إال بعد انتهاء 
الرخصة وبعد تبربة ذمته تجاه 

 الجماعة
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 املادة امسابؼة   :  امرتخيط 

ن طلب الحصول على الرخص والتصارٌح ال تعفً هذه الرخصة المستؽل م     
هذا المشروع وبصفة عامة الخضوع للموانٌن  إشؽال إلنجازالضرورٌة 

 واألنظمة الجاري بها العمل فً مجال التعمٌر
 

 
 املادة امسابؼة   :  امرتخيط 

ال تعفً هذه الرخصة المستؽل من طلب الحصول على الرخص      
ذا المشروع وبصفة عامة الخضوع ه إشؽال إلنجازوالتصارٌح الضرورٌة 

 .للموانٌن واألنظمة الجاري بها العمل
 

 

 فً مجال التعمٌرحترف عبازة 

لْجْد متدخلني اخسًٓ غري 

 قسه التعنري
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  املادة امثامنة  : احملافظة ػىل املكل امؼمويم وظياهة احلدًلة أأو امفضاء الأخرض

العمومً الجماعً الذي ٌشؽله  ٌتعهد المستؽل بالحفاظ على الملن        
والحدٌمة أو الفضاء األخضر التً تضمه وصٌانتهما وحراستهما ونظافة 

ٌمنع الموظفٌن واألعوان المعٌنٌن من طرؾ  أنمحٌطهما الطبٌعً وال ٌمكن له 
من اجل المٌام  إلٌهربٌس المجلس الجماعً لمراكش للمرالبة من الدخول 

مسإولٌة الكاملة عن جمٌع األضرار التً ٌمكن بالمهام المنوط بهم ، وٌتحمل ال
 تلحك بالملن العمومً . أن

 
  املادة امثامنة : احملافظة ػىل املكل امؼمويم وظياهة احلدًلة أأو امفضاء الأخرض

ٌتعهد المستؽل بالحفاظ على الملن العمومً الجماعً الذي ٌشؽله         
ا ونظافة محٌطهما والحدٌمة أو الفضاء األخضر التً تضمه وحراستهم

ٌمنع الموظفٌن واألعوان المعٌنٌن من طرؾ ربٌس  أنالطبٌعً وال ٌمكن له 
ن اجل المٌام بالمهام المنوط م إلٌهالمجلس الجماعً لمراكش من الدخول 

تلحك  أن، وٌتحمل المسإولٌة الكاملة عن جمٌع األضرار التً ٌمكن بهم
 بالملن العمومً .

 

 حترف عبازات

 وصٌانتهما
 مرالبةلل

للٌْ الصٔاىة صبحت مً 

اختصاص اجلناعة حسب مادة 

سابكة مع مالئنة الصٔاغة 

 باليسبة للنسقبة

 

 

1: 

 املادة امتاسؼة: 

ٌمنع على المستؽل تسٌٌج الفضاء األخضر أو الحدٌمة موضوع االستؽبلل 
 العمومً لها أو منع المواطنٌن من ولوجها.

 

 ى اساس تػري صٔاغتَا اىل ما ٓلٕ:تدمج ٍرِ املادة يف املادة الثامية عل

و ال ٌحك للمستؽل منع المواطنٌن من الولوج للحدٌمة او الفضاء االخضر او 
 فرض رسوم من اجل ذلن ٌمنع على المستؽل .

 

 

 

 

 

21 

 

 
 

 املادة امؼارشة: 

ٌنتدب ربٌس جماعة مراكش لجنة مكونة من ممثل عن لسم الممتلكات 
نً وممثل عن مجلس المماطعة المعنً ٌتعهد الجماعٌة وممثل عن المسم التم

إلٌها بتتبع صٌانة وتجهٌز المناطك الخضراء والحدابك بتعٌٌن على اللجنة 
المذكورة أن ترفع إلى ربٌس جماعة مراكش تمرٌرا اشهارٌا حول وضعٌة 

 استؽبلل المتعهدٌن الممبولٌن.
 

 
 املادة امتاسؼة: امتتبع واملراكبة

 البة تتكون من :تحدث لجنة للتتبع والمر
 ربٌس المجلس الجماعً او من ٌنوب عنه 
 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات او من ٌنوب عنه. 
 ممثل عن مجلس المماطعة المعنٌة. 
 ممثل عن لسم الممتلكات الجماعٌة. 
 ممثل عن لسم التعمٌر. 
 ممثل عن المكتب الصحً الجماعً. 

 حضوره وٌمكن للجنة استدعاء اي طرؾ ترى فابدة فً
 

 

 

 

 التاسعة بعدستصبح املادة 

 الرتتٔب اعادة

مع التيصٔص على تسكٔبة جلية 

 التتبع ّاملساقبة
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مغاء امرخعة  امسادسةاملادة   غرش  : ا 

الرخصة مإلتة وللجماعة الحك فً إلؽابها ألي سبب من األسباب  إن       
 مسبما.ؽل ثبلثة أشهر كاملة التً تمتضٌها المنفعة العامة وذلن بعد إشعار المست

كما تسحب الرخصة بدون وجوب إشعار المستؽل رسمٌا إذا لم ٌراع     
 :  وخاصة ماٌلًالممتضٌات المنصوص علٌها فً دفتر التحمبلت 

 بؽرض اإلشؽال  -   
 بصٌانة الملن العمومً وتهٌبة الحدٌمة أو الفضاء األخضر المحٌط به  -   
 شؽال بصفة تراكمٌة لمدة سنة. عدم أداء واجبات اإل -   
فً حالة إحداث تؽٌٌرات ؼٌر مرخص بها فً الملن العمومً أو إحداث  -   

 بالؽة به    إضرار
 فً حالة عدم استؽبلل الملن العمومً لمدة تزٌد عن ستة أشهر . -   
 الشركة.فً حالة حل أو إفبلس  -   
اتجة عنها بصفة جزبٌة أو تحوٌل الرخصة بتسلٌمها أو تولٌة الحموق الن -   

 كلٌة للؽٌر . 
    وال ٌترتب عن هذا السحب أي حك فً المطالبة بالتعوٌض .

مغاء امرخعة  اخلامسةاملادة   غرش  : ا 

الرخصة مإلتة وللجماعة الحك فً إلؽابها ألي سبب من األسباب  إن       
ر كاملة التً تمتضٌها المنفعة العامة وذلن بعد إشعار المستؽل ثبلثة أشه

 مسبما.
كما تسحب الرخصة بدون وجوب إشعار المستؽل رسمٌا إذا لم ٌراع     

 :  وخاصة ماٌلًالممتضٌات المنصوص علٌها فً دفتر التحمبلت 
 بؽرض اإلشؽال  -   
 بصٌانة الملن العمومً وتهٌبة الحدٌمة أو الفضاء األخضر المحٌط به  -   
 راكمٌة لمدة سنة. عدم أداء واجبات اإلشؽال بصفة ت -   
فً حالة إحداث تؽٌٌرات ؼٌر مرخص بها فً الملن العمومً أو إحداث  -   

 بالؽة به    إضرار
 . سنةعن فً حالة عدم استؽبلل الملن العمومً لمدة تزٌد  -   
 الشركة.فً حالة حل أو إفبلس  -   
بٌة أو تحوٌل الرخصة بتسلٌمها أو تولٌة الحموق الناتجة عنها بصفة جز -   

 كلٌة للؽٌر . 
    وال ٌترتب عن هذا السحب أي حك فً المطالبة بالتعوٌض .

 

 

 

 

 

تػٔري مدة عدو االستػالل مً 

 ستة اشَس اىل سية
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 مرشوع دفرت حتمـــالت

 حيدد رشوط الاس تغالل املؤكت نومكل امؼمويم ادلاغي

 ابحلدائق امؼمومية واملساحات اخلرضاء جبامػة مراكش
 ة:ـــــــــــــجاــــدًب

( بتنفٌذ 2015ٌولٌوز  7) 1436من رمضان  20الصادر فً  1-15-85بناء على الظهٌر الشرٌؾ رلم  -
 المتعلك بالجماعات.  113.14المانون التنظٌمً رلم 

( المتعلك باالحتبلل المإلت للملن  1918نوفمبر 30)  1337صفر  24بناء على الظهٌر الشرٌؾ بتارٌخ  - 
 بلدي كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه .العمومً ال

( المتعلك بالملن البلدي كما تم  1921دجنبر  19)  1340صفر  17بناء على الظهٌر الشرٌؾ بتارٌخ  -
 تؽٌٌره وتتمٌمه .

( فً شؤن منح بعض الرخص  1949نونبر 14) 1369محرم  22بناء على الظهٌر الشرٌؾ المإرخ فً  -
 فً إشؽال الملن العمومً البلدي .

( 1989 نونبر 21) 1410من ربٌع الثانً  21بتارٌخ  1.89.187بناء على الظهٌر الشرٌؾ رلم  -
 المتعلك بالضرابب المستحمة لفابدة الجماعات  المحلٌة وهٌباتها.  89.30الصادر بتنفٌذ المانون رلم 

تدبٌر الملن ( المحدد لكٌفٌة  1921دجنبر  31) 1340جمادى األولى  11بناء على المرار الصادر فً  -
 البلدي كما ولع تؽٌٌره وتتمٌمه . 

بسن نظام  (2010ٌناٌر3)  1431من محرم  17الصادر بتارٌخ  2.09.441بناء على المرسوم رلم  -
 للمحاسبة العمومٌة للجماعات المحلٌة ومجموعاتها .

المتعلك  2013مارس  30) 1434جمادى األولى  08الصادر  فً  12.2. 349بناء على المرسوم  رلم  
 بالصفمات العمومٌة .

بناء على المرار الجبابً المحدد بموجبه مبلػ الضرابب والرسوم والحموق والواجبات المستحمة لفابدة  -
 .مٌزانٌة جماعة مراكش

 بناء على الممرر الصادر عن المجلس الجماعً خبلل الدورة العادٌة لشهر ........ -
   المادة األولى : الهــدؾ* 
ٌهدؾ هذا الكناش إلى تحدٌد شروط وكٌفٌة اإلشؽال المإلت للملن العمومً الجماعً الكابن بالحدابك        

 العمومٌة والمساحات الخضراء.
 المادة الثانٌة  :  التخصٌص 

 ٌرخص باالستؽبلل المإلت للملن العمومً الجماعً المشار إلٌه أعبله وذلن لـ:      

 ة أكشان ممهى أو مطعم أو فضاء أللعاب األطفال أو فضاء للترفٌهتهٌبة حدٌمة عمومٌة جدٌدة وإلام 

  إلامة أكشان ممهى أو مطعم أو فضاء أللعاب األطفال أو فضاء للترفٌه بحدٌمة عمومٌة أو فضاء
 أخضر لابمٌن

وذلن عن طرٌك مسطرة طلب العروض المفتوح للتنافس حول أحسن تهٌبة وأفضل عرض أثمان ومدة  
وتحدد الفضاءات موضوع المنافسة  ولٌمة وحجم االستثمار المزمع توظٌفه بهذا المشروع استؽبلل متناسبة

 بناء على محضر لجنة مختصة.بمرار لربٌس المجلس الجماعً عند إعبلن المنافسة 
و ٌتعٌن على المشاركٌن فً طلب العروض اإلدالء باإلضافة إلى الوثابك التً ٌحددها لانون الصفمات  

 بالوثابك التالٌة: -دالءاإل –العمومٌة 
شواهد مرجعٌة فً تدبٌر مماهً أو مطاعم أو فضاءات أللعاب األطفال أو فضاءات الترفٌه حسب المشروع  -

 الممدم.
سنوات لمسٌر المشروع فً مجال خدمات المشروبات او اإلطعام او الترفٌه او  3شهادة خبرة ال تمل عن  -

 مترح.العاب األطفال حسب طبٌعة المشروع الم
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 ملؾ تمنً حول طبٌعة المشروع المعتزم إنشاإه وٌضم حسب كل مشروع: -

 تصمٌم الحدٌمة أو المساحة الخضراء المرؼوب استؽبللها 

 تصمٌم األكشان 

  تصمٌم األلعاب واآللٌات التً سٌتم وضعها 
 سٌتم وضعها. شهادة خاصة تتبث توفر معاٌٌر السبلمة والولاٌة واألمن بخصوص األلعاب واآللٌات التً -

 المادة الثالثة:  مدة االستؽبلل 
( سنوات حسب العرض الممدم من المتعهد تبتدئ 10تحدد مدة االستؽبلل المإلت فً مدة ال تزٌد عن )      

 من تارٌخ اإلشعار بمرار الترخٌص المصادق علٌه من طرؾ المصالح المختصة .
حد لمفعولها من احد الطرفٌن تعود ملكٌة األكشان وبعد انصرام مدة الرخصة دون المطالبة بوضع       

 التحسٌنات المنشؤة لجماعة مراكش. وجمٌع واأللعاب 
 المادة الرابعة : مدة االنجاز 

ٌتعهد المستؽل بإتمام أشؽال انجاز وتهٌبة الملن العمومً الجماعً موضوع هذا الكناش فً اجل        
 على  رخصة البناء المسلمة من طرؾ جماعة مراكش .ألصاه سنة واحدة ابتداء من تارٌخ الحصول 

وبعد انصرام هذا األجل دون المٌام بالمطلوب ودون تمدٌم عذر ممبول تصبح رخصة اإلشؽال ملؽاة دون        
مبلػ الضمان أن ٌكون للمستؽل حك التعرض على ذلن أو طلب تعوٌض كٌفما كان نوعه أو استرجاع 

 . النهابً
 واجبات االستؽبلل  المادة الخامسة  :

 تحدد واجبات االستؽبلل المإلت للملن العام حسب العرض الممبول للمتعهد النابل الصفمة 
اوكل كسر سنة شرع   سنةاالحتبلل فً أجل ألصاه خمسة عشرا ٌوما األولى من بداٌة كل   و  تإدى واجبات

ى ان السنة االولى ٌفرض الرسم عن علفً استؽبلله الملن العمومً الجماعً ٌستحك عنه الرسم بكامله ، 
 .مدة االستؽبلل فمط

  تضاؾ إلى واجبات االستؽبلل نسبة عشرة فً المابة كل ثبلث سنوات.
 المادة السادسة: الضمانة 

 لمراكش  لدرها لٌمة الواجب المستحك لمدة سنة. اإلللٌمً  المستؽل بدفع ضمانة إلى صندوق الخازنٌتعهد       

 :  الترخٌص  المادة السابعة  
إشؽال هذا  إلنجازال تعفً هذه الرخصة المستؽل من طلب الحصول على الرخص والتصارٌح الضرورٌة       

 المشروع وبصفة عامة الخضوع للموانٌن واألنظمة الجاري بها العمل فً مجال التعمٌر 
 المادة الثامنة  : المحافظة على الملن العمومً . 

حفاظ على الملن العمومً الجماعً الذي ٌشؽله  والحدٌمة أو الفضاء األخضر التً ٌتعهد المستؽل بال       
تضمه وحراستهما ونظافة محٌطهما الطبٌعً وال ٌمكن له أن ٌمنع الموظفٌن واألعوان المعٌنٌن من طرؾ 
لٌة ربٌس المجلس الجماعً لمراكش من الدخول إلٌه من اجل المٌام بالمهام المنوط بهم ، وٌتحمل المسإو

 الكاملة عن جمٌع األضرار التً ٌمكن أن تلحك بالملن العمومً .
و ال ٌحك للمستؽل منع المواطنٌن من الولوج للحدٌمة او الفضاء االخضر او فرض رسوم من اجل 

 ذلن ٌمنع على المستؽل .
 المادة التاسعة: التتبع والمرالبة

 تحدث لجنة للتتبع والمرالبة تتكون من :

 جماعً او من ٌنوب عنهربٌس المجلس ال 
 ربٌس لجنة المرافك العمومٌة والخدمات او من ٌنوب عنه. 
 ممثل عن مجلس المماطعة المعنٌة. 
 ممثل عن لسم الممتلكات الجماعٌة. 
 ممثل عن لسم التعمٌر. 
 .ممثل عن المكتب الصحً الجماعً 

 وٌمكن للجنة استدعاء اي طرؾ ترى فابدة فً حضوره
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 التجاري  المادة العاشرة : األصل
ال ٌخول الترخٌص للمستؽل أي حك من الحموق العٌنٌة األصلٌة أو التبعٌة أو الحموق التجارٌة        

 الخاضعة ألحكام المانون المدنً والتجاري ) حك الزٌنة أو األصل التجاري( 
 المادة الحادٌة عشر:  تولٌة االستؽبلل   

ه تسلٌمها أو تولٌة الحموق الناتجة عنها بصفة جزبٌة أو تسلم الرخصة للمستؽل شخصٌا وال ٌجوز ل       
سنوات، كما ٌمنع علٌه تخصٌص الملن  5كلٌة للؽٌر باستثناء عمود التدبٌر للرخص التً تتزاوج مدتها 

العمومً الجماعً إلؼراض أخرى ؼٌر الخدمات المرخص بها بموجب هذا الكناش إال برخصة صرٌحة 
 لجماعً لمراكش . ومسبمة من طرؾ ربٌس المجلس ا

وٌعتبر المتخلً له بمثابة محتل بدون حك أو سند لانونً وٌحك للجماعة فً هذه الحالة أن تلجا إلى        
جمٌع الوسابل المانونٌة إلفراغ األماكن المحتلة، وعند األمر باإلفراغ تصبح الرخصة األصلٌة ملؽاة بموة 

 المانون.
 لمسإولٌة المدنٌة واألضرارالمادة الثانٌة عشر  : التامٌن عن ا

ٌتعهد المستؽل بالتامٌن عن المسإولٌة المدنٌة التً تؽطً كل األضرار التً لد تلحك الؽٌر داخل الملن       
العمومً الجماعً موضوع هذا الكناش والحدٌمة أو الفضاء األخضر الذي ٌضمه وكذلن األضرار التً لد 

 حمل الجماعة أٌة مسإولٌة فً حالة حدوثها.تلحك بالحدٌمة أو الفضاء األخضر، وال تت
 المادة الثالثة عشر: المصارٌؾ 

ٌتكلؾ المستؽل وعلى نفمته بؤداء كل التحمبلت الناتجة عن اإلشؽال المإلت للملن العمومً الجماعً        
 وخصوصا الواجبات المرتبة عن استهبلن الماء والكهرباء ووضع وإصبلح العدادات التً ٌجب علٌه أن

 ٌطلب تسجٌل االشتران فً اسمه لدى المإسسات والوكاالت المعنٌة .
 المادة الرابعة  عشر:  حل أو إفبلس الشركة 

وفً حالة اإلفبلس أو االمتناع أو التماعس عن تدبٌر الملن العمومً الجماعً موضوع هذا الكناش ٌتم        
المانونٌة وفً حالة عدم التزامه ٌلؽى لرار استؽبلله  توجٌه إنذار إلى المستؽل ٌبلػ إلٌه بجمٌع رسابل التبلٌػ
 دون أن ٌحك له المطالبة بؤي تعوٌض كٌفما كان نوعه.

 المادة الخامسة عشر  : إلؽاء الرخصة 
إن الرخصة مإلتة وللجماعة الحك فً إلؽابها ألي سبب من األسباب التً تمتضٌها المنفعة العامة        

 ثة أشهر كاملة مسبما.وذلن بعد إشعار المستؽل ثبل
كما تسحب الرخصة بدون وجوب إشعار المستؽل رسمٌا إذا لم ٌراع الممتضٌات المنصوص علٌها فً     

 دفتر التحمبلت وخاصة ماٌلً : 
 بؽرض اإلشؽال  -   
 بصٌانة الملن العمومً وتهٌبة الحدٌمة أو الفضاء األخضر المحٌط به  -   
 بصفة تراكمٌة لمدة سنة.  عدم أداء واجبات اإلشؽال -   
 فً حالة إحداث تؽٌٌرات ؼٌر مرخص بها فً الملن العمومً أو إحداث إضرار بالؽة به    -   
 فً حالة عدم استؽبلل الملن العمومً لمدة تزٌد عن سنة . -   
 فً حالة حل أو إفبلس الشركة. -   
 بصفة جزبٌة أو كلٌة للؽٌر . تحوٌل الرخصة بتسلٌمها أو تولٌة الحموق الناتجة عنها  -   

  وال ٌترتب عن هذا السحب أي حك فً المطالبة بالتعوٌض .   
 المادة السابعة عشر: المنازعات 

فً حالة حدوث أي نزاع بٌن الطرفٌن فان االختصاص ٌعود للمحاكم ذات االختصاص الترابً وذلن بعد        
 استنفاد الطرق الحبٌة لفضه.

 

 .................مراكش يف.........
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  )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

لجماعة مبالػ مهمة وفً نفس ة اكما تعملون فان مجموعة من المساحات الخضراء تكلؾ مٌزانٌ 
التفكٌر فً اعداد البحة زه والعاب االطفار، لذلن تم نت ال توفر الفضاءات المبلبمة للساكنة من أجل التالول

بمجموعة من المناطك الخضراء  لتستؽل من طرؾ الخواص وذلن باالستثمار فٌها واحداث مماهً والعاب 
 أطفال لتكون بحك فضاء ترفٌهٌا مفتوحا.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد المجٌد الدمناتً

 هذه هً الفرصة لتحمٌك ذلن. دا وكم سعٌنــا سابمــا لتحمٌمهــا وربمامهمة جرة ان هذه الفك 

ان مجموعة من المساحات الخضراء ٌطالها االهمال والتلؾ بسبب عدم توفر الصٌانة المبلبمة أما  

 عن كناش التحمبلت فلدي االلتراحات التالٌة:

، وذلن حتى نحافظ ؽبللها من مساحة المنطمة الخضراءٌجب تحدٌد نسبة المساحة المسموح است -

 حدابك .على جمالٌة هذه ال

 ٌجب حذؾ كلمة مطعم من كناش التحمبلت وذلن حفاظا على رونك هذه الحدابك . -

هل هنان امكانٌة فً اطار المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة أن تكون الجماعة شرٌكا فً هذا  -

المجال على أن تستفٌد كذلن بعض الفبات االجتماعٌة مثل الطلبة فً اطار احداث مشارٌع مدرة 

 للدخل.

 عضو المجلس الجماعً لسٌد   بالةا

والي ألترح أن ٌتم احداث هذا المشروع وفك الطرٌمة التً تم بها تفوٌض تدبٌر حدٌمة عرصة م 
، دون اللجوء الى موضوع احداث أكشان المؤكوالت الخفٌفة وؼٌرها التً من عبد السبلم التصاالت المؽرب

سبة لعرصة البٌلن أن ٌفوض تدبٌرها الى شركة انوي أو وألترح بالن ،شؤنها تشوٌه وتخرٌب هذه الحدابك
 اورنج.

 عضو المجلس الجماعً بولحسنالسٌد خلٌل 

سنوات فً مجال االطعام بالنسبة للمتنافسٌن المحتملٌن لتدبٌر هذه الحدابك لد  2اننا باشتراط خبرة  
وهو جعل هذه الحدابك  وبالتالً نكون لد حدنا عن الهدؾ االساسً ،حددنا مسبما نوعٌة المتنافسٌن

وفضاءات للمراءة واالنترنٌت وألنشطة االطفال المنظمة من طرؾ الجمعٌات  ترفٌهٌةفضاءات ثمافٌة 
 كنانٌش للتحمبلت مختلفة . 2المختصة، ولذلن فانه ٌمكننا فً اطار التنوٌع أن نعد 

سٌإول المستثمر الذي  ، ألنعطاء لٌمة مضافة الى هذه الحدابكأما التوجه الحالً فلن ٌساهم فً ا 

تدبٌرها لن تكون بممدوره العناٌة بمساحة كل الحدٌمة التً تحت مسإولٌته بل سٌكتفً بالعناٌة فمط  الٌه

 بالمساحات المحٌطة بمشروعه، لذلن أرى عدم التسرع فً هذا الموضوع.

  )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

مد من طرؾ فحسب المادة الثانٌة فان أي مشارن مطالب بتمدٌم مشروع للتهٌبة معت ،للتوضٌح 

، وهذا المشروع هو الذي سٌكون موضوع تمٌٌم من اللجنة المكلفة باالختٌار، متخصص فً تهٌا الحدابك

 الة الحضرٌة.باإلضافة الى ذلن فان مشروع التهٌبة ٌجب أن ٌكون خاضعا لمانون التعمٌر ولمرالبة الوك
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ن تكون مدة ، وذلن ٌحتم أكبرى العالمٌة لولوج هذا المٌداناننا نرٌد فسح المجال للشركات ال 

 سنوات على االلل. 01تمكن من استرداد االستثمار أي  ااالستؽبلل طوٌلة نسبٌ

ونحن متؤكدون أنه عندما تشارن هذه الشركات الكبرى فً هذا المطاع فان المشروع سٌنجح،  

ضرب المثل بحدٌمة الحارثً التً هً حدٌمة ممتازة من حٌث أشجارها ونباتاتها انما لؤلسؾ ال تستطٌع وأ

تنً فٌها ولو لنٌنة ماء باإلضافة الى أن دورات المٌاه فٌها هً دون المستوى والعاب االطفال متأن 

 متبلشٌة أو منعدمة .

ركة من الشركات الكبرى، مما ٌضمن وانً ألتصور كٌؾ ستصبح هذه الحدٌمة عندما تتكلؾ بها ش 

خدمة جٌدة بمثل هذه الحدابك وسٌعفى المجلس من أن ٌصرؾ علٌها أٌة مصارٌؾ، وباإلضافة الى ذلن 

بكل طمؤنٌنة  هاسٌتوفر بهذه الحدابك االمن الخاص والمرالبة وهذا سٌكون مشجعا للعاببلت على ارتٌاد

، ونحن الٌوم بصدد اجراء بل سبمتنا الٌها دول ومدن اخرى ةوهذه الطرٌمة فً التسٌٌر والتدبٌر لٌست جدٌد

التجربة فمط فً بعض الحدابك لنرى مدى نجاحها هذا وال ٌجب أن ننسى أنه سٌبمى للمجلس دور مهم فً 

ً العدٌد من الحدابك مثل ٌهذا المشروع سٌح . ان 1مرالبة هذا التسٌٌر وذلن طبما لما تنص علٌه المادة 

ً ال تتوفر فٌها حتى دورات المٌاه وباإلضافة الى ذلن سٌعمل هذا المشروع على تشؽٌل حدٌمة اكدال الت

 من الشباب. 11الى  04بعض الشباب الن أي ممهى أو مطعم متوسط الحجم ٌشؽل ما بٌن 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

تطبٌك هذا النوع من  جٌاٌتدر ٌمكنربة تبٌن نجاح التج م اذاثن نبدأ فً البداٌة بحدٌمة واحدة أرى أ 
 رى.حدابك أخ التدبٌر على

  )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

مجموعة من الحدابك من طرؾ المستثمرٌن وذلن لن ٌتحمك اذا تم  ةان ما نطمح الٌه هو تهٌب 

حدي الكبٌر هو أن نستطٌع أن نستمطب الشركات الكبرى للمشاركة االلتصار فمط على حدٌمة واحدة، ان الت

فك نر الممبول أن ٌ، ألنه من ؼٌر المنطمً ومن ؼٌفتح باب االستثمار فً هذا المطاعفً هذا المجال وان ن

حسناء ثم تبمى مهجورة ٌرتادها فمط  اللةالمجلس الجماعً أمواال طابلة لتهٌا الحدابك مثل حدٌمة 

 المتسكعون.

ان الؽاٌة من هذا المشروع لٌس تحمٌك المداخٌل فمط وانما توفٌر فضاءات جمٌلة ومبلبمة  

 للمواطنٌن.

حسب التعدٌبلت المدخلة  لمد جاء فً التمرٌر ان اللجنة انها لد ابدت موافمتها على كناش التحمبلت 

ٌد تضمٌن ومنها الؽاء عملٌة الصٌانة، وبالتالً بعد اذنكم سنع علٌه المضمنة فً الجدول

 .كناش التحمبلت حسب التعدٌل االخٌر الممترحت على التصوٌـ ـرضواذا سمحتم فانـً أع 
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 دؿتر جدمــــالث

 ًدذد ؼشوه الاظخؼالٌ اإلائكذ للملً العمىمي الجماعي

ت بالحذائم العمىميت واإلاعاخاث الخمشاء بجماع

 مشاهؾ
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بالحذائم العمىميت  ًدذد ؼشوه الاظخؼالٌ اإلائكذ للملً العمىمي الجماعي دؿتر جدمــــالث

 واإلاعاخاث الخمشاء بجماعت مشاهؾ

  اإلاخعلم بالجماعاث 113.14عكم بدىفُظ اللاهىن الخىظُمي( 2015 ًىلُى 7) 1436 عمًان 20 في ناصع 1.15.85 الظهير الكٍغف عكم بىاء على. 

 ش بى ( اإلاخعلم باالخخالٌ اإلاؤكذ للملً العمىمي البلضي هما جم حغُيره  1918هىفمبر 30)  1337نفغ  24اء على الظهير الكٍغف بخاٍع

 وجخمُمه .

  ش   .( اإلاخعلم باإلالً البلضي هما جم حغُيره وجخمُمه 1921صحىبر  19)  1340نفغ  17بىاء على الظهير الكٍغف بخاٍع

 ( في قأن مىذ بعٌ الغزو في إقغاٌ اإلالً العمىمي البلضي . 1949هىهبر 14) 1369مدغم  22اإلاؤعر في  بىاء على الظهير الكٍغف 

  ف عكم ش  1.89.187بىاء على الظهير الكٍغ اإلاخعلم  89.30( الهاصع بدىفُظ اللاهىن عكم  1989هىهبر 21) 1410مً عبُع الثاوي  21بخاٍع

 ت وهُئاتها. بالًغابب اإلاؿخدلت لفابضة الجماعاث  املحلُ

  ( املحضص لىُفُت جضبير اإلالً البلضي هما وكع حغُيره وجخمُمه .  1921صحىبر  31) 1340حماصي ألاولى  11بىاء على اللغاع الهاصع في 

  ش  2.09.441بىاء على اإلاغؾىم عكم بؿً هظام للمداؾبت العمىمُت للجماعاث املحلُت  (2010ًىاًغ3)  1431مً مدغم  17الهاصع بخاٍع

 جمىعاتها .وم

  اإلاخعلم بالهفلاث العمىمُت . 2013ماعؽ  30) 1434 ألاولىحماصي  08الهاصع  في  12.2. 349بىاء على اإلاغؾىم  عكم 

 املحضص بمىحبه مبلغ الًغابب والغؾىم والحلىق والىاحباث اإلاؿخدلت لفابضة ميزاهُت حماعت مغاهل املحلي بىاء على اللغاع الجباةي 

 ُمه.هما جم حعضًله و جخم

 ش  2017اهخىبغ زالٌ الضوعة العاصًت لكهغ  إلاضًىت مغاهل املجلـ الجماعي إلاضاوالثعلى  جبعا  .(19/10/2017)حلؿت بخاٍع

 املادة األوىل : اهلــدف 
   

املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ ايها٥ٔ باسبدا٥ل ايع١َُٝٛ  االضتػالٍٜٗدف ٖرا ايهٓاش إىل ذبدٜد شسٚ  ٚنٝؿ١ٝ        
 اسات اشبغسا٤.ٚاملط

 

 املادة الثانية  :  التخصيص 
 

 ٚذيو يـ: أعالٙ إيٝ٘املؤقت يًًُو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ املشاز  باالضتػالٍٜسخط       
 ٘ٝت١٦ٝٗ سدٜك١ ع١َُٝٛ ددٜد٠ ٚإقا١َ أنشاى َك٢ٗ أٚ َطعِ أٚ ؾغا٤ أليعاب األطؿاٍ أٚ ؾغا٤ يًرتؾ. 
 ؾغا٤ أخغس قا٥ُني ع١َُٝٛ أٚطؿاٍ أٚ ؾغا٤ يًرتؾٝ٘ حبدٜك١ ؾغا٤ أليعاب األ ٚإقا١َ أنشاى َك٢ٗ أٚ َطعِ أ. 

َتٓاضب١  سٍٛ أسطٔ ت١٦ٝٗ ٚأؾغٌ عسض أمثإ َٚد٠ اضتػالٍ طسٜل َططس٠ طًب ايعسٚض املؿتٛح يًتٓاؾظٚذيو عٔ  
اعٞ عٓد ٚذبدد ايؿغا٤ات َٛعٛع املٓاؾط١ بكساز يس٥ٝظ اجملًظ ازبُ املصَع تٛظٝؿ٘ بٗرا املشسٚع زٚق١ُٝ ٚسذِ االضتجُا

ع٢ً إ ذبني ال٥ش١ اسبدا٥ل ايع١َُٝٛ ٚايؿغا٤ات اشبغسا٤ يف بدا١ٜ نٌ ض١ٓ  .بٓا٤ ع٢ً ضبغس زب١ٓ طبتض١  إعالٕ املٓاؾط١
 مبكتغ٢ قساز يس٥ٝظ صبًظ مجاع١ َسانش.

 -اإلدال٤ –حيددٖا قإْٛ ايضؿكات ايع١َُٝٛ  ايٛثا٥ل اييتإىل  باإلعاؾ١ ايعسٚض اإلدال٤ٚ ٜتعني ع٢ً املشازنني يف طًب  
 ايتاي١ٝ:بايٛثا٥ل 

 شٛاٖد َسدع١ٝ يف تدبري َكاٖٞ أٚ َطاعِ أٚ ؾغا٤ات أليعاب األطؿاٍ أٚ ؾغا٤ات ايرتؾٝ٘ سطب املشسٚع املكدّ. -
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سطب  األطؿاٍايعاب  ٚاايرتؾٝ٘  ٚااإلطعاّ  ٚاضٓٛات ملطري املشسٚع يف صباٍ خدَات املشسٚبات  3شٗاد٠ خرب٠ ال تكٌ عٔ  -
 ّ.املشسٚع املكد

 َشسٚع:ًَـ تكين سٍٛ طبٝع١ املشسٚع املعتصّ إْشاؤٙ ٜٚغِ سطب نٌ  -

  ُِٝاملسغٛب اضتػالهلااشبغسا٤  ١املطاساسبدٜك١ أٚ تض 
 تضُِٝ األنشاى 
  اييت ضٝتِ ٚععٗا  ٚايآيٝاتتضُِٝ األيعاب 

 .ِ ٚععٗاشٗاد٠ خاص١ تتبح تٛؾس َعاٜري ايطال١َ ٚايٛقا١ٜ ٚاألَٔ خبضٛظ األيعاب ٚايآيٝات اييت ضٝت -

ايتصاّ َٛقع بني املتعٗد ٚإسد٣ ايشسنات املتدضض١ يف صباٍ صٝا١ْ ٚتدبري ايؿغا٤ات اشبغسا٤ متهٔ يف ساي١ ظؿسٙ َٔ تتبع  -
  ع١ًُٝ تعٗد ايؿغا٤ األخغس أٚ اسبدٜك١ َٛعٛع االضتػالٍ.

 

  االشتغالهودة   الثالثة:املادة 
 

سطب ايعسض املكدّ َٔ املتعٗد تبتدئ َٔ تازٜذ  ٛات( ض10ٓعٔ ) املؤقت يف َد٠ ال تصٜد االضتػالٍذبدد َد٠       
 .اإلشعاز بكساز ايرتخٝط املضادم عًٝ٘ َٔ طسف املضاحل املدتض١

ٚمجٝع  تعٛد ًَهني األنشاى ٚاأليعاب ،ٚبعد اْضساّ َد٠ ايسخض١ دٕٚ املطايب١ بٛعع سد ملؿعٛهلا َٔ اسد ايطسؾني      
 .املٓشأ٠ زبُاع١ َسانش ايتشطٝٓات

 

  املادة الرابعة : ودة االجناز
 

اظباش ٚت١٦ٝٗ املًو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ َٛعٛع ٖرا ايهٓاش يف ادٌ أقضاٙ ض١ٓ ٚاسد٠  أشػاٍٜتعٗد املطتػٌ بإمتاّ        
 . مجاع١ َسانشزخض١ ايبٓا٤ املط١ًُ َٔ طسف  اسبضٍٛ ع٢ً  ابتدا٤ َٔ تازٜذ

ٜهٕٛ  إًَٔػا٠ دٕٚ  االضتػالٍتضبح زخض١  ،طًٛب ٚدٕٚ تكدِٜ عرز َكبٍٛٚبعد اْضساّ ٖرا األدٌ دٕٚ ايكٝاّ بامل       
 . ايٓٗا٥ٞطًب تعٜٛض نٝؿُا نإ ْٛع٘ أٚ اضرتداع َبًؼ ايغُإ  أٚيًُطتػٌ سل ايتعسض ع٢ً ذيو 

 

  االشتغالهاملادة اخلاوصة  : واجبات 
 ايٓا٥ٌ ايضؿك١ سطب ايعسض املكبٍٛ يًُتعٗداملؤقت يًًُو ايعاّ  االضتػالٍذبدد ٚادبات  

املًو  اٚ نٌ نطس ض١ٓ شسع يف اضتػالي٘ َٔ بدا١ٜ نٌ ض١ٓ األٚىلمخط١ عشسا َٜٛا  يف أدٌ أقضاٙاالستالٍ   ٚ  تؤد٣ ٚادبات
 . ، ع٢ً إ ايط١ٓ االٚىل ٜؿسض ايسضِ عٔ َد٠ االضتػالٍ ؾكطايعَُٛٞ ازبُاعٞ ٜطتشل عٓ٘ ايسضِ بهاًَ٘
 . يف املا١٥ نٌ ثالخ ضٓٛات تغاف إىل ٚادبات االضتػالٍ ْطب١ عشس٠

 

 الضىانة  الصادشة:املادة 
باإلعاؾ١ قدزٖا ق١ُٝ ايٛادب املطتشل ملد٠ ض١ٓ  اشباشٕ اإلقًُٝٞ ملسانش ٜتعٗد املطتػٌ بدؾع عُا١ْ إىل صٓدٚم       

ٚال ميهٔ املضاحل ازبُاع١ٝ عٓد إعالٕ طًب ايعسٚض،  اييت ضٝتِ ذبدٜدٖا َٔ طسفيك١ُٝ ايضٝا١ْ ايط١ٜٛٓ يًشدٜك١ 
 .اضرتداعٗا إال بعد اْتٗا٤ ايسخض١ ٚبعد ترب١٥ ذَت٘ دباٙ ازبُاع١

 :  الرتخيصاملادة الصابعة 
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ٖرا املشسٚع ٚبضؿ١  اشػاٍ إلظباشال تعؿٞ ٖرٙ ايسخض١ املطتػٌ َٔ طًب اسبضٍٛ ع٢ً ايسخط ٚايتضازٜح ايغسٚز١ٜ       
 .عا١َ اشبغٛع يًكٛاْني ٚاألْظ١ُ ازبازٟ بٗا ايعٌُ

 

  األخضر ملادة الثاونة  : احملافظة عمى املمك العىووي وصيانة احلديكة أو الفضاءا
 

 ٜتعٗد املطتػٌ باسبؿاظ ع٢ً املًو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ ايرٟ ٜشػً٘  ٚاسبدٜك١ أٚ ايؿغا٤ األخغس اييت تغُ٘       
األعٛإ املعٝٓني َٔ طسف ز٥ٝظ اجملًظ ميٓع املٛظؿني ٚ إْٔٚظاؾ١ ضبٝطُٗا ايطبٝعٞ ٚال ميهٔ ي٘   ٚصٝاْتُٗا ٚسساضتُٗا 

َٔ ادٌ ايكٝاّ باملٗاّ املٓٛ  بِٗ ، ٜٚتشٌُ املطؤٚي١ٝ ايها١ًَ عٔ مجٝع األعساز  إيٝ٘ازبُاعٞ ملسانش يًُساقب١ َٔ ايدخٍٛ 
 تًشل باملًو ايعَُٛٞ . إٔاييت ميهٔ 

  .سض زضّٛ َٔ ادٌ ذيوٚ ال حيل يًُطتػٌ َٓع املٛاطٓني َٔ ايٛيٛز يًشدٜك١ اٚ ايؿغا٤ االخغس اٚ ؾ
 

 املادة التاشعة : التتبع واملراقبة
 

 ذبدخ زب١ٓ يًتتبع ٚاملساقب١ تتهٕٛ َٔ :
 ز٥ٝظ اجملًظ ازبُاعٞ اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ 
 ز٥ٝظ زب١ٓ املساؾل ايع١َُٝٛ ٚاشبدَات اٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘. 
 ممجٌ عٔ صبًظ املكاطع١ املع١ٝٓ. 
 ممجٌ عٔ قطِ املُتًهات ازبُاع١ٝ. 
 ايتعُري. ممجٌ عٔ قطِ 
 ممجٌ عٔ املهتب ايضشٞ ازبُاعٞ. 

 ٚميهٔ يًذ١ٓ اضتدعا٤ اٟ طسف تس٣ ؾا٥د٠ يف سغٛزٙ
ٜعٗد هلرٙ ايًذ١ٓ تتبع صٝا١ْ ٚدبٗٝص املٓاطل اشبغسا٤ ٚاسبدا٥ل ع٢ً إ إٔ تسؾع إىل ز٥ٝظ مجاع١ َسانش تكسٜسا شٗسٜا سٍٛ  

 ٚعع١ٝ اضتػالٍ املتعٗدٜٔ املكبٛيني.
 

 ن التجارياألص العاشرة:املادة 
  

ال خيٍٛ ايرتخٝط يًُطتػٌ أٟ سل َٔ اسبكٛم ايع١ٝٓٝ األص١ًٝ أٚ ايتبع١ٝ أٚ اسبكٛم ايتذاز١ٜ اشباعع١ ألسهاّ ايكإْٛ        
 املدْٞ ٚايتذازٟ ) سل ايص١ٜٓ أٚ األصٌ ايتذازٟ( 

 

  تولية االشتغاله  احلادية عشر:املادة 
   

ٛش ي٘ تطًُٝٗا أٚ تٛي١ٝ اسبكٛم ايٓادب١ عٓٗا بضؿ١ دص١ٝ٥ أٚ ن١ًٝ يًػري تطًِ ايسخض١ يًُطتػٌ شدضٝا ٚال جي       
أخس٣  ألغساضضٓٛات، نُا ميٓع عًٝ٘ ربضٝط املًو ايعَُٛٞ ازبُاعٞ  5باضتجٓا٤ عكٛد ايتدبري يًسخط اييت تتصاٚز َدتٗا 

 .  ملسانشًظ ازبُاعٞ غري اشبدَات املسخط بٗا مبٛدب ٖرا ايهٓاش إال بسخض١ صسحي١ َٚطبك١ َٔ طسف ز٥ٝظ اجمل
تًذا إىل مجٝع ايٛضا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ  إٜٔٚعترب املتدًٞ ي٘ مبجاب١ ضبتٌ بدٕٚ سل أٚ ضٓد قاْْٛٞ ٚحيل يًذُاع١ يف ٖرٙ اسباي١        

 ايكإْٛ.ٚعٓد األَس باإلؾساؽ تضبح ايسخض١ األص١ًٝ ًَػا٠ بك٠ٛ  احملت١ً،إلؾساؽ األَانٔ 
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر اعمال الدورة العادٌة لشهر  من جدولالثامنة عشرة النمطة 

البث في عمليت هشاء املحالث الخجاسيت بالعىق الجماعي الضهىس لـائذة اإلاعخـذًً مً عمليت الترخيل 

 واإلافادكت على العىمت الىشائيت اإلاشجبىت بها.

 

 

 

 )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً لمراكش ربٌساالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 
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 مراكشالمجلس الجماعً لمدٌنة 

 

 

 

  18 ة رلم:النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 ل18النقطة رقم حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 

ٔلاابحليفلعنؤ٘لنااٛلاحملالتلااتذ  ٓ٘لب اشْملادتن عٕلاازٍْ لاف ٜرٗلاملشتفٔرًٓلمًلعنؤ٘لاارتح 

 ّاملض ةق٘لعوٙلااشْم٘لااهاأٜ٘لاملاتبط٘لبَ .
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فاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لدعوة الموجهاة ل، وتبعا 08/01/1106المبرمجة فً جلستها الثالثة بتارٌخ  لمجلس جماعة مراكش 2017 اكتوبر لشهر العادٌة
 ،ٌزانٌة والشاإون المالٌاة البرمجاةاللجنة المكلفة بالم لمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽالالسادة أعضاء اللجنة وا لكل من
والنصؾ صباحا بماعاة االجتماعاات  الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 وبراكت 01 الخمٌسٌوم  اجتماعا المذكورةاللجنة  عمدت

 :منها ما ٌلً نمطة لتدارس الكبرى بالمصر البلدي شارع   الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن
 

 :81النقطة رقم 

 ل لمً لاملشتفٔرًٓ لاف ٜرٗ لاازٍْ  لادتن عٕ لب اشْم لااتذ  ٓ٘ لاحملالت لنااٛ ليفلعنؤ٘ لعوٙلاابح لّاملض ةق٘ لاارتحٔل عنؤ٘
 ااشْم٘لااهاأٜ٘لاملاتبط٘لبَ .

 :32النقطة رقم 

 لااراخؤ٘لّاملتموللبتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘ل لمًلقبللاملض حللاملانزٓ٘لاْزا ٗ املض ةق٘لعوٙلمراّعلااربّتْنْللااْا ة
لإاغ ؤِ.مؤٌْلة ٍهلااذٖلمتلل01معلبازت٘لمبوغللRATMAاويكللاذت رضاٖلمباانشلس بك ل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 13النمطة رلم 

 لاملض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاتْزٓعلامل ٛلّااهَاب ٛلمباانش
 طة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نم                                                                          

 : 14النمطة رلم 

 املض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْضْعلاالتف قٔ تل
لارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّش  علاملك ّم٘.ل000028 ّلل658087ّلل F002004 قهل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 : 18النمطة رلم 

 احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلل01/10/8112بت  ٓخلل6تمرٓللّتتنٔهلااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 زاىٔ٘لمج ع٘لماانشلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.املشتخك٘لاف ٜرٗلمٔ

   
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
، عبد الهادي تلماضً، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض ،، أحمد عبٌلةعبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

   بالة. 

 ة:كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً الساد - 

 )عضو اللجنة(النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً  :  عبد السبلم سً كوري
 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السادس  :  خدٌجة الفضً

 السادة: الجماعً من أعضاء المجلس فً االجتماع شارن -

عبد المجٌد الدمناتً، م.احفٌظ ، حفٌظة مجدار، جوٌدة العوٌدي، عبد الهادي بن عبل، سفٌان بنخالتً، مًخلٌفة الشحٌ
 .لضاوي العباسً

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  07: النمطة رلم
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 زانٌة والمحاسبةربٌسة لسم المٌ :  وفاء منٌتً
 لسم الممتلكات الجماعٌةربٌس  :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عبد الحك مدا

 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز األمري
 الرٌاضة والتربٌة ربٌس لسم الشباب، الثمافة، :  الحسٌن الزواق
 ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة :    بركادي
 ربٌسة مصلحة العبللة مع الوكاالت :  خدٌجة عبٌدي
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 لسم تنمٌة الموارد المالٌةعن لسم  :  م. أحمد المفتً
 ةلسم تنمٌة الموارد المالٌعن لسم  :  عماد المٌدومً

 المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرىعن لسم  : بد االله الروحًع
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة : عبد الجلٌل بلكشٌري
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الجلٌل بلخٌر
 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 لمجلس   عن لسم اعمال ا :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 

 كما شارن من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -

 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش : صبلح الدٌن منتصر
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  أسماء بن مالن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   ٌاسٌن الؽوات

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  سناء دنٌا
 

اء من بطالة تمنٌة حول السوق الجماعً موضوع تمكٌن السادة األعضد ـمنالشة هذه النمطة، وبع بداٌةفــً 

اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد الدراسة والبحة لمساحات المحبلت المتواجدة به المرفمٌن بهذا التمرٌر، 

وبمً مؽلما مرجعا سبب ذلن  1112أن سوق الزهور شٌد حوالً سنة ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي اوضح 

ة ؼٌر السلٌمة ألن مطلب التحفٌظ للمطعة األرضٌة التً بنً علٌها هذا السوق ٌعود لشركة العمران، لوضعٌته العمارٌ

مإكدا أنه لتجاوز هذه الوضعٌة تم تفعٌل مسطرة نزع الملكٌة من أجل المنفعة العامة صدر على إثرها حكم لضابً 

ا إجراءات تحفٌظه باسم الجماعة، مشٌرا ٌمضً بنمل ملكٌة هذا العمار إلى جماعة مراكش وتباشر حالٌ 1104سنة 

أن السوق الجماعً موضوع الدراسة ٌحتوي على لبو، طابك سفلً وطابك علوي، مبٌنا فً نفس السٌاق أن 

المجلس لرر سابما كراء محبلت السوق المتواجدة فً الواجهة عن طرٌك مسطرة عروض األثمان أما المحبلت 

ل من طرؾ صندوق المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وهً المعنٌة بعملٌة الداخلٌة للسوق فمد كانت موضوع تؤهٌ

الكراء موضوع النمطة، مضٌفا فً نفس السٌاق أن المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل إلى هذا السوق ٌنمسمون إلى 

 ثبلث فبات:

 .ًالباعة الجابلون المتواجدون بمنطمة عٌن إٌط 
 بلدٌة النخٌل سابما باالستفادة من أمكنة بهذا السوق. التجار الحاصلون على وعود من طرؾ مجلس 
  .بعض التجار المتواجدون سابما بسوق باب دكالة 

وتابع السٌد ربٌس المسم أن المطلوب من السادة األعضاء هو البث فً عملٌة كراء المحبلت الداخلٌة للسوق 

مهٌدا لهذا األمر تم عمد اللجنة اإلدارٌة للتمٌٌم الجماعً الزهور لفابدة المعنٌٌن المشار إلٌهم أعبله، مبٌنا أنه ت

 وحددت لٌمة كراء هذه المحبلت كاآلتً: 12/01/1106التً ٌرأسها السٌد الوالً بتارٌخ 

 ًدرهم للمتر مربع الواحد 41 : المحبلت المتواجدة بالطابك السفل 

 درهم للمتر مربع الواحد 31 : المحبلت المتواجدة بالطابك العلوي 
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  على ما ٌلً:  السادة األعضاءتدخبلت  انصبتفتح باب النماش حٌث ، وبعد االستماع للتوضٌحات، نذل عمب 

o  اإلشادة بفكرة إحٌاء السوق الجماعً الزهور عن طرٌك كراء المحبلت المتواجدة به للمساهمة فً التخفٌؾ

 من ظاهرة الباعة الجابلٌن المتفشٌة بالمدٌنة. 

o شطة التجارٌة داخل السوق بكٌفٌة تراعً االنسجام بٌن مولع المحل والنشاط المطالبة بتنظٌم الحرؾ واألن

 التجاري المزمع ممارسته به.

o .المطالبة بمحاربة االختبلالت التً لد تعرلل النظام داخل السوق كاستفادة تاجر واحد من عدة محبلت 

o مٌٌم.امكانٌة الرفع من السومة الكرابٌة المحددة من طرؾ اللجنة اإلدارٌة للت 

o .ضرورة تضمٌن لرار استؽبلل المحل داخل السوق لنوع النشاط المزمع ممارسته 

o محبلت السوق لحرفًٌ الصناعة التملٌدٌة. تمدٌم ممترح بتخصٌص  

o  المطالبة بتظافر جهود كافة المتدخلٌن من المجلس الجماعً، مجلس مماطعة النخٌل والسلطة المحلٌة من

 ر النور منذ تشٌٌده.أجل إنجاح هذا السوق الذي لم ٌ

أن السلطة  مماطعة النخٌل الذي أكدمجلس مزٌد من التوضٌحات، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس تمدٌم ول

شارع بمنطمة عٌن إٌطً وٌمارسون فٌه تجارتهم لسنوات اللباعة الجابلٌن الذٌن ٌحتلون المحلٌة لامت بإحصاء ا

حمة اإلدارٌة النخٌل ن من السلطة المحلٌة ٌتمدمهم السٌد لابد الملعدٌدة، بعدها خرجت لمعاٌنة هذه الحاالت لجنة تتكو

أعضاء ٌمطنون بالمنطمة تم على إثرها االتفاق على استفادة ألدم الباعة الجابلٌن المحتلٌن  3ة إلى الشمالً إضاف

ة سابما للشارع من محبلت بسوق الزهور، مشٌرا أنه ستنضاؾ لهذه الفبة التجار المرحلٌن من سوق باب دكال

واللت من المواكبة وأصحاب وعود ولرارات من مجلس بلدٌة النخٌل سابما، مشٌرا أن هذه العملٌة استؽرلت شهورا 

استحسان كل من السلطة المحلٌة والساكنة، مضٌفا فً األخٌر أن الهدؾ من وراء هذا المجهود ٌبمى افتتاح سوق 

البك للتجار المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل بؽٌة ممارسة الزهور الذي ظل مؽلما منذ بنابه من أجل خلك فضاء 

 تجارتهم فً أحسن الظروؾ.

أن تبٌن للسادة األعضاء ان عملٌة كراء المحبلت التجارٌة المتواجدة بسوق وبعد وتؤسٌسا على ذلن، 

حل جذري  الزهور ستساهم فً إحٌابه وخلك نوع من الرواج بمنطمة عٌن إٌطً، وألن من شؤن هذه العملٌة إٌجاد

فمد ابدت اللجنة موافمتها  للباعة الجابلٌن بالمدٌنة من أجل ممارسة نشاطهم التجاري فً أحسن الظروؾ،

 

 03102017

 ًدرهم للمتر مربع الواحد 41 : المحبلت المتواجدة بالطابك السفل 
 احددرهم للمتر مربع الو 31 : المحبلت المتواجدة بالطابك العلوي 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار         
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 0جدول ثفعييل  ملساحات حمالت سوق امزىور امنخيل 
امرمق 

 امرتثييب
با املساحة رمق ادلاكن  مالحظة املبوؽ امللرتح ثلًر

R.D.C 

   ²م00.15 52 0

   ²م00.15 52 7

   ²م00.15 51 1

   ²م00.15 05 4

   ²م00.15 00 0

   ²م00.15 07 6

   ²م00 13 2

   ²م00 14 2

   ²م06 15 1

   ²م06 16 05

   ²م06 17 00

   ²م06 18 07

   ²م06 19 01

   ²م06 20 04

   ²م06 21 00

   ²م06 22 06

   ²م06 23 02

   ²م06 24 02

   ²م06 25 01

 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l’intérieur 

                Wilaya de la Région Marrakech Safi 

Commune Urbaine de Marrakech 

Direction général des services 

Division du Patrimoine Communal 

Service       

 

 

 

 

 

 

 

 

 المملكـة المغربٌـة
 وزارة الداخلٌـــة

 والٌة جهة مراكش أسفً عمالة مراكش
 الجماعة الحضرٌة لمراكش

 المٌرٌة العامة للمصالح
 لســم الممتلكـات الجماعٌـة
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   ²م06 26 75

   ²م00 72 70

   ²م00 72 77

   ²م06 71 71

   ²م06 15 74

   ²م06 10 70

   ²م06 17 76

   ²م06 11 72

   ²م06 14 72

   ²م06.64 10 71

   ²م06.64 16 15

   ²م06.64 12 10

   ²م06.64 12 17

   ²م06.64 11 11

   ²م02.06 45 14

   ²م02.06 40 10

   ²م02.06 47 16

   ²م75.52 41 12

   ²م02.62 44 12

   ²م06.57 42 11

   ²م06.57 41 45

   ²م06.57 05 40

   ²م06.57 00 47

   ²م06.57 07 41

   ²م04.20 01 44

   ²م06.57 00 40

   ²م06.57 06 46

   ²م06.57 02 42

   ²م06.57 02 42

   ²م06.57 01 41
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   ²م04.20 65 05

   ²م04.20 60 00

   ²م06 67 07

   ²م00 21 01

   ²م00 20 04

   ²م00 27 00

   ²م00 21 06

   ²م00 24 02

   ²م00 20 02

   ²م00 26 01

   ²م00 22 65

   ²م00 22 60

   ²م00 21 67

   ²م00 15 61

   ²م00 10 64

   ²م00 17 60

   ²م00 11 66

   ²م00 14 62

   ²م00 10 62

   ²م00 16 61

   ²م00 12 25

   ²م00 12 20

   ²م00 11 27

   ²م00 055 21

   ²م00 050 24

   ²م30 80 20

   ²م12.6 102 26

   ²م12.6 103 22

   ²م12.6 104 22

   ²م12.6 105 21
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   ²م12.6 106 25

   ²م12.6 107 20

   ²م12.6 108 27

   ²م12.6 109 21

   ²م13.2 110 24

   ²م18.85 111 20

   ²م13.2 112 26

   ²م21.3 113 22

   ²م19.8 114 22

   ²م13.5 115 21

   ²م13.5 116 15

   ²م17.1 117 10

   ²م15.6 118 17

   ²م21.32 119 11

Etage 

   ²م00.0 075 14

10 
 

   ²م00 070

16 077 

 

   ²م00

   ²م00 071 12

   ²م00 074 12

   ²م16.2 125 11

   ²م16.3 126 055

   ²م16.3 127 050

   ²م16.3 128 057

   ²م16.3 129 051

   ²م16.3 130 054

   ²م16.3 131 050

   ²م 15 132 056
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   ²م 15 133 052

   ²م 16 134 052

   ²م 16 135 051

   ²م 16 136 005

   ²م 16 137 000

   ²م 16 138 007

   ²م 16 139 001

   ²م 16 140 004

   ²م 16 141 000

   ²م 16 142 006

   ²م 16 143 002

   ²م 16 144 002

   ²م 16 145 001

   ²م 15 146 075

   ²م 15 147 070

   ²م 16.2 148 077

   ²م 16.2 149 071

   ²م 16.2 150 074

   ²م 16.2 151 070

   ²م 16.2 152 076

   ²م 16.2 153 072

   ²م 15.5 154 072

   ²م 16 156 071

   ²م 16 157 015

   ²م 16 158 010

   ²م 16.5 159 017

   ²م 16.5 160 011

   ²م 16.5 161 014

   ²م 20 162 010

   ²م 17 163 016
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   ²م 16 164 012

   ²م 17.5 165 012

   ²م 17 166 011

   ²م 17.4 167 045

   ²م 19.14 168 040

   ²م 11.34 169 047

   ²م 09.72 170 041

   ²م 12.31 171 044

   ²م 21.45 172 040

   ²م 14.75 173 046

   ²م 14.75 174 042

   ²م 2 .16 175 042

   ²م 2 .16 176 041

   ²م 2 .16 177 005

   ²م 5 .17 178 000

   ²م 19 179 007

   ²م 5 .17 180 001

   ²م 5 .17 181 004

   ²م 5 .16 182 000

   ²م 5 .17 183 006

   ²م 5 .17 184 002

   ²م 75 .14 185 002

   ²م 75 .14 186 001

   ²م 02 .0 187 065

   ²م 01 188 060

   ²م 06 189 067

   ²م 06 190 061

   ²م 00 191 064

   ²م 02 192 060

   ²م 06 193 066
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   ²م 06 194 062

   ²م 06 195 062

   ²م 06 196 061

   ²م 07 197 025

   ²م 06 198 020

   ²م 06 011 027

   ²م 04.0 755 021

   ²م 00.7 750 024

   ²م 02 757 020

   ²م 06 751 026

   ²م 04.2 754 022

   ²م 00 750 022

   ²م 00 756 021

   ²م 00 752 025

   ²م 00 752 020

   ²م 00 751 027

   ²م 00 705 021

   ²م 00 700 024

   ²م 00 707 020

   ²م 00 701 026

   ²م 00 704 022

   ²م 00 700 022

   ²م 00 706 021

   ²م 00 702 015

   ²م 00 702 010

   ²م 00 701 017

   ²م 00 775 011

   ²م 00 770 014

   ²م 00 777 010

   ²م 00 771 016
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   ²م 00 774 012

   ²م 00 770 012

   ²م 00 776 011

   ²م 00 772 755

   ²م 00 772 750

   ²م 01.7 771 757

   ²م 01.0 715 751

   ²م 01.7 710 754

   ²م 01.2 717 750

   ²م 04.4 711 756

   ²م 01.0 714 752

   ²م 04.4 710 208

   ²م15 236 209
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌماند السٌ

مسطرة اٌجار المحبلت التجارٌة بالمصادلة على  حسب تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك

بدة المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل وكذا المتواجدة بالسـوق الجماعً الزهور لفا

03102017

 

 ًدرهم للمتر مربع الواحد 41 : المحبلت المتواجدة بالطابك السفل 

 لمتر مربع الواحددرهم ل 31 : المحبلت المتواجدة بالطابك العلوي 
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 2012اكتوبر  11بتارٌخ  207/10/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106أعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  عشر من جدول الثامنةالنمطـة       

 2017

192017

 

 113.1492

  

 

. 
 

03102017 

 . 

  
 

25 
25

وهـم الســـادة25

م. احفٌظ لضاوي العباسً،  الفضً، عواطؾ البردعً، خدٌجة وري،ـك سً السبلم عبد ان،ـسلٌم بن ٌونس
 ً،ــالبوٌسف راقــاي، إشــخ مــرٌـببــاوي، م نحـسـ محمـد زراؾ،أحمد محفـوظ،  رٌـــاض، اٌـت ٌوسـؾ

   بالة، ا،طوب البشٌر. م عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عبل،وار، ً، الحسٌن نسـأمٌنة العمرانً االدرٌ
 محمـد بن ببل، نلعروسً، م. الحسن المنادي،ب   الكرشال، حبٌبةبوسعٌد،  عزٌزال عبد الهادي وٌسبلت، عبد

 عبد الفتاح رزكً، خلٌل بولحسن.
 

لٓكـا لم لٓوـــٕ

 

209 

 93 

 116 

 03102017

 ًدرهم للمتر مربع الواحد 41 : المحبلت المتواجدة بالطابك السفل 
 درهم للمتر مربع الواحد 31 : بالطابك العلوي المحبلت المتواجدة. 
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 0جدول ثفعييل ملساحات حمالت سوق امزىور امنخيل 

 

با املساحة رمق ادلاكن ر.ت  مالحظة املبوؽ امللرتح ثلًر

 

 امعابق امسفيل

 

  ده 060 ²م00.15 52 0

ده 060 ²م00.15 52 7   

ده 060 ²م00.15 51 1   

ده 060 ²م00.15 05 4   

ده 060 ²م00.15 00 0   

ده 060 ²م00.15 07 6   

  ده 205 ²م00 13 2

  ده 205 ²م00 14 2

  ده 255 ²م06 15 1

ده 255 ²م06 16 05   

ده 255 ²م06 17 00   

ده 255 ²م06 18 07   

ده 255 ²م06 19 01   

ده 255 ²م06 20 04   

ده 255 ²م06 21 00   

ده 255 ²م06 22 06   

ده 255 ²م06 23 02   

ده 255 ²م06 24 02   

ده 255 ²م06 25 01   

ده 255 ²م06 26 75   

ده 205 ²م00 72 70   

ده 205 ²م00 72 77   

ده 255 ²م06 71 71   

ده 255 ²م06 15 74   
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ده 255 ²م06 10 70   

ده 255 ²م06 17 76   

ده 255 ²م06 11 72   

ده 255 ²م06 14 72   

  ده 217 ²م06.64 10 71

ده 217 ²م06.64 16 15   

ده 217 ²م06.64 12 10   

ده 217 ²م06.64 12 17   

ده 217 ²م06.64 11 11   

  ده 202 ²م02.06 45 14

ده 202 ²م02.06 40 10   

ده 202 ²م02.06 47 16   

  ده 0554 ²م75.52 41 12

  ده 224 ²م02.62 44 12

  ده 250 ²م06.57 42 11

ده 250 ²م06.57 41 45   

ده 250 ²م06.57 05 40   

ده 250 ²م06.57 00 47   

ده 250 ²م06.57 07 41   

  ده 212 ²م04.20 01 44

ده 250 ²م06.57 00 40   

ده 250 ²م06.57 06 46   

ده 250 ²م06.57 02 42   

ده 250 ²م06.57 02 42   

ده 250 ²م06.57 01 41   

ده 212 ²م04.20 65 05   

ده 212 ²م04.20 60 00   

  ده 255 ²م06 67 07

ده 205 ²م00 21 01   
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ده 205 ²م00 20 04   

ده 205 ²م00 27 00   

ده 205 ²م00 21 06   

ده 205 ²م00 24 02   

ده 205 ²م00 20 02   

ده 205 ²م00 26 01   

ده 205 ²م00 22 65   

ده 205 ²م00 22 60   

ده 205 ²م00 21 67   

ده 205 ²م00 15 61   

ده 205 ²م00 10 64   

ده 205 ²م00 17 60   

ده 205 ²م00 11 66   

ده 205 ²م00 14 62   

ده 205 ²م00 10 62   

ده 205 ²م00 16 61   

ده 205 ²م00 12 25   

ده 205 ²م00 12 20   

ده 205 ²م00 11 27   

ده 205 ²م00 055 21   

ده 205 ²م00 050 24   

  ده 0055 ²م30 80 20

  ده 615 ²م12.6 102 26

ده 615 ²م12.6 103 22   

ده 615 ²م12.6 104 22   

ده 615 ²م12.6 105 21   

ده 615 ²م12.6 106 25   

ده 615 ²م12.6 107 20   

ده 615 ²م12.6 108 27   
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ده 615 ²م12.6 109 21   

  ده 665 ²م13.2 110 24

  ده 141 ²م18.85 111 20

  ده 665 ²م13.2 112 26

  ده 0560 ²م21.3 113 22

  ده 115 ²م19.8 114 22

  ده 620 ²م13.5 115 21

  ده 620 ²م13.5 116 15

  ده 200 ²م17.1 117 10

  ده 225 ²م15.6 118 17

  ده 0566 ²م21.32 119 11

 
 امعابق امؼووي

 

  ده 675 ²م00.0 075 14

  ده 655 ²م00 070 10

ده 655 ²م00 077 16   

ده 655 ²م00 071 12   

ده 655 ²م00 074 12   

  ده 642 ²م16.2 125 11

  ده 607 ²م16.3 126 055

ده 607 ²م16.3 127 050   

ده 607 ²م16.3 128 057   

ده 607 ²م16.3 129 051   

ده 607 ²م16.3 130 054   

ده 607 ²م16.3 131 050   

ده 655 ²م 15 132 056   

ده 655 ²م 15 133 052   

  ده 645 ²م 16 134 052
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ده 645 ²م 16 135 051   

ده 645 ²م 16 136 005   

ده 645 ²م 16 137 000   

ده 645 ²م 16 138 007   

ده 645 ²م 16 139 001   

ده 645 ²م 16 140 004   

ده 645 ²م 16 141 000   

ده 645 ²م 16 142 006   

ده 645 ²م 16 143 002   

ده 645 ²م 16 144 002   

ده 645 ²م 16 145 001   

ده 655 ²م 15 146 075   

ده 655 ²م 15 147 070   

ده 642 ²م 16.2 148 077   

ده 642 ²م 16.2 149 071   

ده 642 ²م 16.2 150 074   

ده 642 ²م 16.2 151 070   

ده 642 ²م 16.2 152 076   

ده 642 ²م 16.2 153 072   

  ده 675 ²م 15.5 154 072

  ده 645 ²م 16 156 071

ده 645 ²م 16 157 015   

ده 645 ²م 16 158 010   

  ده 665 ²م 16.5 159 017

ده 665 ²م 16.5 160 011   

ده 665 ²م 16.5 161 014   

  ده 255 ²م 20 162 010

  ده 625 ²م 17 163 016

  ده 645 ²م 16 164 012
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  ده 255 ²م 17.5 165 012

  ده 625 ²م 17 166 011

  ده 616 ²م 17.4 167 045

  ده 266 ²م 19.14 168 040

  ده 404 ²م 11.34 169 047

  ده 121 ²م 09.72 170 041

  ده 417 ²م 12.31 171 044

  ده 202 ²م 21.45 172 040

  ده 015 ²م 14.75 173 046

  ده 015 ²م 14.75 174 042

  ده 642 ²م 2 .16 175 042

ده 642 ²م 2 .16 176 041   

ده 642 ²م 2 .16 177 005   

  ده 255 ²م 5 .17 178 000

  ده 265 ²م 19 179 007

  ده 255 ²م 5 .17 180 001

  ده 255 ²م 5 .17 181 004

  ده 665 ²م 5 .16 182 000

  ده 255 ²م 5 .17 183 006

  ده 255 ²م 5 .17 184 002

  ده 015 ²م 75 .14 185 002

  ده 015 ²م 75 .14 186 001

  ده 255 ²م 02 .0 187 065

  ده 075 ²م 01 188 060

ده 645 ²م 06 189 067   

ده 645 ²م 06 190 061   

  ده 655 ²م 00 191 064

  ده 625 ²م 02 192 060

ده 645 ²م 06 193 066   
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ده 645 ²م 06 194 062   

ده 645 ²م 06 195 062   

ده 645 ²م 06 196 061   

  ده 425 ²م 07 197 025

ده 645 ²م 06 198 020   

ده 645 ²م 06 011 027   

  ده 025 ²م 04.0 755 021

  ده 442 ²م 00.7 750 024

  ده 275 ²م 02 757 020

  ده 645 ²م 06 751 026

  ده 017 ²م 04.2 754 022

ده 655 ²م 00 750 022   

ده 655 ²م 00 756 021   

ده 655 ²م 00 752 025   

ده 655 ²م 00 752 020   

ده 655 ²م 00 751 027   

ده 655 ²م 00 705 021   

ده 655 ²م 00 700 024   

ده 655 ²م 00 707 020   

ده 655 ²م 00 701 026   

ده 655 ²م 00 704 022   

ده 655 ²م 00 700 022   

ده 655 ²م 00 706 021   

ده 655 ²م 00 702 015   

ده 655 ²م 00 702 010   

ده 655 ²م 00 701 017   

ده 655 ²م 00 775 011   

ده 655 ²م 00 770 014   
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر التاسعة عشرة النمطة 

البث في هبت علاسيت ممىىخت مً وشؾ ؼشهت " بىمعماس" لـائذة حماعت مشاهؾ وهي عباسة عً زالزت كىع 

اؿم  مخخلـت. أسليت مخىاحذة بخجضئت بىمعماس بملاوعت حليز والتي ظيخم جخفيفها إلاش

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 
 

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

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

 

 

 

    21 – 20 – 19 ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 ل.ل21ل–ل20ل–ل19النقط ذات االرقام  حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية دول اعمال الدورةجمن 

 

اابحليفلٍب٘لعك  ٓ٘لمميْح٘لمًلطافلشان٘ل"بْمشن  "لاف ٜرٗلمج ع٘لماانشلٍّٕلعب  ٗلعًلثالث٘ل
 قطعلا ضٔ٘لمتْادرٗلبتذزٜ٘لبْمشن  لمبك طم٘لدؤزلّاايتلسٔتهلختضٔضَ لملاافللشتتوف٘.
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

حبٕلت  ن٘للّىزعلل32املض ةق٘لعوٙلختطٔطلحرّةلااطاملاام م٘لإلحراخلدزٛلمًلطآللااتَٔٝ٘ل قهل
 موهٔ٘لّااتخوٕلعًلااكطعلاال ضٔ٘لااالزم٘لاذاولمل لتشتوزمُلاامنؤ٘لمًلميفم٘لع م٘.لل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

لموهٔ٘لاال اضٕلااالزم٘لإلصت لتجئ٘لااطآللااْطئ٘ل قهلاملض ةق٘لعوٙلىزع لمراّع اااابط٘لبنيلل9 ز
 ماانشلّاارْٓطالمكطعلاايخٔللادتيْبٕلااْاقم٘لبرتابلمك طم٘لاايخٔل.لللللل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(
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فاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ، وفاً اطاار تحضاٌر الانمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمالللممتضٌات المانون طبما

الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور  لكل منلدعوة الموجهة للمجلس جماعة مراكش، وتبعا  2017 اكتوبرلشهر  العادٌة
فً جلسة ثانٌاة ها اجتماع المذكورةاللجنة  استؤنفت ،شإون المالٌة البرمجةٌزانٌة والوالمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالم

والنصؾ صباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي شاارع    الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 اكتوبر 11 االثنٌنٌوم 
 :منها ما ٌلً نمطة لتدارس الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن

 ٍب٘لعك  ٓ٘لمميْح٘لمًلطافلشان٘ل"بْمشن  "لاف ٜرٗلمج ع٘لماانشلٍّٕلعب  ٗلعًلثالث٘لقطعلا ضٔ٘لمتْادرٗلبتذزٜ٘لاابحليفل
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(.لبْمشن  لمبك طم٘لدؤزلّاايتلسٔتهلختضٔضَ لملاافللشتتوف٘

 حبٕلت  ن٘للّىزعلموهٔ٘لّااتخوٕلعًلااكطعلل28آللااتَٔٝ٘ل قهلاملض ةق٘لعوٙلختطٔطلحرّةلااطاملاام م٘لإلحراخلدزٛلمًلط
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(.للاال ضٔ٘لااالزم٘لاذاولمل لتشتوزمُلاامنؤ٘لمًلميفم٘لع م٘

 ل لتجئ٘لااطآللااْطئ٘ل قه لمراّع لموهٔ٘لاال اضٕلااالزم٘لإلصت ز لمكطعلاااابط٘لبنيلماانل1املض ةق٘لعوٙلىزع شلّاارْٓطا
)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة لللل.للللللاايخٔللادتيْبٕلااْاقم٘لبرتابلمك طم٘لاايخٔل

 مراكش(
   
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
ي تلماضً،   ، عبد الهادم. عبد الحفٌظ المؽراويعبد الؽنً درٌوش،  ،، أحمد عبٌلةعبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

 بالة.

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب الرابع  :   احمد المتصدق
 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السادس  :   خدٌجة الفضً
  .لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :   مٌصرة امال

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، إبراهٌم بوحنش، سعٌدة سبللة، عبد الهادي بن عبل، حلٌمة با ، جوٌدة العوٌدي، إشراق البوٌسفً، عبد خلٌفة الشحٌمً
 سً، عبد الفتاح رزكً،   بنلعروسً.المجٌد الدمناتً، المصطفى الوجدانً، م.احفٌظ لضاوي العبا

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً

 لسم الممتلكات الجماعٌةربٌس  :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  ٌديفتح هللا الٌز
 ربٌس لسم التعمٌر :  عادل الشراط
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 ربٌسة مصلحة العبللة مع الوكاالت :  خدٌجة عبٌدي

 لسم المٌزانٌة والمحاسبةعن  : عبد االله منصورة

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 10 – 11 – 08: النمط ذات االرلام
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 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً

 

 كما شارن من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -

 دٌر اإلللٌمً لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكشالم :  مصطفى لطرش
 عن المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكش :  المهدي بوحفة
 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن
 عن لسم التعمٌر والبٌبة بالوالٌة :    الحرشً

 

 01اايكط٘ل قهل: 
لا ضٔ٘ل لقطع لعًلثالث٘ لماانشلٍّٕلعب  ٗ لمج ع٘ لاف ٜرٗ ل"بْمشن  " لمًلطافلشان٘ لعك  ٓ٘لمميْح٘ اابحليفلٍب٘

)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة .لمتْادرٗلبتذزٜ٘لبْمشن  لمبك طم٘لدؤزلّاايتلسٔتهلختضٔضَ لملاافللشتتوف٘

 مراكش(
 

صحٌح منطوق تسمٌة شركة "بوسمار" عوض "بومسمار" فــً مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد ان تم ت

الواردة فً رسالة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش من جهة وكذا معطٌات البطالة التمنٌة، ولبلطبلع على حٌثٌات 

النمطة، اعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي اوضح ان الهبة العمارٌة 

نمطة هً عبارة عن ثبلثة لطع ارضٌة ممنوحة من طرؾ شركة "بوسمار" لفابـدة جماعة مراكـش موضوع ال

 متواجدة بتجزبة بوسمار بمماطعة جلٌز ستخصص إلنجاز تجهٌزات عمومٌة كالتالً :

 076612/13وهً مستخرجة من الصن العماري  1م 3474االولى مساحتها  -

 076611/13من الصن العماري وهً مستخرجة  1م 0547الثانٌة مساحتها  -

 م/756وهً مستخرجة من الصن العماري  1م 0174الثالثة مساحتها  -

 مضٌفا ان هذه الهبة كانت موضوع توصٌات لجنة االستثناءات بعد ان تم الترخٌص بإنجاز مشروع سكنً. 

اب النماش حٌث فتح ب ، وبعد االستماع للتوضٌحات االولٌة واالطبلع على المعطٌات التمنٌة،ذلن عمب 

  على ما ٌلً:  السادة األعضاءتدخبلت  انصبت

o  تسجٌل وجود البلتوازن بٌن الهبات العمارٌة الممنوحة واالستثناء المرخص به للواهب صاحب المشروع

 من طرؾ لجنة االستثناءات.

o ٌك اكبر المطالبة بتموٌة مولؾ ومولع جماعة مراكش داخل لجنة االستثناءات بالدفاع عن مصالحها لتحم

 لدر ممكن من االستفادة على ؼرار ما ٌحصل علٌه اصحاب المشارٌع.

o  ؼٌاب تصمٌم للتهٌبة خاص بجماعة مراكش ٌفسح المجال لمنح استثناءات عمارٌة معمارٌة ؼٌر مبنٌة

 على رإى موضوعٌة وتفتمد للنظرة الهندسٌة المتوازنة.  

o لعمارٌة الممنوحة الٌها وبحسب التخصٌص الذي التساإل حول مدى احمٌة الجماعة بالتصرؾ فً الهبة ا

 تراه نفعٌا لها دون وجود اي لٌد او شرط من الواهب.

o  تمدٌم ممترح بتخصٌص هذه العمارات لمإسسات تعلٌمٌة بشراكة مع الدولة )وزارة التربٌة الوطنٌة

 لمدرسً. والتكوٌن المهنً والتعلٌم العالً والبحث العلمً( نظرا للخصاص الذي ٌعرفه العرض ا

o من عدمهالتجزبة المعنٌة دى امكانٌة الترخٌص لتصمٌم التساإل حول م. 
 

تدخل السٌد ربٌس لسم التعمٌر لٌبٌن أن المطع األرضٌة الثبلث  المبلحظات، من هذه ولئلجابة على بعض 

سادس، مشٌرا موضوع النماش جزء من تجزبة بوسمار التً تمع بالشارع المار من أمام المستشفى الجامعً   ال

أن فً ظل ؼٌاب وثابك التعمٌر تبمى مسطرة االستثناء حبل ٌفتح المجال للبناء بالمدٌنة رؼم أن هذه المسطرة ال 

توازن أحٌانا بٌن ما استفادت منه الجماعة وما أخذه الواهب على اعتبار أن معاٌٌر متنوعة هً التً تتحكم فً هذا 
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رصٌد العماري للجماعة وتساعد على التفاوض مع لطاعات أخرى بؽٌة التوزٌع، مضٌفا أن هذه الهبات تؽنً ال

 الحصول على عمارات جدٌدة فً مناطك ال تتوفر فٌها الجماعة على عمارات.
  

أن من أهداؾ برنامج عمل الجماعة إؼناء الوعاء  موضحا مصالحللسٌد المدٌر العام لا ومن جهته، تدخل

مرافك وبنٌات تحتٌة  إلحداثوع من الهبات من السبل المساعدة على ذلن العماري لهذه األخٌرة معتبرا هذا الن

لخدمة الساكنة، مشٌرا أن تخصٌص هذه العمارات ٌخضع لمجموعة من الضوابط وحسب الحاجٌات المضمنة فً 

 برنامج العمل، مضٌفا أن الواهب ال ٌتدخل فً تحدٌد ما ستخصص له الهبة.

 

ٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لٌوضح أنه فً بعض الحاالت تدخل مجددا السفً ذات السٌاق، و 

ولتفادي انتظار استكمال كافة اإلجراءات المتعلمة والتً تؤخذ ولتا طوٌبل ولتٌسٌر عملٌة إبرام عمد الهبة مع 

ٌخطر لسم تم االتفاق مع لسم التعمٌر أنه بمجرد توصله بالملؾ التمنً للهبة العمارٌة أن ٌ ،المنعش العماري الواهب

 الممتلكات الجماعٌة للبدء فً اإلجراءات المانونٌة الخاصة بالهبة التً بدورها تؤخذ ولتا مهما.

تبٌن للسادة االعضاء ان الهبة العمارٌة  وحٌثوبعد المنالشة المستفٌضة للنمطة، وتؤسٌسا على ذلن، 

بارا ألهمٌة هذه العمارات فً تنمٌة موضوع النماش هً تحصٌل حاصل بعد ان اوصت بها لجنة االستثناءات، واعت

الرصٌد والوعاء العماري الجماعً واستثماره فً انجاز مرافك و تجهٌزات جماعٌة حسب التخصٌص المشار الٌه 

عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة "بوسمار" لفابدة  هبة فمد ابدت اللجنة موافمتها على لبول فً المعطٌات التمنٌة،

ثبلثة لطع ارضٌة متواجدة بتجزبة بوسمار بمماطعة جلٌز المشار الىها اعبله والتً  جماعة مراكش وهً عبارة عن

 سٌتم تخصٌصها إلنجاز تجهٌزات عمومٌة على اساس االخذ بالمبلحظات المومؤ لها اعبله.
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 ل:81اايكط٘ل قهل
حبٕلت  ن٘لّىزعلموهٔ٘لّااتخوٕلعًلل28َٔٝ٘ل قهلاملض ةق٘لعوٙلختطٔطلحرّةلااطاملاام م٘لإلحراخلدزٛلمًلطآللااتلل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(للااكطعلاأل ضٔ٘لااالزم٘لاذاولمل لتشتوزمُلاامنؤ٘لمًلميفم٘لع م٘

بداٌة منالشة هذه النمطة، وبعد ان ذكر السٌد ربٌس اللجنة بانه سبك ان تم عرض هذا الموضوع فً 

اجل البث فٌه لؽٌاب ممثل عن المصالح المختصة بالوالٌة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من فً دورة سابمة و

وثٌمة تمثل تصمٌم لطرٌك التهٌبة موضوع النمطة المرفك بالتمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌد ممثل لسم التعمٌر 

ر تخطٌط الطرق تمدمت بطلب استصدار لرا LES PATIOS DE TARGAوالبٌبة بالوالٌة الذي اوضح أن شركة 

المنصوص علٌها فً تصمٌم التهٌبة وهً طرٌك  بحً تاركة 21العامة إلحداث جزء من طرٌك التهٌبة رلم 

متر ستتكلؾ بإحداثها الشركة المذكورة على نفمتها الخاصة ولن تكلؾ اي التزامات مالٌة على  11بعرض 

بالممابل وتربط مجموعة من التجزبات  جماعة مراكش بما فٌها تعوٌض ذوي الحموق على انها ستفن العزلة

 بالطرٌك الربٌسٌة بحً تاركة حسب المعطٌات االتٌة:

o رلم الصن العماري   : TF 69938/04  

o متر مربع 661 : المساحة العامة المشمولة بالمسطرة 

o متر مربع 214 :  المساحة المشمولة بالتعوٌض 

o السٌدة بلكاهٌة فانو و رجاء  :     المالن 

o ده/للمتر المربع. 0111,11درهم بمبلػ  2148111,11 : عوٌض على عاتك الشركةلٌمة الت 

  

وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث أن إحداث طرٌك التهٌبة موضوع النمطة من شؤنه أن ٌسهل حركة تنمل 

ساكنة حً تاركة، وحٌث أنها ستنجز من طرؾ المستثمر الذي تمر فوق عماره وعلى نفمته الخاصة، فمد 

بحً تاركة  21جزء من طرٌك التهٌبة رلم  إلحداثعلى تخطٌط حدود الطرق العامة  موافمتها اللجنة ابدت

وفك ما هو  ونزع ملكٌة والتخلً عن المطع األرضٌة البلزمة لذلن لما تستلزمه العملٌة من منفعة عامة

 .مضمن فً المعطٌات التمنٌة اعبله
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 ل ل قه لل:80اايكط٘ لىزع لعوٙ لاملض ةق٘ ل قه لااْطئ٘ لااطآل لتجئ٘ لمراّع لالصت ز لااالزم٘ لاأل اضٕ لبنيلماانشلل1موهٔ٘ اااابط٘
ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(ّاارْٓطالمكطعلاايخٔللادتيْبٕلااْاقم٘لبرتابلمك طم٘لاايخٔللل

سٌد ربٌس اللجنة بداٌة منالشة هذه النمطة، ولبلطبلع على معطٌاتها واسباب النزول، أعطى الفً 

الكلمة للسٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بنزع ملكٌة األراضً البلزمة لتثنٌة 

التً ستنجز على نفمة المندوبٌة الجهوٌة لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن، مبٌنا  8الطرٌك الوطنٌة رلم 

ملن عام، وأنها تحتاج إلنجاز مدارات نظرا لحٌوٌتها وألنها من مساحة الطرٌك المذكورة عبارة عن  %41أن 

تربط بٌن محورٌن أساسٌٌن هما فاس واٌت أورٌر، مضٌفا أنه إلنجاز هذه المدارات فمن الضروري اللجوء 

إلى مسطرة تحدٌد حدود الطرق ونزع ملكٌة األراضً الوالعة فً مولع الطرٌك موضوع النمطة لتسوٌة 

لتمكٌن المندوبٌة الجهوٌة لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن من إتمام األشؽال وضعٌتها العمارٌة و

 المرتبطة بتثنٌتها.

ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات التمنٌة حول الموضوع، أعطٌت الكلمة للسٌد المندوب الجهوي لوزارة 

ابطة بٌن مراكش واٌت الر 8التجهٌز والنمل واللوجستٌن الذي بٌن أن مشروع تثنٌة الطرٌك الوطنٌة رلم 

أورٌر ٌدخل ضمن مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" وكان موضوع اجتماعات عدٌدة على 

مستوى الوالٌة، مشٌرا أن إنجاز المشروع انمسم إلى شطرٌن: شطر أول بتموٌل من المجلس الجماعً 

وٌل من وزارة التجهٌز والنمل لمراكش ٌمع بتراب مماطعة النخٌل )النخٌل الجنوبً( وشطر ثان بتم

واللوجستٌن ٌمتد من مدارة تامنكٌست إلى اٌت أورٌر، موضحا أن هذا الشطر األخٌر تمت به عملٌة التثنٌة 

إلى حٌن الوصول إلى إنجاز مدارة اعترض على إتمامها سكان أراضً األحباس الماطنٌن بالمنطمة، مإكدا أن 

لى مستعملٌها بحكم عدم االنتهاء من إنجاز المدارة، مضٌفا أنه الطرٌك فً هذا الجزء أضحت تشكل خطرا ع

تم االتفاق مع المصالح الجماعٌة المعنٌة على اللجوء إلى مسطرة نزع الملكٌة وتخطٌط حدود الطرق للممطع 

الطرلً المعنً الممتد من طرٌك فاس إلى نهاٌة واد تارومٌت الذي ٌشكل نهاٌة المدار الحضري، مإكدا فً 

تدخله أنه بعد إنجاز تصمٌم للممطع تبٌن أنه ال حاجة لتمدٌم تعوٌض عن نزع الملكٌة مادام أن المساحة  نهاٌة

 المعنٌة بتخطٌط حدود الطرق تدخل ضمن المساهمة المجانٌة.

 8تثنٌة الطرٌك الوطنٌة رلم وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة مشروع  

نة مراكش بمحوري فاس واٌت أورٌر، وألن عدم إتمام هذا المشروع سٌشكل باعتبارها طرٌما تربط مدٌ

على نزع ملكٌة األراضً البلزمة النجاز  موافمتها اللجنة ابدتخطرا على مستعملً الطرٌك المذكورة، 

بٌن مراكش والشوٌطر ممطع النخٌل الجنوبً الوالعة بتراب  الرابطة 8مشروع تثنٌة الطرٌك الوطنٌة رلم 

 .ة النخٌلمماطع
  

 وجمللصله املىقر واشع اليظر
 

 رًٓض اللحيُ
 احلصني ىىار             
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

من خبلل تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك بمبول هبة عمارٌة ممنوحة من طرؾ شركة   

بدة جماعة مراكش وهً عبارة عن ثبلثة لطع ارضٌة متواجدة بتجزبة بوسمار بمماطعة جلٌز "بوسمار" لفا

المشار الىها فً التمرٌر والتً سٌتم تخصٌصها إلنجاز تجهٌزات عمومٌة. ؼٌر انه سٌتم اعتماد المساحات 

 المضمنة فً التصمٌم االصلً والمشار الٌها فً البطالة التمنٌة المرفمة بالتمرٌر.

 المنالشة مفتوح حول النمطةباب 

 .فً ظل عدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت 
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر العشرون النمطة 

بحي جاسهت وهضع ملىيت والخخلي  32هيئت سكم اإلافادكت على جخىيي خذود الىشق العامت إلخذار حضء مً وشيم الت

 عً اللىع الاسليت الالصمت لزلً إلاا حعخلضمه العمليت مً مىـعت عامت.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                    
 

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  انٌونس بن سلٌمالسٌد 

اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 

 

 (( 10 – 11 – 08ٌتضمنها التمرٌر السابك الخاص بالنمط  11النمطة رلم  )تمرٌر
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

جزء من طرٌك  إلحداثتخطٌط حدود الطرق العامة بمن خبلل تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك   

بحً تاركة ونزع ملكٌة والتخلً عن المطع األرضٌة البلزمة لذلن لما تستلزمه العملٌة من  21 التهٌبة رلم

  .منفعة عامة

ٌمدم المعنى باألمر التزاما بؤداء  نثٌات الممرر بمثابة توصٌة تمضً بؤنعتمد فً حٌ شرٌطة أن ؼٌر انه

أولوٌة وبالتالً فهً ؼٌر مدرجة فً  ال تشكل بالنسبة للجماعة موضوع النمطة الن هذه الطرٌك ،التعوٌضات

لد تحكم  الذيالجماعة وباإلضافة الى ذلن فان المعنً باألمر ملزم بإنجاز الطرٌك واداء التعوٌض  عمل برنامج

 .المجلس مسطرة نزع الملكٌة ٌتممبها المحاكم الحما، واذا لم ٌلتزم المعنً باألمر بذلن فلن 

 .باب المنالشة مفتوح حول النمطة

  .ظل عدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌتفً 
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الواحد والعشرون  النمطة

الشابىت بين مشاهؾ والؽىيىش  9ت سكم اإلافادكت على هضع ملىيت الاساض ي الالصمت إلهجاص مؽشوع جثييت الىشيم الىوىي

اكعت بتراب ملاوعت الىخيل.  ملىع الىخيل الى

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                               
 

 

 )ربٌس الجلسة( ً لمراكشربٌس المجلس الجماعاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 

 

 (( 10 – 11 – 08بك الخاص بالنمط ٌتضمنها التمرٌر السا 10)تمرٌر النمطة رلم 
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

من خبلل تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك   

9

المشار الٌها فً تمرٌر اللجنة على ان العملٌة سوؾ لن تكلؾ  

الجماعة اي تعوٌض، علما ان السٌد المدٌر االللٌمً للتجهٌز الحاضر معنا االن لد شارن فً اشؽال اللجنة 

 المختصة ولدم التوضٌحات. 

 .المنالشة مفتوح حول النمطةباب 

  .فً ظل عدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الثانٌة والعشرون  النمطة

 .ً احــل تهيئـت اإلاذًىــت العخيلـت بمشاهــؾاخـــذار ؼشهـــت الخىميــت املحليـت م

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                     

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر دٌة لشهر من جدول اعمال الدورة العاالثالثة والعشرون  النمطة

اإلافادكت على مؽشوع البروجىهٌى الىاسد مً كبل اإلافالح اإلاشهضيت لىصاسة الذاخليت واإلاخعلم بخفـيت دًىن 

 مليىن دسهم الزي جم الؼاإه. 14مع بشمجت مبلؽ  RATMAالىوالت اإلاعخللت للىلل الحمشي بمشاهؾ ظابلا 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بالمٌزانٌة والشإون المالٌة اجتماع اللجنة المكلفة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  25 – 24 – 23 ذات االرلام: النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 ل25ل–ل24ل–ل23النقط ذات االرقام  حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 
 :23النقطة رقم 

للبتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاملض ةق٘لعوٙلمراّعلااربّتْنْللااْا ةلمًلقبللاملض حللاملانزٓ٘لاْزا ٗلااراخؤ٘لّاملتمو
 مؤٌْلة ٍهلااذٖلمتلإاغ ؤِ.ل14معلبازت٘لمبوغللRATMAاويكللاذت رضاٖلمباانشلس بك ل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 24النمطة رلم 

مل ٛلّااهَاب ٛلمباانشاملض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاتْزٓعلا  
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 : 25النمطة رلم 
 

لمْضْع لاذترٓرٓ٘ لاوشهو لااْطين لاملهتب لةٌْٓ لاتضفٔ٘ لاازمئ٘ لّادترّا٘ لااتنْٓل لمض ة  لحترٓر لعوٙ لاملض ةق٘
لل F002004االتف قٔ تل قهل لل658087ّ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘ل000028 ّ لدشْ  ارت ص٘لبإصت ز
 ّش  علاملك ّم٘.ل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          
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فاً جادول اعماال  المدرجاة ، وفاً اطاار تحضاٌر الانمطٌاة والتنظٌمٌاة الجااري بهاا العمالللممتضاٌات المانون طبماا

، وتبعااا 08/01/1106المبرمجااة فااً جلسااتها الثالثااة بتااارٌخ  لمجلااس جماعااة مااراكش 2017 اكتااوبرلشااهر  العادٌااةالاادورة 
ٌزانٌااة اللجنااة المكلفااة بالم لمجلااس للحضااور والمشاااركة فااً أشااؽالالسااادة أعضاااء اللجنااة وا لكاال مااندعوة الموجهااة لاال

 الحادٌاة عشارعلاى السااعة  1106 اكتاوبر 01 الخماٌسٌاوم  اجتماعاا الماذكورةاللجناة  عمادت ،والشإون المالٌاة البرمجاة
ة رع   الخاامس برباساة الساٌد الحساٌن ناوار رباٌس اللجناوالنصؾ صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شا

 :منها ما ٌلً نمطلتدارس 
 :81النقطة رقم 

 اابحليفلعنؤ٘لنااٛلاحملالتلااتذ  ٓ٘لب اشْملادتن عٕلاازٍْ لاف ٜرٗلاملشتفٔرًٓلمًلعنؤ٘لاارتحٔللّاملض ةق٘لعوٙلااشْم٘ل
 ااهاأٜ٘لاملاتبط٘لبَ .

 :32النقطة رقم 

 مراّعلااربّتْنْللااْا ةلمًلقبللاملض حللاملانزٓ٘لاْزا ٗلااراخؤ٘لّاملتموللبتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاويكللاملض ةق٘لعوٙل
ل.مؤٌْلة ٍهلااذٖلمتلإاغ ؤِل01معلبازت٘لمبوغللRATMAاذت رضاٖلمباانشلس بك ل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 : 13النمطة رلم 

 لٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاتْزٓعلامل ٛلّااهَاب ٛلمباانشاملض ةق٘لعوٙلحتر
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 : 14النمطة رلم 

 تنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلاملهتبلااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘لمْضْعلاالتف قٔ تلاملض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لاا
ل.لارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّش  علاملك ّم٘ 000028ّلل658087ّلل F002004 قهل

 ن السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة م                                                                          

 : 18النمطة رلم 

 احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولّاذتكْملّااْدٔب تلل01/10/8112بت  ٓخلل6تمرٓللّتتنٔهلااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 املشتخك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لمج ع٘لماانشلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.

 
   
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
، عبد الهادي تلماضً، م. عبد الحفٌظ المؽراوي، ٌوسؾ اٌت رٌاض ،، أحمد عبٌلةبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلتع

   بالة.

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 )عضو اللجنة(النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً  :  عبد السبلم سً كوري
 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  المناديلحسن ا موالي

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السادس  :   خدٌجة الفضً

 السادة: الجماعً من أعضاء المجلس فً االجتماع شارن -

ً، م.احفٌظ لضاوي عبد المجٌد الدمنات، حفٌظة مجدار، جوٌدة العوٌدي، عبد الهادي بن عبل، سفٌان بنخالتً، خلٌفة الشحٌمً
 .العباسً

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  14 – 13 – 12 :النمط ذات االرلام
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 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً
 لسم الممتلكات الجماعٌةربٌس  :  هشام بل الحوتً
 م تنمٌة الموارد المالٌةربٌس لس :  عبد الحك مدا

 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز األمري
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  الحسٌن الزواق
 ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة :    بركادي
 مصلحة العبللة مع الوكاالت ربٌسة :  خدٌجة عبٌدي
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 لسم تنمٌة الموارد المالٌةعن لسم  :  م. أحمد المفتً

 ةلسم تنمٌة الموارد المالٌعن لسم  :  عماد المٌدومً

 المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرىعن لسم  : عبد االله الروحً

 الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةعن لسم  : عبد الجلٌل بلكشٌري

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الجلٌل بلخٌر

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 للمصالحعن المدٌرٌة العامة  :   عبد الرحٌم العلمً
 

 كما شارن من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -

 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش : صبلح الدٌن منتصر
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  أسماء بن مالن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   ٌاسٌن الؽوات

  عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  سناء دنٌا
      

 ل:82اايكط٘ل قهل
املض ةق٘لعوٙلمراّعلااربّتْنْللااْا ةلمًلقبللاملض حللاملانزٓ٘لاْزا ٗلااراخؤ٘لّاملتموللبتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘للل

لمؤٌْلة ٍهلااذٖلمتلإاغ ؤِ.ل01معلبازت٘لمبوغللRATMAاويكللاذت رضاٖلمباانشلس بك ل
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 

مستهل منالشة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من مشروع البروتوكول موضوع فً 

د ممثل لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة الذي ذكر أن الوكالة النماش المرفك بهذا التمرٌر، أعطٌت الكلمة للسٌ

بممتضى ممرر المجلس الجماعً لمراكش  0857دجنبر  14المستملة للنمل الحضري بمراكش سابما تم إحداثها فً 

فً دورته العادٌة لشهر أكتوبر من نفس السنة، مشٌرا أنها عرفت صعوبات مالٌة وتدبٌرٌة خاصة فً الفترة 

رؼم تدخل كل من المصالح المركزٌة لوزارة الداخلٌة والمجلس الجماعً لضخ  0886و  0880ة بٌن سنتً الممتد

إمدادات فً محاولة إلنماذها من االفبلس، مضٌفا أنه أمام هذه الوضعٌة فمد لرر مجلس المجموعة الحضرٌة 

رتبة عنها بممتضى ممررات المجلس لمراكش آنذان حل الوكالة نهابٌا مع التصفٌة والتحمل المشترن للدٌون المت

 .0887المتخذة فً دورته العادٌة لشهر فبراٌر من سنة 

وتابع السٌد ممثل لسم الجماعات المحلٌة بتوضٌح أن المطلوب من المجلس الجماعً هو إٌجاد مصادر 

ل حصة الجماعة ملٌون درهم والذي ٌمث 03تموٌل لتصفٌة دٌون الوكالة من خبلل برمجة المبلػ الملؽى الممدر ب 

ملٌون درهم دون احتساب الفوابد والزٌادات كما  83من مجموع الدٌون الواجب تسدٌدها والبالػ حجمها مبلػ ٌفوق 

 هو مضمن فً مشروع البروتوكول موضوع النمطة. 
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ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات حول الموضوع، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد النابب الثانً لربٌس 

لمجلس الجماعً الذي أوضح أن هذه النمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش وأن توجه الدولة فً هذا ا

االطار هو محاولة تصفٌة جل دٌون الوكاالت على الصعٌد الوطنً، مبٌنا فً نفس السٌاق أن الجماعة كانت لد 

ٌون درهم كمساهمة من الجماعة فً تصفٌة دٌون مل 03توصلت بمراسلة من وزارة الداخلٌة تحثها على تؤدٌة مبلػ 

الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش سابما أما بالً الدٌون فتتحملها كل من جهة مراكش آسفً، جماعة 

 المشور المصبة ووزارتً الداخلٌة والمالٌة وفك ما جاء به مشروع البروتوكول موضوع الدراسة.
 

جاءت فتح باب النماش حٌث  ت واالطبلع على مشروع البروتوكول،وبعد االستماع للتوضٌحا عمب ذلن،

 : كاآلتًالسادة األعضاء  تساإالت ومبلحظات

o .الحث على تؤدٌة كافة دٌون الجماعة باعتبارها من النفمات االجبارٌة 

o .التساإل حول إمكانٌة تمسٌم مبلػ الدٌن إلى ألساط لعدم إثمال كاهل مٌزانٌة الجماعة بالدٌون 

o فسار حول مدى لدرة مٌزانٌة الجماعة على تحمل هذه الدٌون فً ولت تلتزم فٌه هذه األخٌرة بمشارٌع مهٌكلة االست

فً إطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" إضافة إلى مصارٌؾ إجبارٌة أخرى والتً تتطلب توفٌر مبالػ 

 كبٌرة.
  
ٌد للسٌد ممثل لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة ولئلجابة على بعض هذه التساإالت، أعطٌت الكلمة من جد 

وتمت جدولته  1101ملٌون درهم التزم به المجلس السابك عند دراسته لمشروع مٌزانٌة سنة  03الذي أكد أن مبلػ 

(، مشٌرا أنه نظرا للصعوبات المالٌة التً ٌعانٌها المجلس الجماعً فلم 1104و 1103، 1102سنوات ) 2على مدى 

ذه المبالػ، مبٌنا أن تؤدٌتها مرتبطة بمفاوضات السٌد ربٌس المجلس الجماعً بمعٌة السٌد الوالً مع ٌتم تؤدٌة ه

بمٌة األطراؾ الملتزمة بؤداء الدٌون االجمالٌة للوكالة، مرجعا راهنٌة طرح هذا الموضوع لبلعتصامات العدٌدة التً 

رفعوا دعاوى لضابٌة ضد الجماعة بدعوى أن هذه نظمها عمال الوكالة الذٌن منهم من حصل على مستحماته لكنهم 

التعوٌضات ضبٌلة فؤنصفهم المضاء وبالتالً فالجماعة مجبرة بتنفٌذ هذه األحكام باعتبارها من النفمات االجبارٌة، 

مضٌفا أن تمسٌم هذه الدٌون بٌن كافة األطراؾ ارتكز على البروتوكول المبرم بٌن كل من وزارتً الداخلٌة والمالٌة 

 ربٌس الحكومة مع وكالة المداخٌل المركزٌة بالرباط ووكالة المداخٌل بالدار البٌضاء.و
 

كما تدخل مجددا السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً الذي أكد أن المجلس الجماعً أصبح مجبرا  

تصفٌة دون المجلس، على تؤدٌة هذه الدٌون ألنه من ؼٌر المعمول أن تإدي كافة األطراؾ ما علٌها فً هذه ال

مشٌرا أن الجماعة هً المسإول الوحٌد عن دٌون الوكالة ألن المجلس الجماعً هو الذي أحدثها سابما لتدبٌر 

لطاع النمل الحضري بمدٌنة مراكش، لكن نظرا لضخامة حجم الدٌن تم البحث عن متدخلٌن آخرٌن لمساعدة 

مشروع البروتوكول ستتم جدولة حصة الجماعة فً التصفٌة الجماعة فً تؤدٌته، مضٌفا أنه بمجرد المصادلة على 

 بشكل ٌراعً مٌزانٌتها.
 

والمنالشة المستفٌضة  وبعد االستماع للتوضٌحات واالطبلع على مشروع بروتوكول وتؤسٌسا على ذلن،

عت حٌث اتضح للسادة األعضاء أن تصفٌة دٌون الوكالة المستملة للنمل الحضري سابما بمراكش لطللموضوع، و

أشواطا عدٌدة، وحٌث تم االتفاق مع متدخلٌن آخرٌن لمساعدة الجماعة فً تؤدٌة هذه الدٌون باعتبارها نفمات 

مشروع البروتوكول الوارد من لبل المصالح المركزٌة لوزارة الداخلٌة  علىموافمتها  اللجنة فمد ابدتإجبارٌة، 

بما فٌها  RATMAالمستملة للنمل الحضري بمراكش سابما  والمتعلك بتصفٌة دٌون الوكالةبصٌؽته المرفمة بالتمرٌر 

ملٌون درهم كمساهمة لجماعة مراكش على اساس ان ٌتم برمجة هذا المبلع وجدولته حسب المدرة المالٌة  03مبلػ 

 للجماعة مستمببل.
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 المملكة المغربٌة

 وزارة الداخلٌة

 

 

 

 

 مشروع بروتوكول إغالق عنلية تصفية

 للنقل احلضري مبراكـــش الوكالة املستقلة 
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 تقــــــديـــــــــــه

بناء على الممرر المتخذ من لبل مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش  خالل الدورة االستثنابٌة المنعمدة 
، و الماضً بوضع حد نشاط الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش، منحت وزارة  9::2فبراٌر  29بتارٌخ 

للمجموعة الحضرٌة لمراكش آنذان من اجل مواجهة بعض المصارٌف ذات  ملٌون درهما 11الداخلٌة مبلغ 

 االجتماعٌة. ةاألولوٌة من الناحٌ
 2:75شتنبر  :3بتارٌخ  3-75-4:5حٌث لام مصفً الوكالة المعٌنٌن عمال بممتضٌات المرسوم رلم 

 المالً، بصرف تلن االعتمادات  كما ٌلً:المتعلك بالوكاالت الجماعٌة المتمتعة بالشخصٌة المدنٌة واالستمالل 
 

 االعتمادات المتبمٌة بالدرهم الحواالت الصادرة والمإدات بالدرهم نوعٌة المصارٌؾ
  9.585.3:9433 تعوٌضات عمال ومستخدمً الوكالة

 
 
 
 

0118154,23 

 3.869.111411 تعوٌضات المإسسات الدابنة
 4.111.111411 مستحمات شركة األمان

 21411:.:3.62 مات الصندوق لوطنً للضمان االجتماعًمستح
 4.111.111411 مستحمات الصندوق المهنً المغربً للتماعد
 59455:.51 المبلغ التكمٌلً لتماعد السٌد الهاشمً العٌادي

 95.689411 مستحمات كراء ممر الوكالة

 0887668623,55 المجموع
 

لمراكش   درهم، فمد لرر المجلس الجماعً 233.376445والبالغة باإلضافة إلى االعتمادات المنمولة 

 .ملٌون درهم 03 ب ٌمدر مبلغ إضافً 3126و  3125-3124برمجة على مدى ثالث سنوات 
  (، المتعلك 2:75شتنبر :3) 2495بتارٌخ جمادى األولى 3-75-4:5بناء على ممتضٌات المرسوم رلم

 لمدنٌة  واالستمالل المالً،بالوكاالت الجماعٌة المتمتعة بالشخصٌة ا
  الماضٌة بوضع حد لنشاط  9::2فبراٌر  29بناء على مداوالت مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش بتارٌخ

 الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش،

 واعتبارا:
 دوق من لبل  صن ألساط المروض الممنوحة للوكالة  أن مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش سابما، لام بتؤدٌة

 درهم،    73.216.912449التجهٌز الجماعً والبالغة 
  ولمرار مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش الماضً بمنح امتٌاز النمل الحضري لفابدة شركة الزا ابتداء من

 ،:::2فبراٌر 6تارٌخ 

 ري بمراكشوعدم كفاٌة االعتمادات الممنوحة ألداء كل الدٌون العالمة فً ذمة الوكالة المستملة للنمل الحض 

 اعتبارا للل ما سلف فان السادة:

 ربٌس الحكومة 

 وزٌـــر الداخلٌة 

 وزٌــــر االلتصاد والمالٌة 

 أسفً-والً جهة مراكش 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش 

 أسفً-ربٌس مجلس جهة مراكش 

 ربٌسة مجلس عمالة مراكش 
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 ربٌس مجلس جماعة مشور المصبة 

 قرروا واعتندوا ما يلي:
 

 : موضوع بروتوكول اتفاق إؼبلق عملٌة التصفٌة لىالمادة األو
 

ٌهدف هذا البروتوكول إلى تحدٌد اإلجراءات المزمع اتخاذها من اجل إنهاء عملٌة تصفٌة الوكالة 
 المستملة للنمل الحضري بمراكش. هذه اإلجراءات تتعلك بتحمل الدٌون المحتملة اتجاه المإسسة المذكورة.

بشكل نهابً، ودون احتساب الفوابد والزٌادات فً  3128دجنبر  42غاٌةتحدد الدٌون الربٌسٌة إلى 

 .درهم 8381768686,14مبلغ  
تشمل الدٌون الجبابٌة والحموق الجمركٌة، أساس تلن الرسوم والضرابب، بٌنما ٌتم إلؽاء والتخلً 

المضابٌة المتكبدة أو عن المبالػ المتؤتٌة من الزٌادات والعموبات والؽرامات وتكالٌؾ التحصٌل والمبلحمة 
 المعلمة باستثناء دٌون الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً.

ٌهدف البروتوكول أٌضا إلى تحدٌد إجراءات تحصٌل المساهمات وتحمل تموٌل الدٌون وبالً النفمات  
 التً تملٌها عملٌة التصفٌة. 

  
    دهم 8381768686,14: توزٌع الدٌون وجمٌع النفمات األخرى:. المادة الثانٌة

تتكون دٌون الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش من دٌون اجتماعٌة، جبابٌة، تجارٌة وأحكام  -1-0

 درهم، موزعة على الشكل التالً: 5.398.8:8436:وغٌرها وذلن بمبلغ مالً ٌمدر ب.
 

 درهم 0080648714,26  :ةدٌون اجتماعٌ - أ

 درهم 5431::.422.: ٌن والزٌادات(الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً)أساس الد 

 :ًدرهم 874.922428 الرسم المفروض على التكوٌن المهن 

 :درهم 611.111411 التعاضدٌة 

 :ًدرهم 711.111411 الصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط االجتماع 

 

 

 

 

 درهم 2582768461,30  دٌون جبابٌة: -ب

       :درهم 2.131.27:461 التطاعات من الراتب 

 درهم 297.741491 منتوج الرسم المفروض على الخدمات: نتوج التضامن الوطنً/م 

 درهم 4.243.286421 الرسم المفروض على رلم المعامالت 

 :درهم 41.388.6:4473 الضرٌبة على المٌمة المضافة 

 :درهم 2.746.75:431 الضرٌبة على الشركات 

 درهم 22.9:4491 الرسم المهنً:/الباتنتا 

 درهم 46.621411 رسم السكن: الحضرٌة/ الضرٌبة 

 درهم 56.415411 ضرٌبة النظافة/ الضرٌبة على الخدمات الجماعٌة 

 :)درهم :53.75544 مختلفات )أوامر المداخٌل 

 درهم 785118681,11  الحموق الجمركٌة :-ج

      درهم 9.733.8:1411 ضرابب ورسوم 
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 درهم 2087828101,53  :  نزاعات وأحكام -متؤخرات  -ه   

       :درهم 8.176.591445 مستحمات المماولٌن 

 :درهم 8.629.456432 نزاعات الشغل 

 :درهم 2.3:3.489426 حوادث السٌر 

 :همدر :63.86744 حوادث الشغل 

   :ًدرهم 8.751.364415 الصندوق الوطنً للضمان االجتماع 

 :درهم 9.352.725431 حكم صادر لفابدة لابض لباضة الحً الدمحمي 

 :درهم 93.496442 مصارٌف المساعدة المضابٌة 
 

 درهم و تخص ما ٌلً: 2.111.111411بالً الدٌون البالغة  تهم -1-1
 

 درهم 081118111,11  :طر التصفٌةمصارٌؾ تتعلك بمهام و إجراءات ومسا - أ

 درهم 391.111411 الة خالل مزاولة مهامهم مستشارونٌساعد مصفً الوك 0-أ

ٌمكن لمصفً الوكالة أداء نفمات االستشارة واإلشهار،  1-أ

وكذلن المصارٌف المرتبطة بخدمات مكاتب االفتحاص 
 واالستشارة والمحامً:

 
 درهم 711.111411

 درهم 231.111411 لوكالة من تعوٌضات عن المهامٌستفٌد مصفً ا 2-أ
 

 : مصادر التموٌــــــل:المادة الثالثة     
 إن الموارد المحددة بتارٌخ اعتماد البروتوكول هً: 

  درهم 233.376445       االعتمادات المرحلة بمٌزانٌة الجماعة 

 )درهم 976.6424:2 استخالص دٌون لدى الغٌر )الحسابات الجارٌة...الخ 

 درهم 25.111.111411 مساهمة جماعة مراكــــــــش 

 درهم 6.111.111411 أسفً-مساهمة مجلس جهة مراكش 

 درهم 4.111.111411 مساهمة مجلس عمالة مراكش 

 درهم 3.111.111411 مساهمة مجلس جماعة مشور المصبة 

 درهم 32.1:1.111411 مساهمة وزارة الداخلٌة 

 درهم 59.321.111411   مساهمة الدولة 
 

  :رصدة حسابات الوكالة المستملة للنمل الحضريأ - أ
 

المفتوح لدى الخزٌنة  908023/001.000.001األرصدة المتبمٌة بالحساب الجاري رلم إن
العامة للمملكة وكذلن الفوابد ذات الصلة ٌتم تحوٌلها للحساب 

لكة تحت اسم "عملٌة المفتوح كذلن بالخزٌنة العامة للمم018970154533104501009030رلم
 تصفٌة الوكالة المستملة للنمل الحضري".

 درهم 481178307,72  دٌون تجارٌة :-د

 درهم 27494:.4.346 تحمات المماولون      مس 

 درهم 83.613411:.2 التامٌن 
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بموجب هذا البروتوكول تعتبر كل الحسابات الجارٌة التً الزالت مفتوحة بكل االبنان 
 التجارٌة المغربٌة مغلمة وتحول أرصدتها إلى الحساب الخاص بعملٌة التصفٌة.

  :استخبلص المساهمات  - ب
 

 خالص مساهمات األطراف المتعالدة.مصفً الوكالة مهمة است ٌتولى

  : مساهمات األطراؾ -ج
 

ب وج، فانه ٌمكن اعتماد  -باإلضافة إلى مصادر التموٌل المشار إلٌها فً الفمرات أ
  أخرى لتموٌل ممتضٌات البروتوكول. رمصاد

مجرد تمدٌرات. وهو ما ٌعنً أن اإلطراف lتجدر اإلشارة  أن المبالغ المسجلة هً 

 البة باالجتماع لتحدٌد الترتٌبات الممكنة الستكمال عملٌة التصفٌة.المعنٌة مط

 : تسوٌة المساهماتالمادة الرابعة 

تحدد حصص وطرٌمة تسوٌة وتحوٌل المساهمات الخاصة باألطراف فً الجداول الملحمة بهذا 
 البروتوكول.

عملٌة تصفٌة » مسمىالخزٌنة العامة للمملكة والتحول المساهمات المالٌة فً الحساب المفتوح ب
 الوكالة المستملة للنمل الحضري".

 : ممتضٌات عامةالمادة الخامسة

ٌتولى مصفً الوكالة تنفٌذ ممتضٌات هذا البروتوكول فً إطار عملٌة تصفٌة الوكالة المستملة 
 للنمل الحضري.

 ألحكام.إن مصفً الوكالة مطالبٌن بإعطاء األولوٌة للدٌون االجتماعٌة، فالدٌون الجبابٌة وا

أو التخفٌض من  ةٌمكن لمصفً الوكالة التفاوض مع الدابنٌن المعنٌٌن سواء تعلك األمر بالجدول
 مبالغ الدٌون. 

 : الهٌبة المكلفة بتتبع تنفٌذ بروتوكول إنهاء عملٌة التصفٌةالمادة السادسة

تحت تحدث لجنة للتتبع تتكون من ممثلً األطراف المولعة على البرتوكول والتً تجتمع 
إشراف السٌد والً الجهة، كل ما استدعى األمر ذلن، وذلن من اجل تمٌٌم مراحل تنفٌذ ممتضٌات 
البروتوكول والتراح إذا تطلب األمر ذلن اإلجراءات التً من شانها تجاوز المشاكل المطروحة 

 والمحتملة .

 : نتابج التصفٌةالمادة السابعة

 3-75-4:5من المرسوم رلم  37المادة إن تمٌٌم نتابج التصفٌة تتم وفك ممتضٌات 
المتعلك بالوكاالت الجماعٌة المتمتعة بالشخصٌة المدنٌة  2:75شتنبر  :3بتارٌخ 

 واالستمالل المالً.

 مراكــــش فً ..............
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 ربٌـــــــــــس المجلس الجماعً لمراكــــــــش

 

 ســـــفًا-ربٌـــــــــــس مجــــلس جهــــــة مراكــــــــــش

 

 ربٌـــــــــــسة مجــــلس عمالـــــــة مراكــــــــــش

 

 ربٌـــــــــــس مجــــلس مشور المصبة

 

 أســـــفً -والــــــــــــً جهــــــة مراكــــــــــش

 

 وزٌــــــــــر الداخـــــلـــــــــــٌة

 

 لــــــــٌةوزٌــــــــــر االلتصــــــــــاد والمـــــــا

 

 ربٌــــــس الحكــــــومـــــة
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 : 13النمطة رلم 

ل٘لاتْزٓعلامل ٛلّااهَاب ٛلمباانش.املض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                     

 

بؤنه سبك وان تم عرض  الحضور، ذكر السٌد ربٌس اللجنة السادة مستهل منالشة هذه النمطةفً 

، ؼٌر انه لم 11/01/1106الموضوع فً اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة بتارٌخ 

والبث فٌها نظرا لؽٌاب ممثل عن الطرؾ االخر فً عمد االتفاق وٌتعلك االمر بالوكالة  ٌتم منالشتها بالتفصٌل

 المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش نظرا لوجود تماطعات فً االرلام وطرٌمة العمل بٌن الطرفٌن.  

نسخة  عمب ذلن، وفً ظل حضور السادة ممثلً الوكالة االجتماع، بعد تمكٌن السادة االعضاء من

عن اشؽال الربط بالشبكات الثبلث لفابدة  خرات دٌون جماعة مراكش المترتبةؤمن عمد اتفاق لتصفٌة مت

 النابب الثانً لربٌس مجلس جماعة مراكشاعطٌت الكلمة للسٌد مستملة لتوزٌع الماء والكهرباء، الوكالة ال

بٌن ممثلً الوكالة المستملة  مرة مجموعة من اللماءات جمعتثبان مشروع هذا العمد هو الذي اوضح 

ان هذه الدٌون لٌست بكاملها راجعة الى  ، مشٌراإلبداء الرأي فٌه وهو معروضوممثلً جماعة مراكش 

لسنوات لدٌمة بل البعض منها ترتب عن الجماعة بعد االنتداب الحالً وانه من االرجح تسوٌة ما بذمة 

 الطرفٌن .

اكد على ان الدٌون  ربٌس لسم المرافك العمومٌة الكبرى الذي السٌد تناول الكلمةوفً هذا السٌاق،  
 عدم أداء مستحمات أشؽال الربط والتهٌبة  بشبكات  الماء، الكهرباء والتطهٌر السابلب تتعلك 
عدم أداء مستحمات  بما فٌها  على مستوى االستهبلن والتجهٌز والمترتبة على الجماعةبسنوات الدٌون ذكر 

بخصوص ، مستعرضا لٌمة هذه المتؤخرات هٌبة  بشبكات  الماء، الكهرباء والتطهٌر السابلأشؽال الربط والت

درهم، على ان ٌتم اداءه  210,10 631 37فً مبلػ  1106شتنبر  21األشؽال التً أنجزتها الوكالة إلى ؼاٌة 

 على دفعات كما ٌلً: 

  000,00 500 7  :   1107الدفعة األولى فً سنة  
 000,00 500 7 :   1108فً سنة  الدفعة الثانٌة   
  000,00 500 7 :  1120الدفعة الثالثة فً سنة 
  000,00 500 7 :  2021الدفعة الرابعة فً سنة 
 210,10 631 7 :    1111 الدفعة الخامسة فً سنة 

 
حصر لٌمة المتؤخرات المترتبة على الوكالة المستملة ب مإكدا على ان تسوٌة هذه المسطرة مشروط 

واجبات استؽبلل الملن  وٌع الماء والكهرباء بعد حصر الرسم المترتب عن اتبلؾ الطرق اتجاه الجماعة لتوز

 رة بعد عملٌة الحصر المشار الٌه.العمومً على ان ٌتم دفع هذه المستحمات مباش

الترح السادة االعضاء الؽاء الفصل الثالث من مشروع االتفالٌة وتضمٌنه بوجوب  ،فً هذا السٌاقو

لوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بدفع ما بذمتها بمجرد حصر لٌمة متؤخرات الرسم المترتب عن ا

 اتبلؾ الطرق وحصر متؤخرات واجبات استؽبلل الملن العمومً.

تناول الكلمة السٌد ممثل الوكالة المستملة السٌد احمد المنتصر الذي اكد ان مشروع هذا  ،بعد ذلن 

ان ، مضٌفا رفٌن من تسدٌد ما بذمتهما وتصفٌة كافة المستحمات المترتبة علٌهما كما العمد سٌمكن الط
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الوكالة المستملة لها دٌون مستحمة تمدر ب عشرة مبلٌٌن درهم اتجاه مشارٌع برامج المبادرة الوطنٌة 

 للتنمٌة البشرٌة وٌستحسن ادماج هذا الدٌن فً هذه االتفالٌة وذلن لتسوٌة كافة الدٌون.

د االطبلع على مشروع عمد االتفاق، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، سجل خبلله السادة االعضاء بع 

 المبلحظات والممترحات االتٌة:

  ضرورة المعاملة المنهجٌة بالمثل فً معالجة المتؤخرات بٌن الجماعة والوكالة انطبللا من ممتضٌات الفصلٌن

ر الرلمً لكل من الرسم المفروض على اتبلؾ الطرق  وواجبات الثانً والثالث من العمد مما ٌستدعً الحص

 استؽبلل الملن العمومً لبل التولٌع على العمد.

  ضرورة التدلٌك فً كشوفات فواتٌر استهبلن الماء والكهرباء الخاصة بالجماعة وكذا التؤكد من مدى تابعٌة

 ة. بعض نمط االستهبلن للجماعة مع امكانٌة المٌام بالمراءة الثانٌ

  تمدٌم ملتمس ٌمضً بتعامل الوكالة مع الجماعة خارج منطك الربح بخصوص مشارٌع المبادرة الوطنٌة

 للتنمٌة البشرٌة وكذا المرافك االجتماعٌة والثمافٌة التابعة للجماعة.

المنالشة فتح وبعد  االستماع للتوضٌحات، واالطبلع على مشروع االتفاق،بعد وتؤسٌسا على ذلن، و

لرأي، وبعد اشادتهم باإلرادة الصادلة والشفافة لمجلس جماعة مراكش فً تسوٌة المتؤخرات مع وابداء ا

كافة المإسسات الدابنة بشكل عام ومنها الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء، وحٌث ان هذه االرادة 

علمٌن بالرسم المفروض وجب بالضرورة ممابلتها بنفس التعامل من لدن الوكالة المستملة فً الشمٌن المت

على اتبلؾ الطرق  وواجبات استؽبلل الملن العمومً، وبعد مطالبتهم بضرورة التدلٌك فً متؤخرات الرسمٌن 

والتنصٌص علٌها مع اعادة النظر فً الرسوم المطبمة من الوكالة اتجاه الجماعة فٌما ٌخص مشارٌع 

خرات دٌون جماعة ؤاتفاق لتصفٌة متموافمتها على عمد  فمدت ابدت اللجنةالمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، 

كما هو  عن اشؽال الربط بالشبكات الثبلث لفابدة الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء مراكش المترتبة

 .مرفك بالتمرٌر
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ماعي                    لس   الج  مج 
ال

ة  مراكس  ل   ن  ع الماء والك                          مدي  ي  وز  لة  لت  ق  اء الوكالة  المست  مراكس  هرب   ب 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتصفًُ متأخرات ديىٌ مجاعُ  مراكغ عقد اتفاق 

املرتتبُ عً أظػال الربط بالعبلات الثالث لفآدَ 

 الىكالُ املصتقلُ لتىزيع املاْ واللهرباْ مبراكغ
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اصة   ة  خ  ن  اق  ق  ر اي  طهي 
اء والت  الماء والكهرب  ط ب  ال الرب  غ  ا خ رات  ا ش  د مت  سدي 

ت   ي 
 بٌن :

 لمدًوة مراكض ممثلة في شخص رئٌشهـــــــــــــــا. مجلس الجماعيال
 و

 المدًر العام بمراكض. الوكالة المشتقلة لتوزًع الماء والكهرباء ممثلة في شخص

ة   اج  ت   دي 
  ة نوواكةل املس تلةل متوزًع املاء ثفاداي مرتامك مس تحلات دًون ع الاستامثًر ل املضاًر  وامكيرابء ملراكش. أأصغال امربط ابملاء، امكيرابء وامتعيري امسائل اميت ميا أ اثر سوبية ػىل متًو

  متوزًع املاء وامكيرابء  يف صبأن حرص ادلًون املتخدلة غن ػدم أأداء مس تحلات أأصغال امربط واههتيئة  بض باكت  بناء ػىل حمرض اثفاق بني جامػة مراكش و امواكةل املس تلةل

 املاء، امكيرابء وامتعيري امسائل

 وغعفا ػىل االثفاكيات امسامفة يف املوضوع   
 وقــــــع االتفـــــــــاق على ما ًلــــــــــــي:

ول:
أ
 االتفاقعقد موضوع  الفصل اال

ىل حرص وثعفية متبأخرات لك من دًون ادلاػة وامواكةل املس تلةل متوزًع املاء وامكيرابء اجتاه بؼضيام امبؼغ اىل       7502ص تنرب 15غاًة هتدف ىذه االثفاكية ا 

خرات بذمة جماعة مراكضالفصل الثاهي: 
أ
 قٌمة المتا

ىل غاًة  الأصغال اميت أأجنزهتا امواكةلعوص مت حرص كمية املتبأخرات اميت يه بذمة اجملوس ادلاغي ملراكش خب     210,10 631 37يف مبوؽ  7502ص تنرب  15ا 

 درمه 

 ػىل دفؼات كام ًيل:   وسيمت أأداء املبوؽ    

  000,00 500 7    :  7502ادلفؼة الأوىل يف س نة 

  000,00 500 7   :  7501ادلفؼة امثاهية يف س نة  

  000,00 500 7 7520ادلفؼة امثامثة يف س نة   : 

  000,00 500 7 2021يف س نة  امرابؼةادلفؼة   : 

  210,10 631 7 :    7577 يف س نة اخلامسةادلفؼة 
خرات بذمة الوكالة المشتقلة لتوزًع الماء والكهرباء : الفصل الثالث 

أ
 قٌمة المتا

 مت حرص كمية املتبأخرات  بذمة امواكةل كام ًيل: 

   : ثالف امعرق  متبأخرات امرمس ػىل ا 

  ات واجبات اس تغالل املكل امؼمويممتبأخر 
 الفصل الثالث: تفعٌل االتفاقٌـــــة

 امتبأصري ػوهياثفؼيل ىذه االثفاكية بؼد  ومدير امواكةل املس تلةل متوزًع املاء وامكيرابء اجملوس ادلاغي ملدًنة مراكش ًؼيد مرئيس

 بــــــع: فـــض الوزاعــــــــاتالفصل الرا

ل ال   جياد احلوول املواثية اسفيحد  مواد ىذه االثفاكية حيال ػىل أأهظار امس يد وا ي ةهة مراكش أأي خالف انجت غن ثبأًو ، دلراس تو وا 

ظار امرتايض.  هل يف ا 
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 :14النمطة رلم 
 

 ل قهل لاالتف قٔ ت لمْضْع لااْطينلاوشهولاذترٓرٓ٘ لاملهتب لةٌْٓ لاتضفٔ٘ لاازمئ٘ لّادترّا٘ لااتنْٓل لمض ة  لعوٙلحترٓر املض ةق٘
F002004 لارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلمشتْٚلطآللت  ن٘لّش  علاملك ّم٘.ل 000028ّلل658087لّل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 
حاور االساسً لتمدٌم المتعلمة بها وكذا  الم المعطٌاتبخصوص هذه النمطة، ونظرا لؽٌاب 

 التوضٌحات، فمد خلصت اللجنة الى تؤجٌل النظر فً الموضوع الى دورة الحمة نظرا لعدم جاهزبته.
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار                   
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 بٌس الجلسة()ر ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

مشروع البروتوكول الوارد من لبل المصالح المركزٌة بمن خبلل تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك   

والمتعلك بتصفٌة دٌون الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش بصٌؽته المرفمة بالتمرٌر لوزارة الداخلٌة 

عة مراكش على اساس ان ٌتم برمجة هذا المبلع ملٌون درهم كمساهمة لجما 03بما فٌها مبلػ  RATMAسابما 

 وجدولته حسب المدرة المالٌة للجماعة مستمببل.

 .باب المنالشة مفتوح حول النمطة

  .فً ظل عدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت
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 2012اكتوبر  11بتارٌخ  212/10/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  العشرون الثالثة و النمطـة      

 

بالمصادلة على مشروع البروتوكول الوارد من لبل المصالح المركزٌة لوزارة الداخلٌة 

برمجة مع  RATMAوالمتعلك بتصفٌة دٌون الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش سابما 

 ملٌون درهم الذي تم الؽاإه. 03مبلػ 

)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 2017

192017

 

 113.1492

  

 
 

  

 14.000.000,00 

 . 

  
 

28 

28

وهـم الســـادة28

م. احفٌظ لضاوي العباسً،  عواطؾ البردعً، خدٌجة الفضً، وري،ـك سً السبلم عبد ان،ـسلٌم بن ٌونس

عبد المجٌد الدمناتً، ببــاوي،  حـســنبد الرحٌم الفٌرامً، ع  زراؾ،أحمد محفوظ،   اض،رٌ تاٌ ؾٌوس

ــً، سـً االدرٌـأمٌنة العمران ً،ــالبوٌسف راقــاي، إشــخ مــرٌـمعبد العزٌز بوسعٌد، عبد الصمد العكاري، 

   بالة،  ا، عبد الهادي وٌسبلت،طوب البشٌر. م عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عبل،وار، الحسٌن ن

 عبد الفتاح رزكً،   بن ببل، خلٌل بولحسن.ادي، ــً، م. الحسن المنــنلعروسب   الكرشال، حبٌبة

 

لٓكـا لم لٓوـــٕ

RATMA
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 المملكة المغربٌة

 وزارة الداخلٌة

 

 

 

 

 الق عنلية تصفيةمشروع بروتوكول إغ

 الوكالة املستقلة للنقل احلضري مبراكـــش 

 

  



 (19/10/2017الثالثت بخاسيخ ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت  2017مدمش الذوسة العادًت لؽهش اهخىبش 

378 
 

 تقــــــديـــــــــــه

بناء على الممرر المتخذ من لبل مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش  خالل الدورة االستثنابٌة المنعمدة 
راكش، منحت وزارة نشاط الوكالة المستملة للنمل الحضري بمل، و الماضً بوضع حد  9::2فبراٌر  29بتارٌخ 

للمجموعة الحضرٌة لمراكش آنذان من اجل مواجهة بعض المصارٌف ذات األولوٌة  ملٌون درهما 11الداخلٌة مبلغ 

 االجتماعٌة. ةمن الناحٌ
المتعلك  2:75شتنبر  :3بتارٌخ  3.75.4:5حٌث لام مصفً الوكالة المعٌنٌن عمال بممتضٌات المرسوم رلم 

 واالستمالل المالً، بصرف تلن االعتمادات  كما ٌلً: المدنٌةتعة بالشخصٌة الجماعٌة المتم بالمكاتب
 

 نوعٌة المصارٌؾ
الحواالت الصادرة والمإدات 

 بالدرهم
االعتمادات المتبمٌة 

 بالدرهم
  9.585.3:9433 تعوٌضات عمال ومستخدمً الوكالة

 
 

 

0118154,23 

 3.869.111411 ور(كرٌد –اٌكدوم  –سومافن ) تعوٌضات المإسسات الدابنة
 4.111.111411 مستحمات شركة األمان

 21411:.:3.62 مستحمات الصندوق لوطنً للضمان االجتماعً
 4.111.111411 مستحمات الصندوق المهنً المغربً للتماعد
 59455:.51 المبلغ التكمٌلً لتماعد السٌد الهاشمً العٌادي

 95.689411 مستحمات كراء ممر الوكالة

 0887668623,55 المجموع
 

لمراكش برمجة   درهم، فمد لرر المجلس الجماعً 233.376445باإلضافة إلى االعتمادات المنمولة والبالغة 

 .ملٌون درهم 03ٌمدر ب  مبلغ إضافً 3126و  3125 -3124على مدى ثالث سنوات 
  بالمكاتب(، المتعلك 2:75 شتنبر :3) 2495بتارٌخ جمادى األولى 3.75.4:5بناء على ممتضٌات المرسوم رلم 

 الجماعٌة المتمتعة بالشخصٌة المدنٌة  واالستمالل المالً،
  الماضٌة بوضع حد لنشاط الوكالة  9::2فبراٌر  29بناء على مداوالت مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش بتارٌخ

 المستملة للنمل الحضري بمراكش،

 واعتبارا:
  من لبل  صندوق التجهٌز  ألساط المروض الممنوحة للوكالة  سابما، لام بتؤدٌةأن مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش

 درهم،    73.216.912449الجماعً والبالغة 
  6ولمرار مجلس المجموعة الحضرٌة لمراكش الماضً بمنح امتٌاز النمل الحضري لفابدة شركة الزا ابتداء من تارٌخ 

 ،:::2فبراٌر

 ألداء كل الدٌون العالمة فً ذمة الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش وعدم كفاٌة االعتمادات الممنوحة. 

 اعتبارا للل ما سلف فان السادة:

 ربٌس الحكومة 

 وزٌـــر الداخلٌة 

 وزٌــــر االلتصاد والمالٌة 

 أسفً-والً جهة مراكش 

 ربٌس المجلس الجماعً لمراكش 

 أسفً-ربٌس مجلس جهة مراكش 

 ربٌسة مجلس عمالة مراكش 
 ٌس مجلس جماعة مشور المصبةرب. 
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 قرروا واعتندوا ما يلي:
 

 : موضوع بروتوكول اتفاق إؼبلق عملٌة التصفٌة المادة األولى
 

ٌهدف هذا البروتوكول إلى تحدٌد اإلجراءات المزمع اتخاذها من اجل إنهاء عملٌة تصفٌة الوكالة المستملة 
 ون المحتملة اتجاه المإسسة المذكورة.للنمل الحضري بمراكش. هذه اإلجراءات تتعلك بتحمل الدٌ

بشكل نهابً، ودون احتساب الفوابد والزٌادات فً مبلغ   3128دجنبر  42تحدد الدٌون الربٌسٌة إلى غاٌة

 .درهم 8381768686,14
تشمل الدٌون الجبابٌة والحموق الجمركٌة، أساس تلن الرسوم والضرابب، بٌنما ٌتم إلؽاء والتخلً عن 

ٌة من الزٌادات والعموبات والؽرامات وتكالٌؾ التحصٌل والمبلحمة المضابٌة المتكبدة أو المعلمة المبالػ المتؤت
 باستثناء دٌون الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً.

ٌهدف البروتوكول أٌضا إلى تحدٌد إجراءات تحصٌل المساهمات وتحمل تموٌل الدٌون وبالً النفمات التً تملٌها 
 عملٌة التصفٌة. 

    دهم 8381768686,14: توزٌع الدٌون وجمٌع النفمات األخرى:. مادة الثانٌةال

تتكون دٌون الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش من دٌون اجتماعٌة، جبابٌة، تجارٌة وأحكام وغٌرها  -1-0

 درهم، موزعة على الشكل التالً: 5.398.8:8436:وذلن بمبلغ مالً ٌمدر ب.

 

 درهم 0080648714,26  :ةدٌون اجتماعٌ - ب

 )درهم 5431::.422.: الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً)أساس الدٌن والزٌادات 

 :ًدرهم 874.922428 الرسم المفروض على التكوٌن المهن 

 :درهم 611.111411 التعاضدٌة 

 :ًدرهم 711.111411 الصندوق الوطنً لمنظمات االحتٌاط االجتماع 
 

 درهم 2582768461,30  دٌون جبابٌة:  -ب  

       :درهم 2.131.27:461 التطاعات من الراتب 

 /ًدرهم 297.741491 منتوج الرسم المفروض على الخدمات: منتوج التضامن الوطن 

 درهم 4.243.286421 الرسم المفروض على رلم المعامالت 

 :درهم 41.388.6:4473 الضرٌبة على المٌمة المضافة 

 :درهم 2.746.75:431 الضرٌبة على الشركات 

 درهم 22.9:4491 الرسم المهنً:/الباتنتا 

 /درهم 46.621411 رسم السكن: الضرٌبة الحضرٌة 

 درهم 56.415411 ضرٌبة النظافة/ الضرٌبة على الخدمات الجماعٌة 

 :)درهم :53.75544 مختلفات )أوامر المداخٌل 
 

 درهم 785118681,11  الحموق الجمركٌة : -ج

   درهم 9.733.8:1411    ضرابب ورسوم 
 

 درهم 481178307,72  دٌون تجارٌة : -د

       درهم 27494:.4.346 مستحمات المماولون 

 درهم 83.613411:.2 التامٌن 
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 درهم 2087828101,53  :  نزاعات وأحكام -متؤخرات  -ه   

       :درهم 8.176.591445 مستحمات المماولٌن 

 :درهم 8.629.456432 نزاعات الشغل 

 :درهم 2.3:3.489426 حوادث السٌر 

 :درهم :63.86744 حوادث الشغل 

   :ًدرهم 8.751.364415 الصندوق الوطنً للضمان االجتماع 

 :درهم 9.352.725431 حكم صادر لفابدة لابض لباضة الحً الدمحمي 

 :درهم 93.496442 مصارٌف المساعدة المضابٌة 
 

 درهم و تخص ما ٌلً: 2.111.111411بالً الدٌون البالغة  تهم -1-1
 

 درهم 081118111,11  :مصارٌؾ تتعلك بمهام و إجراءات ومساطر التصفٌة - ت

 درهم 391.111411 الة خالل مزاولة مهامهم مستشارونٌساعد مصفً الوك 0-أ

ٌمكن لمصفً الوكالة أداء نفمات االستشارة واإلشهار، وكذلن  1-أ

 الفتحاص واالستشارة والمحامً:المصارٌف المرتبطة بخدمات مكاتب ا

 

 درهم 711.111411

 درهم 231.111411 ٌستفٌد مصفً الوكالة من تعوٌضات عن المهام 2-أ
 

 
 

 : مصادر التموٌــــــل:المادة الثالثة     

 إن الموارد المحددة بتارٌخ اعتماد البروتوكول هً: 

  درهم 233.376445       االعتمادات المرحلة بمٌزانٌة جماعة مراكش 

 )درهم 976.6424:2 استخالص دٌون لدى الغٌر )الحسابات الجارٌة...الخ 

 درهم 25.111.111411 مساهمة جماعة مراكــــــــش 

 درهم 6.111.111411 أسفً -مساهمة مجلس جهة مراكش 

 درهم 4.111.111411 مساهمة مجلس عمالة مراكش 

 درهم 3.111.111411 مساهمة مجلس جماعة مشور المصبة 

 درهم 32.1:1.111411 مساهمة وزارة الداخلٌة 

 درهم 59.321.111411   مساهمة الدولة 
 

 

  :رصدة حسابات الوكالة المستملة للنمل الحضريأ - ب
 

العامة  المفتوح لدى الخزٌنة  908023/001.000.001رلم إن األرصدة المتبمٌة بالحساب الجاري

 المفتوح 310450100903070154530189 رلم وٌلها للحسابللمملكة وكذلن الفوابد ذات الصلة ٌتم تح
 كذلن بالخزٌنة العامة للمملكة تحت اسم "عملٌة تصفٌة الوكالة المستملة للنمل الحضري".

بنان التجارٌة جارٌة التً الزالت مفتوحة بكل األبموجب هذا البروتوكول تعتبر كل الحسابات ال

 .اب الخاص بعملٌة التصفٌةالمغربٌة مغلمة وتحول أرصدتها إلى الحس
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الرابعة والعشرون  النمطة

اإلافادكت على جدذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخفـيت دًىن الىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          والىهشباء بمشاهؾ

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

نٌة والشإون المالٌة اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزاتمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 

 ( 14 – 13 – 12ٌتضمنها التمرٌر السابك الخاص بالنمط  13)تمرٌر النمطة رلم 
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 )ربٌس الجلسة( الجماعً لمراكش ربٌس المجلساالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 خرات دٌون جماعة مراكش المترتبةؤاتفاق لتصفٌة متعمد بمن خبلل تمرٌر اللجنة المختصة، فاألمر ٌتعلك   

 .كما هو مرفك بالتمرٌر عن اشؽال الربط بالشبكات الثبلث لفابدة الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء

 .باب المنالشة مفتوح حول النمطة

  .فً ظل عدم وجود اي تدخل، اعرض النمطة على التصوٌت
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 2012اكتوبر  11بتارٌخ  213/10/2017ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  العشرون الرابعة و النمطـة      

 

على تحدٌد مصادر التموٌل والجدولة الزمنٌة لتصفٌة دٌون الوكالة المستملة لتوزٌع  بالمصادلة

 الماء والكهرباء بمراكش

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 2017

192017

 

 113.1492

  

 
 

  

  

 . 

  
 

28 

28

وهـم الســـادة28

م. احفٌظ لضاوي العباسً،  لبردعً، خدٌجة الفضً،عواطؾ ا وري،ـك سً السبلم عبد ان،ـسلٌم بن ٌونس

عبد المجٌد الدمناتً، اوي، بب نعبد الرحٌم الفٌرامً، حـس محمـد زراؾ،أحمد محفوظ،  رٌـــاض، اٌـت ٌوسـؾ

ــً، سـً االدرٌـأمٌنة العمران ً،ــالبوٌسف راقــاي، إشــخ مــرٌـمعبد العزٌز بوسعٌد، عبد الصمد العكاري، 

   بالة، ا، عبد الهادي وٌسبلت،طوب البشٌر. م عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عبل،، وارالحسٌن ن

 عبد الفتاح رزكً،   بن ببل، خلٌل بولحسن.ادي، ــً، م. الحسن المنــنلعروسب   ال،ـــالكرش حبٌبة

 

 يقـرر ما يلـــي
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الخامسة والعشرون  النمطة

اإلافادكت على جدذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخفـيت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع 

 ببهجاص حعىس على معخىي وشيم جاسهت وؼاسع اإلالاومت.  الخاـت 000028و  658087و  F002004 الاجـاكياث سكم 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 

 )ربٌس الجلسة( شربٌس المجلس الجماعً لمراكاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 
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 :  (08/01/1106بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 1106 اكتوبر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر السادسة والعشرون  النمطة

 SEGEDEMAو   TECMEDفادكت على جدذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخفـيت دًىن ؼشواث اإلا

                              التي وان مـىلا لها جذبير كىاع الىظاؿت.

 عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد الوالً                                                                             

 

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

اجتماع اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة تمرٌر نص الكلمة للسٌد الحسٌن نوار لتبلوة  

 والبرمجة حول هذه النمطة.

 

 انٌة والشإون المالٌة والبرمجةالمكلفة بالمٌز ربٌس اللجنة الحسٌن نوارالسٌد 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   26 ة رلم:النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 ل26لنقطة رقم  احول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

تلـٌْلشانـ٘لةٓـ٘لاتضفٔـ٘لاازمئـللّادترّاـ ة لااتنْٓـرلمضـٙلحترٓـ٘لعوــاملض ةق TECMEDل ّلل
SEGEDEMAاايتلن ٌلمفْض لهل لتربريلقط علاايظ ف٘.ل                  

 د الوالً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌ                    
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فاً جادول اعماال الادورة  المدرجاة ار تحضاٌر الانمط، وفاً اطاٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمالللممتضٌات المانون طبما

الساادة أعضااء اللجناة والمجلاس للحضاور  لكل منلدعوة الموجهة للمجلس جماعة مراكش، وتبعا  2017 اكتوبرلشهر  العادٌة
ً جلسة ثانٌاة فها اجتماع المذكورةاللجنة  استؤنفت ،ٌزانٌة والشإون المالٌة البرمجةوالمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة بالم

والنصؾ صباحا بماعاة االجتماعاات الكبارى بالمصار البلادي شاارع    الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 اكتوبر 11 االثنٌنٌوم 
   :منها ما ٌلً نمطة لتدارس الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن

٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓل اايتلن ٌلمفْض للSEGEDEMAّلللTECMEDشان تلاملض ةق
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(        .                                هل لتربريلقط علاايظ ف٘

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
، عبد الهادي تلماضً،   عبد الحفٌظ المؽراوي م.عبد الؽنً درٌوش،  ،، أحمد عبٌلةعبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

 بالة.

 كما حضر االجتماع من اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة: - 

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب الرابع  :   احمد المتصدق
 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي

 لربٌس المجلس الجماعًلسادس النابب ا :   خدٌجة الفضً
  .لربٌس المجلس الجماعً السابعالنابب  :   امال مٌصرة

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

، إبراهٌم بوحنش، سعٌدة سبللة، عبد الهادي بن عبل، حلٌمة با ، جوٌدة العوٌدي، إشراق البوٌسفً، عبد خلٌفة الشحٌمً
 ى الوجدانً، م.احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الفتاح رزكً،   بنلعروسً.المجٌد الدمناتً، المصطف

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 ربٌس لسم أعمال المجلس :    المحٌر
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً

 لممتلكات الجماعٌةلسم اربٌس  :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم الشإون المانونٌة والمنازعات المضابٌة :  فتح هللا الٌزٌدي
 ربٌس لسم التعمٌر :  عادل الشراط
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 الوكاالتربٌسة مصلحة العبللة مع  :  خدٌجة عبٌدي

 عن لسم المٌزانٌة والمحاسبة : عبد االله منصورة

 ربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللجن :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 

 ارجٌة السادة:كما شارن من ممثلً المصالح الخ -

 المدٌر اإلللٌمً لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكش :  مصطفى لطرش
 عن المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التجهٌز والنمل واللوجستٌن والماء بمراكش :  المهدي بوحفة
 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن
 البٌبة بالوالٌةعن لسم التعمٌر و :    الحرشً

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 15: النمطة رلم
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ٌلشان تل ٘لةْٓ ٘لاتضفٔ ٘لاازمئ ٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا ٘لعو اايتلن ٌلمفْض للSEGEDEMAّلللTECMEDاملض ةق
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(        .                                هل لتربريلقط علاايظ ف٘

 

وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من عمدي اتفاق لتصفٌة دٌون جماعة مراكش ، بداٌة منالشة هذه النمطةفً 
حسب ماهو مرفك بالتمرٌر، أعطى السٌد ربٌس اللجنة الكلمة للسٌد ممثل لسم  SEGEDEMAو TECMEDلكل من شركتً 

ا لتوصلها بمراسبلت من الجماعات المحلٌة بالوالٌة الذي أوضح أن المصالح المختصة بالوالٌة الترحت هذه النمطة نظر
من  070وزارة الداخلٌة والشركات المعنٌة بضرورة تصفٌة هذه الدٌون لطابعها االجباري وفك ماهو منصوص علٌه فً المادة 

المتعلك بالجماعات، مشٌرا إلى ضرورة أخذ هذه الدٌون بعٌن االعتبار عند إعداد وثٌمة المٌزانٌة  002.03المانون التنظٌمً 
 جماعة.الخاصة بال

ولتمدٌم مزٌد من التوضٌحات، ولمعرفة رأي المصالح المختصة بالجماعة فً الموضوع، أعطٌت الكلمة للسٌد ربٌس 
لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى الذي لدم توطبة حول النمطة، مشٌرا فٌها إلى أن عمد التدبٌر المفوض لمطاع النظافة 

، موضحا أنه خبلل هذه المدة تراكمت دٌون 1103وانتهى فً شهر شتنبر  1116 أبرم مع الشركتٌن فً شهر مارس من سنة
على الجماعة منها أمور عرفت اختبلفا فً وجهات النظر بٌن الجماعة والشركتٌن المعنٌتٌن كعملٌة مراجعة األثمنة 

سبة المضمنة فً كناش ، حٌث أن الن TVAالمنصوص علٌها فً العمد وكذا مسؤلة تطبٌك الضرٌبة على المٌمة المضافة 
على انه تم طرح إشكال تمنً ٌتمثل فً كٌفٌة احتساب الضرٌبة  ،%11فً حٌن أن المانون ٌنص على نسبة  %03التحمبلت هً 

المذكورة، مضٌفا أن الجماعة فرضت ؼرامات على الشركتٌن رفضت دفعها مما دفع بالجماعة إلى التعالد مع مكتب دراسات 
عمد مرت عبر مسطرة التحكٌم تحت إشراؾ السٌد الوالً والتً خلصت إلى تحدٌد مستحمات شركة لتنفٌذ مسطرة انهاء ال

SEGEDEMA  درهم فً حٌن وصلت مستحمات شركة  0280178186810فً مبلػTECMED  درهم. 3180128117811إلى مبلػ 
بواسطة ألساط ستدفع على مدى إلى جدولة مبلػ الدٌن  TECMEDكما اكد السٌد ربٌس المسم أنه تم االتفاق مع شركة 

على تمسٌم مستحماتها على مدى سنتٌن بالكٌفٌة المضمنة فً  SEGEDEMAسنوات، فً حٌن تم االتفاق مع شركة  3اربع 
 عمدي االتفاق المرفمٌن بهذا التمرٌر.

دخبلت السادة عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات واالطبلع على ممتضٌات العمدٌن، فتح باب النماش حٌث تمحورت ت
 االعضاء حول  مدى تؤثٌر برمجة هذه الدٌون على توازن مٌزانٌة الجماعة.

و ردا على هذا االستفسار، أعطٌت الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح الذي أكد أن برمجة هذه الدٌون تمت خبلل اجتماع 
لؾ بالمداخٌل والسٌدة ربٌسة لسم المٌزانٌة لجنة مختلطة عرؾ حضور السٌد النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً المك

والمحاسبة وكذا السٌد ممثل لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة، مضٌفا أنه من الضروري حسم هذا الموضوع فً ألرب اآلجال 
 لكونه ٌشكل ضؽطا على الوالٌة والجماعة على حد سواء. 

لدٌون المترتبة على الجماعة فً عبللتها مع وتؤسٌسا على ذلن، وحٌث تبٌن للسادة األعضاء أهمٌة تصفٌة ا
الشركتٌن موضوع النمطة، وبما أنه تم تمسٌمها إلى ألساط حسب جدولة زمنٌة معمولة لن تإثر على توازن مٌزانٌة الجماعة، 

فوض شركة سٌجٌدٌما الم وابدت اللجنة موافمتها على عمدي اتفاق لتصفٌة دٌون جماعة مراكش لفابدة كل من شركة تٌكمٌد 
 كما ٌلً: بالتمرٌر ٌنمرفمادناه والتدبٌر لطاع النظافة والمتضمنان للجدولة الزمنٌة لتصفٌة الدٌون حسب ما هو  سابما الٌهما

 

 

 ةـــالشرك
 

المٌمة االجمالٌة 
 نــللدٌ
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13.108.297,01 
 

6.000.000,00 
 

7.108.297,01 
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- 
 

13.108.297,01 
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 ربٌس اللجنة

 الحسٌن نوار          
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 المملكت المغزبيت

ليتوسارة الداخ  

 واليت جهت مزاكش اسفي

 عمالت مزاكش

 جماعت مزاكش

 المديزيت العامت للمصالح

 قسم المزافق العمىميت الكبزي

 مصلحت النظافت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد اتفاق لتصفية ديون مجاعة  مزاكع

 cc/2/07صفقة رقم  "تيلميد"لفائدة طزكة  
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 عقد اتفاق لتصفًُ ديىٌ مجاعُ  مراكغ

 cc/2/07تًلنًد صفقُ رقه لفآدَ ظركُ  
 بٌن :

 هـــــــــــــــا.المجلس الجماعي لمدًوة مراكض ممثلة في شخص رئٌش
 و

 ممثلة في شخص مدًرها العام  تٌكمٌدشركة 

 ديباجُ

  املتؼوق ابدلاػات. 001.04بتنفيذ املاهون امتنظميي رمق  (7500ًوميوز  2) 0416من رمضان  75امعادر يف  0-00-20ػىل امظيري امرشًف رمق بناء 

  بسن هظام نومحاس بة امؼمومية نوجامػات احملوية ومجموػاهتا . (7505ًناير 1)  0410من حمرم  02امعادر بتارخي  7.51.440بناء ػىل املرسوم رمق 

   2/07رمق  ثيمكيدبناء ػىل غلد امتدبري املفوض خلدمات امنظافة اذلي يربط جامػة مراكش برشكة/cc.  

  برئاسة امس يد وا ي ةهة مراكش اتوس يفت احلوز سابلا. 56/52/7500بناء ػىل حمرض امتحكمي بيوم 

  ًهناء غلد امتدبري املفوض خلدمات امنظافة  ناء ػىل بروثوكول االثفاق املتؼوق اب 

  ثيمكيدكة ثبؼا مللرر اجملوس ادلاغي ملدًنة مراكش رمق ... بتارخي ....... املايض ابملعادكة ػىل غلد اثفاق متعفية دًون جامػة مراكش مفائدة رش                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ــــع االتفـــــــــاق علِ ما يلــــــــــــٌ:وقــ

ول:
أ
 موضوع عقد االتفاق الفصل اال

ىل   cc/2/07ظفلة رمق  ثيمكيدمفائدة رشكة  راكشحرص وثعفية دًون اجملوس ادلاغي ملهتدف ىذه االثفاكية ا 
 الفصل الثاهي: قٌمة الدًون

 40.123.228,02يف مبوؽ:  cc/2/07ظفلة رمق  ثيمكيدفائدة رشكة ممت حرص كمية ادلًون اميت يه بذمة اجملوس ادلاغي ملراكش 
 )اربؼون  مويوان و مئة و جالجة و غرشون امفا و مئتني و مثاهية و غرشون درىام و س نتميني( درىام

 الفصل الثالث: اقشاط الدًون
 سيمت أأداء ادلًون ػىل دفؼات كام ًيل: 

  رىامد  10.000.000,00: 7502ادلفؼة الأوىل يف س نة 

  درىام  10.000.000,00:   7501ادلفؼة امثاهية يف س نة 

  درىام.  10.000.000,00:   2020يف س نة  امثامثةادلفؼة 

  درىام  10.123.228,02:   2021ادلفؼة امرابؼة يف س نة 
 الفصل الثالث: تفعٌل االتفاقٌـــــة

 امتبأصري ػوهيا اجملوس ادلاغي ملدًنة مراكش ثفؼيل ىذه االثفاكية بؼد ًؼيد مرئيس

 كام ثوزتم رشكة ثيمكيد بؼدم معامبهتا ببأي ثؼوًضات او مبامؽ اخر  .

 cc/2/07تٌكمٌد صفمة رلم اتفالٌة خاصة لتصفٌة دٌون جماعة  مراكش لفابدة شركة 

 تٌكمٌدلسٌد المدٌر العام لشركة ا                  السٌد ربٌس المجلس الجماعً لمراكش
 ش  اسفًالسٌد والـً جهة مـراكـ
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 وسارة الداخليت

 واليت جهت مزاكش اسفي

 عمالت مزاكش

 جماعت مزاكش

 المديزيت العامت للمصالح

 قسم المزافق العمىميت الكبزي

 مصلحت النظافت

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد اتفاق لتصفية ديون مجاعة  مزاكع

 cc/1/07صفقة رقم  "سيجيدميا"لفائدة طزكة  
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 عقد اتفاق لتصفًُ ديىٌ مجاعُ  مراكغ
 cc/1/07لفآدَ ظركُ شًحًدميا صفقُ رقه  

 بٌن :
 راكض ممثلة في شخص رئٌشهـــــــــــــــا.لمدًوة م مجلس الجماعيال

 و
 شركة صٌجٌدًما ممثلة في شخص مدًرها العام 

 ديباجُ

   املتؼوق ابدلاػات. 001.04بتنفيذ املاهون امتنظميي رمق  (7500ًوميوز  2) 0416من رمضان  75امعادر يف  0-00-20ػىل امظيري امرشًف رمق بناء 

  بسن هظام نومحاس بة امؼمومية نوجامػات احملوية ومجموػاهتا . (7505ًناير1)  0410من حمرم  02عادر بتارخي ام 7.51.440بناء ػىل املرسوم رمق 

  1/07بناء ػىل غلد امتدبري املفوض خلدمات امنظافة اذلي يربط جامػة مراكش برشكة س يجيدميا رمق/cc . 

  كش اتوس يفت احلوز سابلا.برئاسة امس يد وا ي ةهة مرا 56/52/7500بناء ػىل حمرض امتحكمي بيوم 

 .هناء غلد امتدبري املفوض خلدمات امنظافة  ًناء ػىل بروثوكول االثفاق املتؼوق اب 

 ة س يجيدميا.ثبؼا مللرر اجملوس ادلاغي ملدًنة مراكش رمق ... بتارخي ..... املايض ابملعادكة ػىل غلد اثفاق متعفية دًون جامػة مراكش مفائدة رشك                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ــــــاق علِ ما يلــــــــــــٌـــع االتفـــوقـــ

ول:
أ
 االتفاقعقد موضوع  الفصل اال

ىل   cc/1/07مفائدة رشكة س يجيدميا ظفلة رمق  راكشحرص وثعفية دًون اجملوس ادلاغي ملهتدف ىذه االثفاكية ا 

 قٌمة الدًونالفصل الثاهي: 

 درىام 13.108.297,01يف مبوؽ:  cc/1/07فائدة رشكة س يجيدميا ظفلة رمق ممت حرص كمية ادلًون اميت يه بذمة اجملوس ادلاغي ملراكش 

 )جالجة غرش مويوان و مئة و مثاهية امف و مئتني و س بؼة و جسؼون درىام و س نتامي واحدا(

 اقشاط الدًون: الثالثالفصل 

 سيمت أأداء ادلًون ػىل دفؼتني:  

  درىام  6.000.000,00: 7502ادلفؼة الأوىل يف س نة 

 درىام  7.108.297,01: 7501فؼة امثاهية يف س نة ادل 
 : تفعٌل االتفاقٌـــــةثالثالفصل ال

 امتبأصري ػوهيا.اجملوس ادلاغي ملدًنة مراكش ثفؼيل ىذه االثفاكية بؼد  ًؼيد مرئيس

ضات او مبامؽ اخر .   كام ثوزتم رشكة س يجيدميا بؼدم معامبهتا ببأي ثؼًو

 cc/1/07مراكش لفابدة شركة سٌجٌدٌما صفمة رلم اتفالٌة خاصة لتصفٌة دٌون جماعة  
 السٌد المدٌر العام لشركة سٌجٌدٌما                   ربٌس المجلس الجماعً لمراكشالسٌد 

 
 السٌد والـً جهة مـراكـش  اسفً
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 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

بنة المختصة، فاألمر ٌتعلك من خبلل تمرٌر اللج  

 .بالتمرٌر ٌنمرفم هما

 .باب المنالشة مفتوح حول النمطة

 عضو المجلس الجماعً بولحسنالسٌد خلٌل 

على هاتٌن الشركتٌن لفابدة المجلس الجماعً من جراء هنان ؼرامات مالٌة مستحمة هل أتساءل  

 ا عن رفع االزبال فً اخر فترة من التعالد .متخلفه

 نابب ربٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السبلم سً كوري

بالفعل ولع خبلؾ بٌن المجلس السابك وهاتٌن الشركتٌن فً اخر فترة من التعالد ولد كانت هنان  

المستحمات وتم تحرٌر محضر اتفاق لحل الخبلؾ وتم حصر جمٌع الحسابات و وساطة من السٌد الوالً

 بٌن الجماعة وهاتٌن الشركتٌن لجدولة المستحمات المتبمٌة والتً هً موضوع النمطة الٌوم.

 )ربٌس الجلسة( ربٌس المجلس الجماعً لمراكشاالول لالنابب  ٌونس بن سلٌمانالسٌد 

 أعـــرض هذه النمطــة على التصوٌــت . كن هنان اي تدخل اضافً،، ان لم ٌبعـــد هذا التوضٌـــح 
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 2012اكتوبر  11بتارٌخ  10/2017/ 215/1ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  العشرون السادسة و النمطـة      

 

 SEGEDEMAو   TECMEDادلة على تحدٌد مصادر التموٌل والجدولة الزمنٌة لتصفٌة دٌون شركات بالمص
 .                                     التً كان مفوضا لها تدبٌر لطاع النظافة

 والً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد ال                                                                          

 2017

192017

 

 113.1492

  

 
  

  

  

  

 1/07/cc 

 . 

  
 

28 

28

وهـم الســـادة28

م. احفٌظ لضاوي العباسً،  عواطؾ البردعً، خدٌجة الفضً، وري،ـك سً السبلم عبد ان،ـسلٌم بن ٌونس

عبد المجٌد الدمناتً، ببــاوي،  حـســنعبد الرحٌم الفٌرامً،  محمـد زراؾ،أحمد محفوظ،  اض،رٌ اٌـت ؾٌوس

ــً، سـً االدرٌـأمٌنة العمران ً،ــالبوٌسف راقــاي، إشــخ مــرٌـمعبد العزٌز بوسعٌد، عبد الصمد العكاري، 

   بالة،  ا، عبد الهادي وٌسبلت،طوب البشٌر. م عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عبل،وار، الحسٌن ن

 عبد الفتاح رزكً،   بن ببل، خلٌل بولحسن.ادي، ــً، م. الحسن المنــنلعروسب   الكرشال، حبٌبة

 

لٓكـا لم لٓوـــٕ
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 2012اكتوبر  11بتارٌخ  10/2017/ 215/2ممرر عدد      
 :المتعلمـة 1106من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر  العشرون السادسة و مطـةالن      

 

 SEGEDEMAو   TECMEDبالمصادلة على تحدٌد مصادر التموٌل والجدولة الزمنٌة لتصفٌة دٌون شركات 

 .                                     التً كان مفوضا لها تدبٌر لطاع النظافة

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

 2017

192017

 

 113.1492

  

 
 

  

  

  

 2/07/cc 

 . 
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28

وهـم الســـادة28

م. احفٌظ لضاوي العباسً،  عواطؾ البردعً، خدٌجة الفضً، وري،ـك سً السبلم عبد ن،اـسلٌم بن ٌونس

عبد المجٌد الدمناتً، اوي، بب نحـسعبد الرحٌم الفٌرامً،  محمـد زراؾ،أحمد محفوظ،  اض،رٌ تاٌ ؾٌوس

ــً، سـٌأمٌنة العمرانً االدر البوٌسفً، راقـاي، إشـخ رٌمـمعبد العزٌز بوسعٌد، عبد الصمد العكاري، 

   بالة،  ا، عبد الهادي وٌسبلت،طوب البشٌر. م عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عبل،وار، الحسٌن ن

 عبد الفتاح رزكً،   بن ببل، خلٌل بولحسن.ادي، ــً، م. الحسن المنــنلعروسب   الكرشال، حبٌبة

 

لٓكـا لم لٓوـــٕ
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 : (08/01/1106الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 1106دول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر النمطة التاسعة والعشرون من ج

املحذد ليعب واظعاس المشائب والشظىم والحلىق  19/05/2008بخاسيخ  6حعذًل وجخميم اللشاس الجبائي املحلي عذد 

 والىحييباث اإلاعخدلت لـائذة ميزاهيت حماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخميمه.

 

 )ربٌس الجلسة(  الجماعًالمجلس  النابب االول لربٌس د ٌونس بن سلٌمانالسٌ

لتبلوة للسٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة اعطً الكلمة   

 بهذه النمطة. الذي اعدتهنص تمرٌر 

 ٌة والبرمجةبالمٌزانٌة والشإون المالربٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 29  ة رلم:النمط

 
 

 اجتىاع تكرير 
بامليسانية والشؤون املالية  املكمفة المجنة 

 والربدلة
 

 
 

 29لالنقط ذات االرقام  حول 
 2017 اك توبر لشهر  العادية جدول اعمال الدورةمن 

 

احملرةلايشبلّاسم  لاااسْولل19/05/2008بت  ٓخلل6تمرٓللّتتنٔهلااكاا لادتب ٜٕلاحملوٕلعرةل
 ٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لمج ع٘لماانشلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.ّاذتكْملّااْدٔب تلاملشتخك
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فاً جادول اعماال الادورة  رجاةالمد ، وفً اطار تحضٌر النمطٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العملللممتضٌات المانون طبما

لدعوة الموجهاة ل، وتبعا 08/01/1106المبرمجة فً جلستها الثالثة بتارٌخ  لمجلس جماعة مراكش 2017 اكتوبرلشهر  العادٌة
 ،ٌزانٌة والشاإون المالٌاة البرمجاةاللجنة المكلفة بالم لمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽالالسادة أعضاء اللجنة وا لكل من
والنصؾ صباحا بماعاة االجتماعاات  الحادٌة عشرعلى الساعة  1106 اكتوبر 01 الخمٌسٌوم  اجتماعا المذكورةنة اللج عمدت

 :منها ما ٌلً نمطة لتدارس الكبرى بالمصر البلدي شارع   الخامس برباسة السٌد الحسٌن نوار ربٌس اللجن

ادتن عٕلاازٍْ لاف ٜرٗلاملشتفٔرًٓلمًلعنؤ٘لاارتحٔللّاملض ةق٘لعوٙلاابحليفلعنؤ٘لنااٛلاحملالتلااتذ  ٓ٘لب اشْمل: 81النقطة رقم 
 ااشْم٘لااهاأٜ٘لاملاتبط٘لبَ .

املض ةق٘لعوٙلمراّعلااربّتْنْللااْا ةلمًلقبللاملض حللاملانزٓ٘لاْزا ٗلااراخؤ٘لّاملتموللبتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘ل :32النقطة رقم 
 مؤٌْلة ٍهلااذٖلمتلإاغ ؤِ.ل01معلبازت٘لمبوغللRATMAاويكللاذت رضاٖلمباانشلس بك ل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

 املض ةق٘لعوٙلحترٓرلمض ة لااتنْٓللّادترّا٘لاازمئ٘لاتضفٔ٘لةٌْٓلااْن ا٘لاملشتكو٘لاتْزٓعلامل ٛلّااهَاب ٛلمباانش: 13النمطة رلم 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

لمْضْعل: 14النمطة رلم  لاذترٓرٓ٘ لاوشهو لااْطين لاملهتب لةٌْٓ لاتضفٔ٘ لاازمئ٘ لّادترّا٘ لااتنْٓل لمض ة  لحترٓر لعوٙ املض ةق٘
 شتْٚلطآللت  ن٘لّش  علاملك ّم٘.لارت ص٘لبإصت زلدشْ لعوٙلم000028 ّلل658087ّلل F002004االتف قٔ تل قهل

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                          

ل: 18النمطة رلم  لعرة لاحملوٕ لادتب ٜٕ لااكاا  لّتتنٔه لل6تمرٓل لّاذتل01/10/8112بت  ٓخ لاااسْو لّاسم   لايشب كْملاحملرة
 ّااْدٔب تلاملشتخك٘لاف ٜرٗلمٔزاىٔ٘لمج ع٘لماانشلنن لمتلتمرٓوُلّتتنٔنُ.

 
 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -
   بالة. ، عبد الهادي تلماضً، م. عبد الحفٌظ المؽراويٌوسؾ اٌت رٌاض،  ، أحمد عبٌلة،عبد االله الؽلؾ، عبد الهادي وٌسبلت

 اعضاء مكتب المجلس الجماعً السادة:كما حضر االجتماع من  - 

 )عضو اللجنة(النابب الثانً لربٌس المجلس الجماعً  :  عبد السبلم سً كوري
 لربٌس المجلس الجماعً )عضو اللجنة( الخامسالنابب  :  لحسن المناديا موالي

 لربٌس المجلس الجماعًالنابب السادس  :   خدٌجة الفضً

 السادة: الجماعً مجلسمن أعضاء ال فً االجتماع شارن -

 .، سفٌان بنخالتً، عبد الهادي بن عبل، حفٌظة مجدار، جوٌدة العوٌدي، عبد المجٌد الدمناتً، م.احفٌظ لضاوي العباسًخلٌفة الشحٌمً
 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -

 

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب
 لسربٌس لسم أعمال المج :    المحٌر
 ربٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌتً

 لسم الممتلكات الجماعٌةربٌس  :  هشام بل الحوتً
 ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عبد الحك مدا

 ربٌس لسم المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرى :  عبد االله روحنً
 ربٌس لسم العمل االجتماعً : عبد العزٌز األمري
 ربٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  اقالحسٌن الزو
 ربٌس لسم تؤهٌل اإلدارة الجماعٌة :    بركادي

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 18: النمطة رلم
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 ربٌسة مصلحة العبللة مع الوكاالت :  خدٌجة عبٌدي
 عن لسم الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش
 لسم تنمٌة الموارد المالٌةعن لسم  :  م. أحمد المفتً

 ةلسم تنمٌة الموارد المالٌلسم عن  :  عماد المٌدومً

 المرافك العمومٌة المحلٌة الكبرىعن لسم  :  عبد االله روحنً

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة : عبد الجلٌل بلكشٌري

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :  عبد الجلٌل بلخٌر

 نربٌس مصلحة تنظٌم اجتماعات اللج :  رشٌد بوزٌتً
 عن لسم اعمال المجلس    :  عادل الزرود
 عن لسم اعمال المجلس    :  سعد نجاي

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عبد الرحٌم العلمً
 

 كما شارن من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -

 عن لسم الجماعات المحلٌة بالوالٌة :    بوٌبرٌن
 ة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكشعن الوكالة المستمل : صبلح الدٌن منتصر
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  أسماء بن مالن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   ٌاسٌن الؽوات

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  سناء دنٌا
 

بلع على تفاصٌل ممترحات تعدٌل وتتمٌم المرار الجبابً المحلً، اعطى السٌد ولبلط بخصوص هذه النمطة،

ربٌس اللجنة الكلمة لكل من السٌد ربٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة الذي لدم من جهته الخاصة اربع تعدٌبلت وتهم 

من المرار موضوع النمطة،  20، وكذا السٌد ربٌس لسم الممتلكات الجماعٌة لتتمٌم الفصل  38و  33، 20،  13الفصول 

 ممدمٌن مبررات التعدٌل والتً تبنتها اللجنة بعد نماش مستفٌض وفك  ما هو مضمن فً الجدول المرفك .

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 ربٌس اللجنة
 الحسٌن نوار

 
بتارٌخ وبه تكون اللجنة لد انهت اشؽالها بخصوص النمط الجاهزة المدرجة فً جدول اعمالها فً جلستها 

وهً االتٌة ادناه على اساس ان اجتماعاتها ستبمى مفتوحة و ستسؤنؾ اشؽالها فً جلسة جدٌدة ٌوم  01/01/1106

و حسابات  1107ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لتدارس النمط المتبمٌة ومنها مٌزانٌة  1106اكتوبر  05االثنٌن 

 النفمات الخاصة بالمماطعات. 
 المحبلت التجارٌة بالسوق الجماعً الزهور لفابدة المستفٌدٌن من عملٌة الترحٌل والمصادلة  البث فً عملٌة كراء

 على السومة الكرابٌة المرتبطة بها.
  المصادلة على مشروع البروتوكول الوارد من لبل المصالح المركزٌة لوزارة الداخلٌة والمتعلك بتصفٌة دٌون

 ملٌون درهم الذي تم إلؽاإه. 03مع برمجة مبلػ  RATMAبما الوكالة المستملة للنمل الحضري بمراكش سا
 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(

  المصادلة على تحدٌد مصادر التموٌل والجدولة الزمنٌة لتصفٌة دٌون الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء
 طة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش()نم                                             بمراكش

  المصادلة على تحدٌد مصادر التموٌل والجدولة الزمنٌة لتصفٌة دٌون المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة موضوع

الخاصة بإنجاز جسور على مستوى طرٌك تاركة وشارع 000028 و  658087و   F002004االتفالٌات رلم 

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                        المماومة. 

  المحدد لنسب واسعار الرسوم والحموق  08/14/1117بتارٌخ  5تعدٌل وتتمٌم المرار الجبابً المحلً عدد

 والوجٌبات المستحمة لفابدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه.
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 اجلبائي احملمي جدوه لتتىيي وحتيني الكرار

زقه 

 الفصل

 مالحظة املكرتح املكدو مً طسف االدازة ّاملتبيى على مستْى اللجية عيْاٌ ّميطْق الفصل  يف الكساز اجلبائٕ احمللٕ
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 واجبات الدخوه والوقوف باألسواق

 وأواكن البيع العاوة

 

 واجبات الدخول
 : 13الفصل 

ضابع والمنتجات تحدد واجبات دخول السلع والب
والشاحنات والسٌارات والعربات إلى السوق الجماعً وأماكن البٌع 

 العامة كما ٌلً :
  ....... 
 الٌابسة ومنتوجات أخرىالفواكه ـ 
 درهم للكٌلو 1821اللوز والجوز........................................  -

انوج، التمر، ورق المزبور الٌابس، األرز، السمٌدة، زرٌعة الفصة، الس -
التلفٌف، األكٌاس الفارغة، المرٌشالت، الكٌكس التملٌدي، األعشاب 

 درهم للكٌلو 1801.........................  التملٌدٌة، التوابل، البن، الحناء
الخوخ المجفف، الورد الٌابس، الحلٌب المجفف، التٌن، زرٌعة نوار  -

الدشٌشة، الممح، الشعٌر، الذرة، الشمس، الزوان، الحلبة، الصوجة، الثوم، 
إٌالن، الزنجالن، الزبٌب، الكاكاو، البٌستاش، المرفة، زرٌعة الكتان، 

 درهم للكٌلو  1811.......... الجلبانة، البرلوق المجفف، المشمش المجفف
 درهم للمنطار 0811..... ..األسمدة   ................................... -

..... 

 

 وه والوقوف باألسواقواجبات الدخ

 وأواكن البيع العاوة

 

 واجبات الدخول
 : 13الفصل 

تحدد واجبات دخول السلع والبضابع والمنتجات والشاحنات 
 والسٌارات والعربات إلى السوق الجماعً وأماكن البٌع العامة كما ٌلً :

  ....... 
 الٌابسة ومنتوجات أخرىالفواكه ـ 
 
 درهُ ٌٍىٍُى 1301......... .................................... اٌجظطبصانهٕظ، انجٕظ،  -

انكعتط انٍاتػ، االضظ، ظضٌعح انفصح، انؽإَج، انتًط، ٔضق انتهفٍف، االكٍاغ  -

انفاضغح، انقطٌ الخ، انكٍكػ انتقهٍسي، االع اب انتقهٍسٌح، انتٕاتم، انثٍ، انحُاء، 

وبووبو اٌمزفخ، سرَؼخ اٌىزبْ، اٌىرد، اٌزُٓ ) اٌؼزَحخ( اٌظّظُ ) اٌشٔغالْ(، 

 درهُ ٌٍىٍُى 1301 ........................... اٌجزلىق، اٌضىَ، طىطجبْ، طىان، اٌفُٕذ

 درهُ ٌٍمٕطبر 7311 .................... اٌظُّذ، اٌذػُؼخ، اٌـىعب، اٌغٍجبٔخ، اَالْ -

هثـح، انقًـح، انرٕخ انًجفـف، انحهٍة انًجفـف، ظضٌعح َٕاض ان ًـػ، انعٔاٌ، انح -

 درهُ ٌٍىٍُى 1371ان عٍـط، انـصضج، انعتٍـة، ظضٌعح انكتـاٌ، انثطقـٕق انًجفـف ....... 

 ٌٍىُض اٌىاحذ درهُ 0311 ... ()رغذَخ اٌّــىاػٍ إٌخبٌخ، اٌؼّٕذر، اٌظُىبٌُُاالؼًـــسج،  -

 11111 ثذوْ رغُُز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رُ اٌزىؿً ثبرطبٌُخ ِٓ ادارح 

فبع اررفبع اٌظىق رفُذ ثبرر

وأخفبف اصّبْ ثؼق اٌظٍغ فٍ 

اٌظىق ِغ اكبفخ ثؼق اٌظٍغ 

واٌّىاد اٌزٍ طجك حذفهب ِٓ 

 اٌمزار اٌغجبئٍ اٌمذَُ
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 الرسي املفروض عمى شغن األوالك اجلىاعية

  العاوة وؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو  وهنية

 
الن الجماعٌة العامة مإلتا ألغراض ٌحدد سعر الرسم المفروض على شغل األم

تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة عن كل ثالثة أشهر وللمتر المربع باعتبار المساحة 
المشغولة من الملن الجماعً العام ومولع الجزء المشغول منه ونوع ما ٌشغله 

 بعد مداولة المجلس الجماعً كما ٌلً :
..... 

درهم للواحدة عن  21.111.11أعمدة االتصاالت ...........     -

 ثالثة أشهر.

 

 الرسي املفروض عمى شغن األوالك اجلىاعية
 العاوة وؤقتا ألغراض جتارية أو صناعية أو  وهنية

 

ٌحدد سعر الرسم المفروض على شغل األمالن الجماعٌة العامة مإلتا ألغراض 
مساحة تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة عن كل ثالثة أشهر وللمتر المربع باعتبار ال

المشغولة من الملن الجماعً العام ومولع الجزء المشغول منه ونوع ما ٌشغله بعد 
 مداولة المجلس الجماعً كما ٌلً :

..... 
 

 درهم للواحدة عن ثالثة أشهر. 21.111.11  .......أعمدة االتصاالت  -

 . دراهم للمتر الطولً عن كل سنة 3811 .......االلٌاؾ البصرٌة  -

 . درهم للمتر المربع عن كل سنة 011811...............  طعلب الرب -

 

 لخنادق للمتر الطولً وعن كل ثبلثة أشهر:ا -
 دراهم  3811متر ..........  183*عرض الل أو ٌساوي  

 دراهم 6811متر والل أو ٌساوي متر واحد ........  183*عرض اكبر من 

 دراهم 01811*عرض اكبر من متر واحد................ 
 

 :المحوالت الكهربابٌة للمتر المربع عن كل ثبلثة أشهر-
 درهما 21811محوالت كهربابٌة مبنٌة .......... 
 درهما 11811محوالت كهربابٌة ؼٌر مبنٌة...... 

 

 

 

 

 

 

 

اطزحذاس ثؼق اٌخذِبد 

اٌّزؼٍمخ ثبالرـبالد وؼجىخ 

االٌُبف اٌجـزَخ وػٍت اٌزثن 

وحفز خٕبدق ِخزٍف اٌؼجىبد 

فخ اًٌ البِخ ووكغ اكب

 اٌّحىالد اٌىهزثبئُخ1
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 ملسز

 

 حمصوه استغاله املشابح البمدية

 مكرر:  33الفصل 
 

ٌإدى عند دخول المسابح الجماعٌة العمومٌة المحدثة داخل تراب 
 الجماعة عن كل ٌوم وعن كل فرد كما ٌلً:

 دراهم. 6  ....المسابح العادٌة ..................................... -

 درهم. 26  المسابح المغطاة......................................... -

 

 حمصوه استغاله املشابح البمدية

 مكرر:  33الفصل 
 

ٌإدى عند دخول المسابح الجماعٌة العمومٌة المحدثة داخل تراب 
 وعن كل فرد كما ٌلً: حصةالجماعة عن كل 

 دراهم. 21  .......................المسابح العادٌة .......... -

 درهم. 31  المسابح المغطاة................................ -

 

 

 
ورمبدَ اٌظىِخ اٌحبٌُخ هشاٌخ 

ٌىٌىط اٌّظبثح اٌؼبدَخ اٌغّبػُخ 

او اٌّغطبح ثبٌٕظز الررفبع 

 رىبٌُف اٌـُبٔخ واٌزغهُش
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 زهات الرياضيةونتوج استغاله الكاعات البمدية واملنت
 والكاعات املغطاة لمتداريب واملباريات 

 :38الفصل 
ٌإدى واجب ٌومً مسبما إلى صندوق المابض البلدي عن 

 استغالل الماعات الجماعٌة كما ٌلً :

 درهم.   611......  .المركب الثمافً ...................................... -

 درهم. 4.111س ( .................. بهو لصر البلدٌة ) شارع دمحم الخام -

 درهم. 611بهو الخزانة البلدٌة والمرافك الجماعٌة األخرى .........   -

 درهم. 611لاعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي    ..............  -

 درهم. 611لاعة االجتماعات الكبرى )ممر المجلس دمحم السادس(  ...     -

 رهم. 611لجماعً )ممر المجلس دمحم السادس( ...    بهو ممر المجلس ا -

 درهم. 21.111ملعب الحارثً ومدرجاته لتنظٌم حفالت فنٌة ..........   -
 

تستثنى من أداء الواجبات المإسسات العمومٌة واألنشطة التً تكون موضوع 
 اتفالٌة شراكة مع المجلس الجماعً.

 

 ت الرياضيةونتوج استغاله الكاعات البمدية واملنتزها
 والكاعات املغطاة لمتداريب واملباريات 

 :38الفصل 
ٌإدى واجب ٌومً مسبما إلى صندوق المابض البلدي عن استغالل الماعات 

 الجماعٌة كما ٌلً :

 درهم.   611المركب الثمافً ...............................................   -

 درهم. 4.111( ...................  بهو لصر البلدٌة ) شارع دمحم الخامس -

 درهم. 611بهو الخزانة البلدٌة والمرافك الجماعٌة األخرى ...........   -

 درهم. 611لاعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي    ...............   -

 درهم. 611لاعة االجتماعات الكبرى )ممر المجلس دمحم السادس( .....  -

 درهم. 611......  )ممر المجلس دمحم السادس(الجماعً  بهو ممر المجلس -

 درهم. 21.111ملعب الحارثً ومدرجاته لتنظٌم حفالت فنٌة ..............   -

 درهم للحصة 041المنتزهات الرٌاضٌة .................................  -
 

ضوع اتفالٌة تستثنى من أداء الواجبات المإسسات العمومٌة واألنشطة التً تكون مو
 شراكة مع المجلس الجماعً.

 

 

 

 

 

 

 

 

اكبفخ  اطزغالي إٌّزشهبد 

اٌزَبكُخ فٍ ِجبرَبد وزح اٌمذَ 

 ِٓ مزف اٌخىاؽ
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 )ربٌس الجلسة(  الجماعًالمجلس  النابب االول لربٌس السٌد ٌونس بن سلٌمان

ابً المحلً المعروض على بخصوص هذه النمطة المعروضة، فمد تم اعداد مشروع لرار تعدٌلً للمرار الجب

 انظاركم.

على اساس ان نصوت على كل فصل على حدة حسب ما ٌنص  ةمحتـم سـوؾ نمر للتصوٌت على النمطواذا س 

 . 24314449علٌه المانون وٌتعلك االمر بالفصول 
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 : (08/01/1106الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 1106النمطة الثبلثون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر اكتوبر 

مً  239اوالع املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ على ملخق جلاسيش جذبير مجالغ اإلالاوعاث وبلا للمادة 

 اللاهىن الخىظيمي اإلاخعلم بالجماعاث.

 

 )ربٌس الجلسة(  الجماعًالمجلس  النابب االول لربٌس ٌد ٌونس بن سلٌمانالس

 .التدبٌر الخاصة بالمماطعاترٌر التبلوة نص تمللسٌد نابب كاتب المجلس اعطً الكلمة   
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 املقاطعات  لتدبريصيىيُ الملدص التقارير اليصف 
 مراكش املدينة

 ارةـــــاملن
 زـــــجلي

 سيدي يوسف بن علي
 لـــــالنخي

 

 

 

 

 

 تقديه عاو

يعد "من القانون التنظيمي املتعلق باجلماعات القاضي ب   934بناء على املقتطيات املنصوص عليوا يف املادة 

رئيص جملص املقاطعة تقزيزا كل ستة أطوز يتعلق بتدبري املقاطعة ، يوجوى لزئيص جملص اجلماعة الذي جيمع كل 

 ."تعلقة باملقاطعات و يعزض ملخصا بظأنوا على جملص اجلماعة مزتني يف الشنةالتقاريز امل

 .يف هذا الظأن 9862 غظت 86بتاريخ  63881و تبعا إلرسالية الشيد رئيص مجاعة مزاكع حتت عدد 

 تدبريتقاريز يديلم ملخصا عن ااملقاطعات يف املوضوع، يظزفين أن أضع بني  جمالص رؤساء الشادة وتبعا ألجوبة

من اكتوبز  لفرتة الشتة االطوز  مزاكع املدينة، املنارة، جليز، سيدي يوسف بن علي والنخيل جمالص املقاطعات

 . 9862اىل مارض  9861
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 التقرير اليصف الصيىٍ جمللض مقاطعُ مراكغ املدييُ
 .1106لصتُ أظهر األوىل لصيُ  

المتعلـك بالجماعات الترابٌة و فً إطار ما جاء فً خطاب صاحب   113 – 14من المـانون التنظٌمـً رلم  239تطبٌما للمادة 
، حٌث أكد جبللته على  2016الجبللة الملن   السادس نصره هللا و أٌده ، عند افتتاحه الدورة الخرٌفٌة للبرلمان فً أكتوبر 

رباسة مجلس مماطعة مراكش المدٌنة على  ضرورة تؤهٌل اإلدارة المؽربٌة فً أفك جعلها إدارة رلمٌة . و فً هذا اإلطار دأبت
 عمد اجتماعات مع رإساء المصالح بالمماطعة لحثهم على العمل فً هذا النهج .

  ٌاٌزمزَز اإلدار 
 : مصلحة المدٌرٌة

 أثزسهب اطزمجبي اٌّىامُٕٓ اٌزاغجُٓ 7102 ػزفـذ اٌىزبثخ اٌخبؿخ ٌٍظُذ اٌزئُض طُزا ػبدَب خالي اٌظذ اٌؼهىر االوًٌ ِٓ طٕخ

فٍ ِمبثٍخ اٌظُذ اٌزئُض َزُ رحذَذ ِىاػُذ ٌهُ ثبٌزٕظُك ِغ اٌظُذ ٔبئت اٌزئُض واخجبرهُ ػجــز اٌهبرف1 وِٓ أثزس ِب رمىَ ثه 

 اٌىزبثخ اٌخبؿخ ٌٍظُذ اٌزئُض اطزمجبي اٌجزَذ اٌٍّخؾ ف5ٍ 

 701  /دػىح 03مٍت /  71رهبٍٔ /  71ػىبَخ 

 مصلحة أعمال المجلس:
 

 اٌفززح اٌّذوىرح 5ثؼق أٔؼطخ اٌّـٍحخ خالي 

 اطـــــم النشــــإس التارٌخ ر.ت

 2017فبراٌر  14 1

تحضٌر وإعداد إجتماع لجنة الشإون الثمافٌة واالجتماعٌة ولجنة التنشٌط الرٌاضً بماعة االجتماعات 
بممر المماطعة لتدارس ومنالشة النمط التالٌة : تمٌٌم رحلة تبادل التجارب والخبرات لمدٌنة فاس 

*دراسة ومنالشة سبل  2017ومنالشة مشروع البرنامج الثمافً لمجلس المماطعة برسم سنة  *دراسة
 اإلعداد لدوري كرة المدم المنظم من طرؾ جماعة مراكش. 

 2017فبراٌر 16  2
إعداد مسودة مشروع البرنامج السنوي لؤلنشطة الثمافٌة واالجتماعٌة لمجلس المماطعة وعرضه على 

 نالشة والتعدٌل.اللجنة المختصة للم

2017فبراٌر  21 3   

حضور اللماء التنسٌمً األول حول تحدٌد شروط اإلستفادة من دعم الجماعة للجمعٌات برسم سنة 
 مثبل: *األلطاب المابلة للدعم  ،مع دراسة جمٌع النمط والمحطات التً سٌعتمد علٌها المشروع2017

ٌة لتمدٌم طلب الحصول على ابك الضرور*الوثالمعتمدة فً انتماء ملفات الدعم.*المعاٌٌر 
 *انجازات الجمعٌة خبلل السنتٌن األخٌرتٌن.الدعم.

 .2017الجماعة برسم سنة  التحمبلت للجمعٌات الراؼبة فً االستفادة من دعمبداٌة عملٌة تسلٌم كناش  2017فبراٌر  27 4

 2017مارس 2 5
ط مشارٌع الجمعٌات الراؼبة فً االستفادة من حضور اللماء التنسٌمً الثانً حول إعداد معاٌٌر  تنمٌ

 .2017دعم الجماعة برسم سنة 
 .2017إنطبلق عملٌة تسلم ملفات الجمعٌات الراؼبة فً اإلستفادة من دعم الجماعة برسم سنة  2017مارس  6 6

7 
مارس  21

2017 

ٌة تهم الصالح إنطبلق عملٌة تشخٌص وتصنٌؾ  مشارٌع الجمعٌات التً تمدمت بمشارٌع هادفة وحٌو
 %85العام و مجلس المماطعة،حٌث عرفت استفادة اكثر من 

8 
مارس  27

2017 

تهٌا جدول تشخٌص مشارٌع الجمعٌات الراؼبة فً إنجاز مشارٌع بتراب المماطعة برسم سنة 
 ،وعرضه على لجنة المشارٌع بالمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش. 2017

9 
مارس الى ؼاٌة   8

 2017ماي 13

ق البرنامج السنوي للتنشٌط الثمافً االجتماعً الرٌاضً لمجلس مماطعة مراكش المدٌنة،بالمركب انطبل
 السوسٌو ثمافً باب الخمٌس.

10 
مارس  12

2017 

افتتاح البرنامج: االحتفال بالٌوم العالمً للمرأة/إلامة معرض الصناعة التملٌدٌة/ تكرٌم نساء فاعبلت 
ارٌة بحضور السٌد ربٌس مجلس مماطعة مراكش المدٌنة وأعضاء فً جمٌع المٌادٌن واخذ صور تذك
 المجلس وحضور فاعلٌن جمعوٌٌن.

11 
مارس  16-17

2017 

إلامة ندوة حول موضوع : مشروع الحاضرة المتجددة ورجوع المؽرب لبلتحاد األفرٌمً بتعاون مع 
 إلامة أمسٌة فنٌة  اضة بمراكش معفعالٌات المجتمع المدنً وبشراكة مع مدٌرٌة الشباب والرٌ

 انطبلق دوري كاس المدٌنة العتٌمة فً كرة المدم 2017مارس 19 12

13 
إلى  20من 
مارس23ؼاٌة

2017 

بمناسبة الٌوم العالمً لذوي االحتٌاجات الخاصة مجلس مماطعة مراكش المدٌنة ٌنظم أٌام تحسٌسٌة 
مع أخذ المٌاسات وتوزٌع النظارات ،وأخذ لتبلمذة المإسسات التعلٌمٌة التابعة لتراب المدٌنة العتٌمة، 

 صور تذكارٌة مع المستفٌدٌن بحضور أعضاء المجلس وبعض األطر.

 2017مارس 24 14
 

 إلامة أمسٌة بمناسبة الٌوم العالمً للشعر.
 

 بمناسبة الٌوم العالمً للمسرح مجلس مماطعة مراكش المدٌنة ٌمٌم مهرجانا فً فن المسرح.  2017مارس30 15

 2017مارس 31 16
إلامة عرض مسرحً أول بالمركب السوسٌو ثمافً باب الخمٌس،لفرلة الوفاء المراكشٌة بعنوان :  

 "الشٌب والهبال"
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 فٍ امبر ػًّ اٌٍغبْ اٌذائّخ ٌّغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ ر5ُ

 اللجنة تارٌخ عمد االجتماع جدول األعمال
  1 7101بٌُخ ثزِغخ االػزّبداد اٌّزجمُخ ثزطُ اٌظٕخ اٌّ -0

 7102اثزًَ  02

 

 ٌغٕخ  اٌؼئوْ اٌّبٌُخ

 و االلزـبدَخ

 تعدٌل بعض بنود النظام الداخلً لمجلس المماطعة .-2

 

ِٓ عذوي أػّبي اٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز َىُٔى  إٌمطخ اٌضبُٔخ 5

 ٌّغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ 1

اثذاء اٌزأٌ ثخـىؽ ِؼزوع اٌمزار اٌزٕظٍُّ اٌغّبػٍ  -

 َذ ِىالُذ فزح واغالق اٌّحالد اٌّفزىحخ ٌٍؼّىَ 1ٌزحذ

 إٌمطخ اٌزاثؼخ 5 

االمالع ػًٍ وكؼُخ األطىاق اٌغّبػُخ اٌّزىاعذح ثززاة -

 ِمطؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

 إٌمطخ اٌظبثؼخ 5 

 دراطخ وكؼُخ اٌظىَمبد ثززاة ِمطؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1-
 

 

 

 7102ِبٌ   01

 

ٍ ٌٍحذ ِٓ ظبهزح احزالي لزار رٕظُّ–اَغبد ؿُغخ لبٔىُٔخ -0

 اٌٍّه اٌؼّىٍِ اٌّزٕبُِخ داخً رزاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

احبمخ اٌّغٍض ػٍّب ثّمزلُبد اٌمبٔىْ اٌغذَذ اٌّزؼٍك  -7

 ثّزالجخ وسعز ِخبٌفبد اٌزؼُّز و اٌجٕبء 1

 اإلٔبرح اٌؼّىُِخ ثُٓ اٌىالغ و األفبق اٌّّىٕخ1 -0

ٌلة للسموط و الدور إٌجاد صٌؽة مناسبة لمعالجة الدور اآل-
 المهجورة.

 النمطة الثامنة:

 .1106من جدول أعمال الدورة   العادٌة لسهر ٌونٌو  
 *دراسة ومنالشة وضعٌة الدور المهجورة. 
 

 

 

 

 7102ِبرص  12اٌضالصبء 

 

 7102أثزًَ  72اٌخُّض 

 

 7102ِبٌ  75األرثؼبء

 

 ٌغٕخ  ػئوْ اٌزؼُّز

 و اٌجُئخ

 

 

 

 

اٌّزاوش اٌـحُخ اٌىبئٕخ ثززاة ِمبمؼخ اإلمالع ػًٍ وكؼُخ  -

 ِزاوغ اٌّذَٕخ1

ِٓ عذوي أػّبي اٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز   إٌمطخ اٌضبٌضخ5

 71021َىُٔى

اثذاء اٌزأٌ ثخـىؽ ارفبلُخ اٌؼزاوخ ِغ ػـجخ اٌغٕىة -

 ٌزَبكخ اٌغّجبس1
 

 

 

 

 7102ِبٌ  73اٌخُّض 

اعزّبع اٌّؼززن ثُٓ ٌغٕخ اٌؼئوْ االعزّبػُخ 

 غٕخ اٌزٕؼُن اٌزَبكٍ إٌّؼمذ َىَ 5واٌضمبفُخ وٌ

 7102ِبٌ  73اٌخُّض 

 

 ٌْغٕخ اٌؼئو

 االعزّبػُخ

 و اٌضمبفُخ

 

ِٓ عذوي أػّبي اٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز َىُٔى  إٌمطخ اٌظبدطخ5

71021 

رذارص طجً وكغ آٌُبد ٌٍزىاؿً ِغ عّؼُبد اٌـٕبع -

اٌزمٍُذَُٓ  ٌٍٕهىف ثمطبع اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ ثززاة ِمبمؼخ 

 .اوغ اٌّذَٕخِز
 

 

 7102ِبٌ  73اٌخُّض 

 

 ٌغٕخ اٌظُبحخ

 و اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ

ٌغٕخ  اإلػالَ  - 

 اٌزىاؿًو

 

ِٓ عذوي أػّبي اٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز َىُٔى  إٌمطخ اٌضبٌضخ5

71021 

اثذاء اٌزأٌ ثخـىؽ ارفبلُخ اٌؼزاوخ ِغ ػـجخ اٌغٕىة -  

 ٌزَبكخ اٌغّجبس1

ئوْ االعزّبع اٌّؼززن ثُٓ ٌغٕخ اٌؼ

االعزّبػُخ واٌضمبفُخ وٌغٕخ اٌزٕؼُن اٌزَبكٍ 

 إٌّؼمذ َىَ 5

 7102ِبٌ  73اٌخُّض 

 

 ٌغٕخ  اٌزٕؼُن

 اٌزَبكٍ

 

ِٓ عذوي أػّبي اٌذورح اٌؼبدَخ ٌؼهز َىُٔى  إٌمطخ اٌخبِظخ5

7102 1 

ػزف ثزٔبِظ اٌىوبٌخ اٌّظزمٍخ ٌزىسَغ اٌّبء و اٌىهزثبء 

اٌّبء  -ػ5ٍثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ ثخـىؽ لطب

 اٌزطهُز اٌظبئ1ً-اٌـبٌح ٌٍؼـزة1 

 7102ِبٌ  01
اٌٍغٕخ اٌزمُٕخ 

 اٌّخزٍطخ
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 أِب  ثخـىؽ اعزّبػبد اٌّغٍض فٍ امبر دوراره اٌؼبدَخ فمذ وبٔذ وبٌزب5ٌٍ

 الممررات المتخذة جدول األعمال الدورة

 

 

 

 

 

 

 ػبدَـــخ

 اٌخُّض 

َٕبَز  13

7102 

 

 

 دراطخ و ِٕبلؼخ ِؼزوع اٌهُىٍخ -0

 اإلدارَخ ٌٍّمبمؼخ1

ػلرىا(  74ثبعّبع األػلبء اٌحبكرزَٓ 7102َٕبَز  13ثزبرَخ  10ِمزر ػذد

ِٕبلؼررخ ِؼررزوع اٌهُىٍررخ اإلدارَررخ ذراطخ وثزؤعُررً إٌمطررخ األوٌررً اٌّزؼٍمررخ ثررـ

 ٌٍّمبمؼخ1

ػزف ثزٔبِظ ػًّ اٌىوبٌخ  -7

اٌّظزمٍخ ٌزىسَغ اٌّبء و اٌىهزثبء ثزطُ 

 ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ 7102طٕخ 

 اٌّذَٕخ1

 ػلرىا( 73ثبعّبع األػلبء اٌحبكرزَٓ 7102َٕبَز  13ثزبرَخ  17ِمزر ػذد

رُ االمالع ػًٍ إٌمطخ اٌضبُٔخ اٌّزؼٍمخ ثـؼزف ثزٔبِظ ػّرً اٌىوبٌرخ اٌّظرزمٍخ 

 ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1 7102ٌزىسَغ اٌّبء و اٌىهزثبء ثزطُ طٕخ 

ػزف األػغبي إٌّغشح ثززاة  -0

 اٌّذَٕخ1 ِمبمؼخ ِزاوغ

 

 ػلرىا( 71ثبعّبع األػلبء اٌحبكرزَٓ  7102َٕبَز  13ثزبرَخ  15ِمزر ػذد

غررشح ثزررزاة رررُ االمررالع ػٍررً إٌمطررخ اٌضبٌضررخ اٌّزؼٍمررخ ثررـىكؼُخ األػررغبي إٌّ

 ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

اإلمالع ػًٍ وكؼُخ األطىاق  -5

اٌغّبػُخ اٌّزىاعذح ثززاة ِمبمؼخ 

 ِزاوغ اٌّذَٕخ

ػلرىا( 71ثبعّبع األػلبء اٌحبكرزَٓ  7102َٕبَز  13زبرَخ ث 13ِمزر ػذد

بإلمالع ػٍررً وكررؼُخ األطررىاق اٌغّبػُررخ ؤعُررً إٌمطررخ اٌزاثؼررخ اٌّزؼٍمررخ ثررـثز

 اٌّزىاعذح ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ

اإلمالع ػًٍ وكؼُخ اٌّزاوش  -3

 1اٌـحُخ ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ

 

ػلرىا( 73ثبعّبع األػلبء اٌحبكرزَٓ  7102َٕبَز  13ثزبرَخ  10ِمزر ػذد

ثزؤعًُ إٌمطخ اٌخبِظخ اٌّزؼٍمخ ثـبإلمالع ػًٍ وكؼُخ اٌّزاوش اٌـحُخ ثززاة 

 ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ

 

 اطزضٕبئُخ

اٌخُّض 

بٌ ِ 10

7102 
 

 

ثزِغخ االػزّبداد اٌّزجمُخ ثزطُ  -0

 71011اٌظٕخ اٌّبٌُخ 

 ػلرىا 70اٌحبكرزَٓ  ثبعّربع األػلربء 7102ِبٌ  10ثزبرَخ  10ِمزر ػذد

وافك ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕرخ ػٍرً إٌمطرخ األوٌرً اٌّزؼٍمرخ ثرـ ثزِغخ 

 2016االػزّبداد اٌّزجمُخ ثزطُ اٌظٕخ اٌّبٌُخ 

 

رؼذًَ ثؼق ثٕىد إٌظبَ اٌذاخٍٍ  -7

 ٌّغٍض اٌّمبمؼـخ

  ػلرىا04ثبعّربع األػلربء اٌحبكرزَٓ  7102ِربٌ  10ثزربرَخ  17ِمزر ػذد

ؼذًَ زمؼررخ ِررزاوغ اٌّذَٕررخ ػٍررً إٌمطررخ اٌضبُٔررخ اٌّزؼٍمررخ ثررـوافررك ِغٍررض ِمب

 ثؼق ثٕىد إٌظبَ اٌذاخٍٍ ٌّغٍض اٌّمبمؼـخ1

 

 

 

 

 

 

 ػبدَـــخ

 

األرثؼبء 

12 

 ىُٔىَ

7102 

 

 

 

 

االمالع ػًٍ وكؼُخ اٌّزاوش  -0

 اٌـحُخ ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

 

 ػلرىا73زَٓ ثبعّبع األػلربء اٌحبكر 7102َىُٔى  12ثزبرَخ  10ِمزر ػذد

وافررك ِغٍررض ِمبمؼررخ ِررزاوغ اٌّذَٕررخ ػٍررً رؤعُررً إٌمطررخ األوٌررً اٌّزؼٍمررخ 

 ثبالمالع ػًٍ وكؼُخ اٌّزاوش اٌـحُخ ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1
 

اثذاء اٌزأٌ ثخـىؽ ِؼزوع  -7

اٌمزار اٌزٕظٍُّ اٌغّبػٍ ٌزحذَذ 

ِىالُذ فزح واغالق اٌّحالد 

 اٌّفزىحخ ٌٍؼّى1َ

ػلرىا   71ثبعّبع األػلبء اٌحبكزَٓ  7102َىُٔى  12َخ ثزبر 17ِمزر ػذد

وافك ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ ػًٍ إٌمطخ اٌضبُٔخ اٌّزؼٍمخ ثبثذاء اٌرزأٌ 

غررالق ثخـررىؽ ِؼررزوع اٌمررزار اٌزٕظُّررٍ اٌغّرربػٍ ٌزحذَررذ ِىالُررذ فررزح وا

 اٌّحالد اٌّفزىحخ ٌٍؼّى1َ

ػزف ثزٔبِظ اٌىوبٌخ  -3

اٌىهزثبء اٌّظزمٍخ ٌزىسَغ اٌّبء و 

ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ 

اٌّبء اٌـبٌح  -ثخـىؽ لطبػ5ٍ 

 اٌزطهُز اٌظبئً 1 –ٌٍؼزة 

ػلرىا  73ثبعّبع األػلربء اٌحبكرزَٓ  7102َىُٔى  12ثزبرَخ  10ِمزر ػذد

ع ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕرخ ػٍرً إٌمطرخ اٌخبِظرخ اٌّزؼٍمرخ ثؼرزف امال

اٌىهزثرربء ثزررزاة ِمبمؼررخ ِررزاوغ  ثزٔرربِظ اٌىوبٌررخ اٌّظررزمٍخ ٌزىسَررغ اٌّرربء و

 اٌزطهُز اٌظبئً 1 –اٌـبٌح ٌٍؼزة اٌّبء  -اٌّذَٕخ ثخـىؽ لطبػ5ٍ 

اثذاء اٌزأٌ ثخـىؽ ارفبلُخ  -0

اٌؼزاوخ ِغ ػـجخ اٌغٕىة ٌزَبكخ 

 اٌغّجبس

 

ػلرىا  71ثبعّبع األػلربء اٌحبكرزَٓ  7102َىُٔى  12ثزبرَخ  15ِمزر ػذد

ًٍ رؤعًُ إٌمطخ اٌضبٌضخ اٌّزؼٍمخ ثبثرذاء وافك ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ ػ

 اٌزأٌ ثخـىؽ ارفبلُخ اٌؼزاوخ ِغ ػـجخ اٌغٕىة ٌزَبكخ اٌغّجبس

رذارص طجً وكغ آٌُبد ٌٍزىاؿً  - -1

ِغ عّؼُبد اٌـٕبع اٌزمٍُذَُٓ ٌٍٕهىف 

ثمطبع اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ ثززاة ِمبمؼخ 

 ِزاوغ اٌّذَٕخ1

ػلرىا   70بع األػلبء اٌحبكزَٓ ثبعّ 7102َىُٔى  12ثزبرَخ  13ِمزر ػذد

ع ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ ػًٍ إٌمطخ اٌظبدطخ اٌّزؼٍمرخ ثرـزذارص امال

طررجً وكررغ آٌُرربد ٌٍزىاؿررً ِررغ عّؼُرربد اٌـررٕبع اٌزمٍُررذَُٓ ٌٍٕهررىف ثمطرربع 

 اٌـٕبػخ اٌزمٍُذَخ ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

إلمالع ػًٍ وكؼُخ األطىاق ا -5

ثززاة ِمبمؼخ اٌغّبػُخ اٌّزىاعذح 

 ِزاوغ اٌّذَٕخ1

ػلرىا  04ثبعّبع األػلربء اٌحبكرزَٓ  7102َىُٔى  12ثزبرَخ  11ِمزر ػذد

امٍغ ِغٍض ِمبمؼرخ ِرزاوغ اٌّذَٕرخ ػٍرً إٌمطرخ اٌزاثؼرخ اٌّزؼٍمرخ ثرـبإلمالع 

 عذح ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1ػًٍ وكؼُخ األطىاق اٌغّبػُخ اٌّزىا

ة دراطخ وكؼُخ اٌظىَمبد ثززا -2

 ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

 

ػلرىا  04ثبعّبع األػلربء اٌحبكرزَٓ  7102َىُٔى  12ثزبرَخ  12ِمزر ػذد

امٍغ ِغٍرض ِمبمؼرخ ِرزاوغ اٌّذَٕرخ ػٍرً إٌمطرخ اٌظربثؼخ اٌّزؼٍمرخ ثرـذراطخ 

 وكؼُخ اٌظىَمبد ثززاة ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ1

دراطخ وِٕبلؼخ وكؼُخ اٌذور  -3

 اٌّهغىرح1
 

ثبعّرررربع األػلرررربء اٌحبكررررزَٓ  7102َىُٔررررى  12َخ ثزرررربر 13ِمررررزر ػررررذد

ػًٍ إٌمطخ اٌضبِٕخ اٌّزؼٍمخ  ػلىا  امٍغ ِغٍض ِمبمؼخ ِزاوغ اٌّذَٕخ04

 خ وِٕبلؼخ وكؼُخ اٌذور اٌّهغىرح1ذراطثـ
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 7102ثؼق أٔؼطخ اٌّـٍحخ خالي اٌفززح اٌّززاوحخ ِب ثُٓ ػهز َٕبَز و َىُٔى

 االحتفال بالٌوم العالمً للمرأة :  -

 تكرٌم نساء فلعالت فً جمٌع المٌادٌن  –معرض الصناعة التملٌدٌة  إلامة

 انٍٕو انعانًً نصٔي االحتٍاجاخ انراصح : -

 اٌاو تحؽٍؽٍح نتاليصج انًؤؼؽاخ انتعهًٍٍح انتاتعح نتطاب انًسٌُح انعتٍقح يع اذص انقٍاؼاخ ٔ تٕظٌع انُظاضاخ 

 اتعح نتطاب انًقاغعح تٕظٌع انُظاضاخ نفائسج تاليٍص انًساضغ االتتسائٍح انت -

 ٌٕو تحؽٍؽً تًسضؼح احًس انُٕض يٍ تأغٍط انٓالل االحًط -

 عطٔض يؽطحٍح.  -

 عطٔض فً فٍ انفطجح  -

 فٍ انحهقح تًسضؼح عثس انؽالو جثطاٌ ٔ يسضؼح تالل. -

 انسٔضج االٔنى نتثطٌع غائط انحؽٌٕ انٌٕساًَ ٔ ْجٍُّ. -

 زٔضي ٔنً انعٓس االيٍط يٕالي انحؽٍ نكطج انقسو  -

 جاٌ انسٔنً نهفٍ انًعاصطانًٓط -

 تُظٍى قافهح غثٍح نفائسج ؼاكُح يطاكش انًسٌُح  -

 حفم اعصاض  -

 تصٍُف ؼاحح جايع انفُا كتطاث شفاًْ اليازي  -

 إقايح حفم إفطاض يع تٕظٌع انجٕائع عهى انفائعٌٍ تًُتعِ اكسال تا احًاز . -

ئًح ٔ انًؤشٍٍَ ٔ انفائع تانجائعج انسٔنٍح انًُظًح إحٍاء حفم تكطٌى نهفائعٌٍ فً يؽاتقح تجٌٕس انقطاٌ انكطٌى ٔ تعط اال -

 تانسٔحح.

   رخؾ اٌّزور   7102اٌزمزَز إٌـف اٌظٕىٌ 

ضذص نى ٌتى ؼحثٓا، ذالل   05ضذصح نٕنٕج ؼاحح جايع نفُاء تى ؼحثٓا يٍ غطف اصحاتٓا تًٍُا ال تعال  547َجاظ تى ا

 .30/06/2017انى غاٌح  01/01/2017انًًتسج يا تٍٍ   انفتطج 

 : مكتب الضبط
ٌعطف يكتة انعثػ تًجهػ يقاغعح يطاكش انًسٌُح َ اغا عازٌا ذالل انؽتح ان ٕٓض انًتثقٍح  يٍ انؽُح انجاضٌح يُٓا اؼتقثال 

 انطهثـــــاخ ٔان كاٌاخ ٔانطؼائم ؼٕاء انٕاضزج أٔ انصازضج فً اؼــــــــى انؽٍس ضئٍــــــػ يجهػ يقاغعح يطاكش انًسٌُح.

وعالن   العدد  

 الصادرات 3959

 الوردات 3652

 التؤشٌرة 3959
 

 مصلحة الموارد البشرٌة :
 

 العــــــــدد النشــــــاط
 05 إصــدار لرارات تفوٌض ضباط الحالة المدنٌة. -
 02 إصــدار لرارات التفوٌض فً مجال تثبٌت اإلمضاء. -
 05 مجلس مماطعة مـــراكش المدٌنـــة.إصــدار لرارات التفوٌض فً مهام النٌابة لبعض السادة أعضاء   -
 04 إصدار مذكرات إدارٌة لموظفً مصلحة الشإون التمنٌة. -
 04 إصدار مذكرات إدارٌة  لموظفً مصلحة التعمٌر. -
 15 إصــدار مذكرات إدارٌة لموظفً مماطعة مراكش المدٌنة لبالً المصالح. -
 249 إصــدار لرارات اإلجازة السنوٌة. -
 498 ات االنصراؾ و العودة من اإلجازة لموظفً المماطعة.إصـــدار بٌان -
 249 دار لــرارات التنمٌــط لؤلطــر اإلدارٌة و التمنٌة العلٌــا و المتوسطة.ـــإص -
 02 تحٌٌن و إعداد البحة اسمٌة للموظفٌن التابعٌن لمماطعة مراكش المدٌنة. -
 05 لموظفٌن المستوفٌن للشروط النظامٌة.المساهمة فً إنجاح مبارٌات الكفاءة المهنٌة لفابدة ا -

 المشاركة فً تمثٌل اللجن اإلدارٌة المتساوٌة األعضاء -
 

 (01) 
 01 مواكبــــــة و مساعــــــدة أرامـــــل الموظفٌن. -
 05 تحسٌس الموظفٌن المشرفٌن  على اإلحالة  للتماعد  عن تهٌا ملفاتهـــم و مواكبة األعوان فً إعداد هذه الملفات. -

 222 االستفادة من الساعات اإلضافٌة -
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 ٍٕاٌزمزَز اٌزم 
 

 مصلحة التعمٌر : 

  ٌونٌو إلى غاٌة شهر  ٌناٌربلغ عدد الملفات المدروسة خالل اجتماعات الشبان الوحٌد خالل الفترة مابٌن شهر

 ملف 231: 3128

  : شكاٌة  98الشكاٌات 

 : ملف  55الملفات الممدمة إلعادة النظر 

 ٌ398م : رخص الترم 

  : مخالفة 99المخالفات 

  : لرار  42لرارات الهدم 

 : إخبار :2االخبارات المسجلة بالملحمات اإلدارٌة التبعة لنفوذ هذه المماطعة 

 مصلحة الشإون التمنٌة :

  لامت المصلحة بتتبع مختلف مشارٌع مراكش الحاضرة المتجددة و اشغال البنٌة التحتٌة :التطهٌر السابل/ الماء

 ب الشرو

  : أوراش صٌانة 18الصٌانة و المحافظة على البناٌات اإلدارٌة 

 : صٌانةتم تركٌب التبلٌط بالحجر الالصك +  موالع 15الصٌانة االعتٌادٌة للطرلات  

 الصٌانة و اإلصالح االعتٌادي للممابر 

  : مولع 19نمل االتربة 

 صٌانة اإلنارة العمومٌة 

 األحٌاء شغال همت المرافك الرٌاضٌة، االلتصادٌة، اإلدارٌة  و كما لامت مصلحة االغراس بمجموعة من األ

 الشوارع...و

 

 الشإون الثمافٌة ،االجتماعٌة و الرٌاضٌة -التجهٌز مصلحة 

 لام مجلس مماطعة مراكش المدٌنة بتمدٌم الدعم لفعالٌات المجتمع المدنً عن طرٌك :

 ٌاضٌة ....(الدعم الوجستٌكً لالندٌة الرٌاضٌة )مٌدالٌات، ألبسة ر 

 الالوازم المكتبٌة و المطبوعات 

  االدوات المعلوماتٌة 

  ادوات النظافة 

إلى متم  1106-10-10من طرؾ المرافك الرٌاضٌة التابعة لتراب المماطعة خبلل الفترة الممتدة من ترخٌص  53تم تسلٌم 

 .1106ٌونٌو 21
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 مصلحة المٌزانٌة و المحاسبة : -

 كؤداة معلوماتٌة لتدبٌر العملٌات المتعلمة بالنفمات ،   3125دبٌر المندمج للنفمات التً تم اعتمادها مند سنة استنادا الى منظومة الت   

 
 هً كالتالً : 3128فان الستة أشهر االولى من سنة  

     

 المبلػ المــستــفــٌــد نوع الــنـفــمــة النــفــمــة

 الؽاء    

 النفمة أمر التزام

 الملتزم    

 بها باألداء بالنفمة

 سندات الطلب

            

   *      GRAPHIC INVEST   179 907,60 شراء عتاد صغٌر للتشوٌر

            

   *      SYNEOTEC   178 971,00 الصٌانة و المحافظة على البناٌات االدارٌة

            

     *    MENARA NEGOCE   199 876,41 شراء الصباغة

            

     *    CASA NOUR     49 765,59 شراء عتاد صغٌر

            

     *    PNEUMATIQUE OUBERKA     68 766,12 لطع الغٌار و االطارات المطاطٌة للسٌارات و االلٌات

            

 سندات الطلب

            

     *    STE REKAYA INFO   140 023,83 باعة اوراق و مطبوعاتلوازم المكتب و مواد الط

            

     *    TRIDENT SYSTEMS     69 767,10 لوازم العتاد التمنً و المعلوماتً
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     *    STE ECOPRESTA SARL AU     59 859,81 شراء مواد الصٌانة المنزلٌة

            

     *    STE AMH EQUIPEMENT     39 942,72 الكتب و السجالت المختلفةتسفٌر 

            

 هبات و معونات لصالح المحتاجٌن

          

BENHLIMA FATIMA     49 680,00      *   

          

 مصارٌف نمل االطفال للمخٌمات

          

ESSAI TOURS     61 959,00      *   

          

ANFGOU TOURS     36 252,00      *   

          

 االتفالٌات

            

   *      SNTL (SARL)   100 000,00 صٌانة و اصالح السٌارات و االلٌات

            

 اعالنات لانونٌة ادراجات و مصارٌف النشر االعالنات

          

RISSALAT AL OUMMA       1 152,00    *     

          

RISSALAT AL OUMMA          288,00    *     

          

RISSALAT AL OUMMA          345,60    *     

          

RISSALAT AL OUMMA       1 108,80    *     

          

STE JOURNAL ATTAJDID SARL          561,60    *     
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 اعالنات لانونٌة ادراجات و مصارٌف النشر االعالنات

          

GROUPE MAROC SOIR       1 915,20    *     

          

GROUPE MAROC SOIR       1 512,00    *     

          

GROUPE MAROC SOIR          748,80    *     

          

 الصفمات

            

   *      DAADOUA TRAVAUX SARL AU   164 304,00 اكتراء الٌات النمل و الٌات اخرى

            

   *      KHAI SERVICES   590 400,00 مصارٌف النشاط الثمافً و الفنً

            

  

 تعوٌضات للربٌس و لذوى الحك من المستشارٌن

          

   *      658,31 299   لمكتب المسٌر حالٌا  ا  

           التعوٌضات عن المهام

   *      400,00 50     كاتب المجلس و ناببه و رإساء اللجان  و التمثٌل

         الدابمة و نوابهم  

            

              

   *      600,00 6       بعض أعضاء المجلس ن داخل المملكةمصارٌف تنمل  الربٌس و المستشارٌ التعوٌضات عن التنمل

              

 الرصٌد المنمول -درهم من طرف الوالً 24 111 111, 11بمبلغ  3128باالضافة الى :التؤشٌر على حساب النفمات من المبالغ المرصودة لسنة               

 و برمجتها ثم االعتمادات الملتزم بها و الغٌر مإداة   3 :42  133441بمبلغ  3127تبمٌة من سنة االعتمادات الم  -درهم  7 93:  539453بمبلغ  

 درهم. 5 774 517423بمبلغ  3127سنة    
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 ملدص التقرير اليصف الصيىٍ جمللض مقاطعُ امليارَ 

  1106مارط 20إىل غايُ  1105خالل املدَ مً فاتح أكتىبر

 : الحمدٌرٌة المص

جرٌا على العادة دأبت إدارة المماطعة على تتبع و مواكبة ملفات تدبٌر شإون المماطعة ففً خالل هذه الفترة 
و عةةدد لةةرارات إلغةةاء  6و عةةدد لةةرارات التفةةوٌض  92و عةةدد الصةةادرات  93الزمنٌةةة بلغةةت عةةدد الةةواردات 

 .2التفوٌض
إلدارٌة المتوصل بها والتً تةدخل ضةمن اختصةاص د تم بشكل فعلً اإلجابة على جمٌع المراسالت الو

اإلدارة، آما تلن المتعلمة بالمصالح فمد تم إحالتهةا علةٌهم لالختصةـاص و التخةاذ المتعةٌن إجةراإه بتنسةٌك تةام مةع 
 اإلدارة.
كما تم تحٌٌن جمٌع المرارات والتفوٌضات واإلشهاد على صحة اإلمضاء و ضباط الحالة المدنٌة بالملحمات   
 رٌة وكذا سوق السٌارات المستعملة .اإلدا

 مصلحة أعمال المجلس:

 

 

 

 اضٌد اشتغانٓا ٔيٕظٕعٓات عسز انسٔضاخ تاضٌرٓا ٔيٕظٕعٓا عسزْا نهجٍ انً تغهحا

جلنة امضؤون 

 املامية والاكتعادًة

 

50 

 

 

 

 

برجمة امفائغ      7506دجنرب  72

 7500برمس س نة 

 

12 

 7502ادلورة امؼادًة ميناير 

 .7506ة ـة املاميـودة من امسنـب امنفلات من املبامؽ املرظامن حسائغ برجمة امف .0

 ملرتح ثؼدًل بؼغ ملتضيات امنظام ادلاخيل اخلاص مبجوس ملاظؼة املنـــــارة . .7

الاداًرتني مؼعى هللا وبوغاكز ظبلا  احداث مكتبني فرغيني نوحاةل املدهية ابملوحلتني .1

ماي  02)  0412صؼبان  00ظادر يف  0426.06ملرار امس يد وزير ادلاخوية رمق 

 (.  )مومتس( 7506

 الاظالع ػىل امتلرير امس نوي املتؼوق بتدبري جموس ملاظؼة املنارة . .4

 

جلنة امضؤون 

 الاجامتغية وامثلافية

 

57 

مناكضة امربانمج         7506هوهرب  57

 امس نوي

"                       7506هوهرب  06

" 

  

مناكضة كاهون        7502فرباير  75 50 ئةجلنة امتؼمري وامبي 

 66.07امتؼمري 
  

 

 اال دارةجلنة حتدًث 

 

54 

 حتدًث الادارة  7502ًناير  50

مناكضة امييلك         7502ًناير  07

 امتنظميي

مناكضة امنظام          7502ًناير  01

 ادلاخيل

الاظالع ػىل        7502فرباير 57

 امتلرير امس نوي

  

 مناكضة وضؼية امنظافة   7506دجنرب 70 57 حةجلنة امع

 مناكضة وضؼية امنظافة   7502فاحت فرباير 
  

 تقطٌط ؼتح اشٓط

  2017انى يتى ياضغ  2016يٍ اكتٕتط 
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 مصلحة الشإون التمنٌة :

 

لامت مصالح المسم  3128 مارسإلى غاٌة نهاٌة  أكتوبرخالل الست أشهر ابتداء من فاتح 

 التمنً و تمنًٌ الملحمات اإلدارٌة  باألشغال همت المصالح التالٌة:

 اخراج وصوالت التنظٌف تسلم –تتبع الشكاٌات –تحرٌر التمارٌر (تابة المسم التمنًك

 ....(-الواردات 

  الصٌانة و التسٌٌر 

 إبرام -)تزوٌد المكاتب و المصالح باللوازم المكتبٌات و اإلعالمٌاتمصلحة التجهٌز

 اإلعدادي.....(  طلبٌن لاللتناء و المتعلمٌن بلوازم مدرسٌة مع ممررات التعلٌم االبتدابً و

 )... مصلحة التزٌٌن)أنشطة ثمافٌة و تربوٌة و رٌاضٌة 

  اعداد لرارات لجنة –مصلحة الصفمات :)تهٌا ملفات  طلبات العروض و االعالن عنها

 ....(-طلبات العروض

 استخالص المستحمات....(مصلحة وسابل االتصال و التواصل و الماء و الكهرباء( 

  (-ٌة الكنس /جمع النفاٌات المنزلٌة و الخضراء)تتبع عملمصلحة النظافة........ 

 : البت فً الشكاٌات و معاٌنتها  –) تتبع األشغال و طلبات االلتناء مصلحة الطرق-

 ..(للطرلاتالصٌانة االعتٌادٌة 

  تتبع و جرد لبوصوالت الخاصة به –المستودع: )توزٌع الحصص الشهرٌة من الولود

)... 

 ةاإلنارة العمومٌ صٌانة 

 السمً و جمع النفاٌات ...(-مصلحة المناطك الخضراء : )تشذٌب االشجار 

 

 مصلحة الموارد البشرٌة:

 

 .2017ياضغ  31انى    2016تقطٌط عٍ أَ طح يصهحح انًٕاضز انث طٌح اتتساء يٍ فاتح اكتٕتط      

 اؼى انُ ــــــــــاغ
 

 انًجًٕ 

 124 الرخص اإلدارية

 13 التدريب

 39 النتقاالتالتعيينات وا

 134 الترقيات

 64 الصادرات

 118 الواردات
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 مصلحة التعمٌر : 
 

     
 

    

 
2017 2016 

    اكتوبر نونبر دجنبر ٌناٌر فبراٌر مارس المجموع   

660 130 86 93 113 140 98 
 

 الملفات المسجلة الجدٌدة
 

 
 ضبط الشبان الوحٌدالملفات المسجلة بمكتب ال 89 127 108 100 89 129 642

 
 الملفات الممبولة من لجنة الدراسات 121 123 136 128 106 140 754

 
 الملفات المسلمة 189 124 129 118 96 79 735

 
 الطلبات 18 8 10 9 14 15 74

  رخص استبناف اشغال البناء
 الرخص المسلمة 10 7 6 3 8 11 45

 
329 85 40 51 43 56 54 

 

 الطلبات
 

 

 اإلصالحرخص 
 

 
 الرخص المسلمة 33 33 17 32 25 64 204

 
 محاضر المعاٌنة 17 21 8     36 82

 مرالبة البناء
 

7       1 6 0 

 

 طلبات الهوٌة
 

 

 طلبات الرخص بالمعاٌنة 101 77 92 74 72 69 485

 

 رخص السكن 
 

 
 الرخص بالمعاٌنة 73 70 113 37 49 54 396

 

307 46 35 69 70 40 47 

 

طلبات الرخص 
 بشهادة المطابمة

 

 

 الرخص بشهادة المطابمة 63 56 95 46 34 43 337
 

 الطلبات 30 28 22 35 20 25 160
 

 شواهد الربط بالكهرباء
 

 المرخصة 17 23 13 25 13 13 104 

  الطلبات 5 12 9 10 3 7 46

 شواهد الربط بالمـــاء
 

 
 المرخصة 1 10 7 6 2 5 31

 
 العدد المسجل 7 9 4 14 8 5 47

 الشكاٌات

 

 التً تم البث فٌها 8 5 0 8 4 4 29

 الطلبات 17 7 56 21 9 50 160
 طلبات التخلً عن المتابعة

 تم البث فً: 17 7 44 21 9 50 148 

 

 الواردة 0 5 5 0   0 10
 مراسالت الوكالة الحضرٌة

 تم البث فً: 0 5 2       7

 

 المصالح الخارجٌة الواردة 4 12 2 7 14 19 58
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 تم البث فً: 4 12 2 7 14 19 58

  

 مصلحة الشرطة اإلدارٌة :

من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات فإن حصٌلة عمل مصلحة الشرطة  :34تنفٌذا لممتضٌات المادة      

 هً : 3128متم شهر مارس  إلى 3127اإلدارٌة خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر

 يٕظٕ  انطهة أٔ انًطاؼهح  اكتٕتط ََٕثط  زجُثط  ٌُاٌط فثطاٌط ياضغ انًجًٕ 
 غهثاخ تطذٍص اقتصازي 15 9 16 10 11 18 79

 غهثاخ انغاء انتطذٍص  2 1 3 1 1 0 8

 انتعطض عهى يُح تطذٍص 0 0 0 0 1 0 1

انًُسٔتٍح انؽايٍح نهًٍاِ ٔ 

 انغاتاخ 
اجٕتح انثحٕث نهك ف عٍ انًُافع ٔ  يفتش ان غم  انطاقح ٔ انًعازٌ  ط تانًقاغعح قؽى انتعًٍ

 انًعاض 
1 1 3 5 

 

  

       

        

        
 َٕ  انُ اغ انتجاضي اكتٕتط ََٕثط  زجُثط  ٌُاٌط فثطاٌط ياضغ انًجًٕ 

 انًقاًْ  8 1 16 0 7 7 39

 خ تٍع انحهٌٕاخ ٔ انً طٔتا 0 1 7 2 0 1 11

 تٍع انًاكٕالخ انرفٍفح ) ؼُاك( 2 0 3 1 2 3 11

 تٍع انهحٕو انثٍعاء 2 0 1 1 0 0 4

 تٍع انهحٕو انحًطاء 5 0 4 2 0 0 11

 انحالقح 1 0 1 0 0 1 3

 انًصثُاخ 0 1 0 0 0 0 1

 انًرثعاخ 0 1 0 0 0 0 1

 انًطاعى 1 0 0 0 0 0 1

 حًاو 0 1 0 0 0 0 1

 انحهٌٕاخ صُع ٔ تٍع 0 1 0 0 0 0 1

 ترعٌٍ انفحى 0 1 0 0 0 0 1
 

 بلغ عدد المراسالت: -
  :مراسلة. 24الصادرة عن المصلحة 

  :مراسالت  38الواردة على المصلحة 

 مصلحة الشإون الثمافٌة ،االجتماعٌة و الرٌاضٌة :
 الحٌوٌةة داخةل مماطعةة المنةارة الضةطالعهٌعتبر المسم الثمةافً واالجتمةاعً والرٌاضةً مةن األلسةام 

بمجموعة من المهام ٌروم مجلس المماطعة من خاللها خلك دٌنامٌة ثمافٌة ورٌاضةٌة داخةل ترابهةا، مستحضةرا 
البعةد االجتمةةاعً ومماربةة النةةوع عبةر إشةةران الفعالٌةات المجتمعٌةةة فةً إنجةةاز بةرامج أنشةةطة تسةتهدف المةةرب 

  اضٌة والسوسٌوثمافٌة .لمرافك الرٌوتحمٌك الحكامة فً االستفادة من التنشٌط المحلً والولوج ل
 عرض كرونولوجً لألنشطة الثمافٌة و االجتماعٌة و الرٌاضٌة  لمجلس مماطعة المنارة :

 34_33_32 التاٌكوانةدو أٌةام احتضةنت الماعةة المغطةاة العزوزٌةة الةدوري الةدولً األول فةً رٌاضةة: 1105*أكتوبر 

 3122أكتوبر 

المسةةٌرة الخضةةراء المظفةةرة و عٌةةد  52نٌةةة "حفةةل بمناسةةبة الةةذكرى : ملتمةةى المواطنةةة فةةً نسةةخته الثا1105*نااونبر  

  –الوطنً فً رٌاضة الدراجات الهوابٌة  سباقال –دوري كرة السلة  –االستمالل المجٌد 

عدد الرخص االلتصادٌة و كذا وصل اٌداع خاص بالتصارٌح لممارسة 
 نشاط التصادي خبلل المدة المذكورة اعبله 
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عةةرض  –طفةةل و حفةةل حنةةاء تخةةرٌم االذن  311حفةةالت اعةةذر  لفابةةدة  –: عةةروض فةةن التبورٌةةدا 1105*دجنباار 

 طنة فً نسخته الثانٌة حفل ختامً لملتمى الموا-مسرحً  
 : توزٌع عتاد و بدل رٌاضٌة ..3128*ٌناٌر 

البطولةةة الوطنٌةةة فةةً   –فتتةةاحً للمهرجةةان الثمةةافً االول لسةةوق ابةةواب مةةراكش : االسةةتعراض اال3128*فبراٌةةر 

 ...  فوكونطاكت رٌاضة الكراطً /

 -لفابةدة الجمعٌةاتورات تكوٌنٌةة  د –: حملة تحسٌسٌة لفابدة التالمٌذ حول احترام لانون السةٌر 1106*مارس 

تنظٌم مجموعة من المبارٌات الودٌة الكروٌةة جمعةت بةٌن فةرق  –االحتفاء بالطر النسوٌة بمناسة الٌوم العالمً للمرأة 
 .تنظٌم حفل بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة و عٌد األم –مالعب المرب  افتتاح–المجلس 

 لمركبات الرٌاضٌة التابعة لتراب مجلس مماطعة المنارة.ترخٌص داخل ا 2244و تم تمدٌم ما مجموعه 

 
 

 : مصلحة المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

 

لامت المصلحة بجملة  3128مارس  42إلى  3127خالل الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 

 من التدخالت وذلن على ثالث مستوٌات:
 المبادرة الوطنٌة للتمنٌة البشرٌة :  -2

 اللجنة/االجتماع  المكلفة بدراسة مشارٌع المبادرة الوطنٌة  * حضور أشغال
 * تنظٌم دورات تكوٌنٌة.

 تؤهٌل السكن غٌر الالبك : -3
حضور أشغال اجتماع  اللجن التمنٌة لدراسة وضعٌة الدواوٌر و الدور محل تسوٌة 

 الوضعٌة.
الشكاٌات  هذه السنة لصد االجابة و معالجة جمٌعتفعٌل الشبان الوحٌد الشكاٌات: تم  -4

شكاٌة  23الواردة على المصلحة فً ولت وجٌز و توصلت المصلحة على ما مجموعه 

 ، طلب و تعرض.
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 مصلحةالشكاٌات:

 اإلدارَخىسَؼهب حظت اٌٍّحمبد ر       
 ػذدهب

اٌؼىبَبد5 أىاػهب 

 اٌّحبُِذ اطىغىر سٌٍا اسَىٍ اٌّظُزح االٔبرح طُذٌ غبُٔ اٌحٍ اٌحظٍٕ ثىػىبس ِؼطً هللا وِبٌهب

52 40 26 16 35 40 25 28 42 54 358 
اٌؼىبَبد اٌّىدػخ 

ِجبػزح ٌذي اٌؼجبن 

 اٌىحُذ ٌٍؼىبَبد

9 8 17 4 18 14 12 10 28 13 131 

اٌؼىبَبد اٌّظغٍخ 

ِجبػزح ثبٌّىلغ 

االٌىززؤٍ اٌخبؽ 

 ثبٌؼىبَبد

60 46 40 20 52 50 32 36 67 64 467 
اٌؼىبَبد اٌزٍ رُ اٌجش 

فُهب ثبٌذراطخ 

 واٌّؼبٌغخ

1 2 3 0 1 4 5 2 3 3 24 

اٌؼىبَبد اٌزٍ هٍ فٍ 

مىر االٔغبس )ِجزِغخ 

حظت عذوي اٌٍغٕخ 

 اٌّخزٍطخ ٌٍّؼبَٕخ(

 لظُ اٌزؼُّز  ػغبي لظُ اال لظُ اٌزُّٕخ اٌجؼزَخ  لظُ اٌّىارد اٌجؼزَخ  لظُ اٌؼئوْ اٌزمبفُخ و اٌزَبكُخ

215 

اٌؼىبَبد اٌزٍ احٍُذ 

ػًٍ اٌّـبٌح اٌذاخٍُخ 

اٌزبثؼخ ٌٍّمبمؼخ 

 55 150 6 1 3 حظت االخزـبؽ 

 اٌغّبػخ اٌحلزَخ  االِٓ اٌىمٍٕ رإطبء اٌٍّحمبد االدارَخ اٌّىزت اٌـحٍ

53 
اٌؼىبَبد اٌزٍ احٍُذ 

ػًٍ اٌّـبٌح 

 35 5 11 2 اٌخبرعُخ ٌالخزـبؽ

 اٌؼىبَخ ػٓ ػىبَزه رزاعغ ؿبحت
أزفبء اٌظجت ثبساٌخ اٌلزر 

 رٍمبئُب

كزورح رغذَذ اٌؼىبَخ ٔظزا 

ٌّزور فززح مىٍَخ ػٓ 

 اَذاػهب )أوضز ِٓ طٕزُٓ
 غُبة اٌؼٕىاْ ثبٌؼىبَخ

17 
اٌؼىبَبد اٌزٍ صُ 

حفظهب الطجبة ػىٍُخ 

 وِىكىػُخ
1 26 2 1 

رإطبء اٌٍّحمبد  ح ثؼؤْ وً ػىبَخ َزُ رظغٍُهب ثبٌّىلغ اٌخبؽ ثهب وّب َزُ اخجبر اٌّؼزىٍ وزبثخ اِب ػٓ مزَك اٌجزَذ أو ثىاططخ ورلخ االرطبي  ِىعه اًٌرغذر االػبرح أْ االعزاءاد اٌّزخذ -5 ٍِحىظخ          

 1االدارَخ ٌزجٍُغ اٌّؼٍٕ ثبالِز ثّآي ػىبَزه ورذاثُز واالعزاءاد اٌّزخذح ثؼؤٔهب 
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 عُ جلًسملدص التقرير اليصف شيىٍ لتدبري مقاط
 07-18-1106مارط  2إىل غايُ  1105خالل الفرتَ  املنتدَ مً فاتح اكتىبر 

 مصلحة السكنى و التعمٌر : -
-اسٌل -جلٌز –الحً الشتوي  -)الحً العسكري بالملحمات اإلدارٌة الخمسلامت مصلحة السكنى و التعمٌر 

 : بتمدٌم االزدهار ( -امرشٌش -الداودٌات
 : 42/14/3128إلى غاٌة  12/21/3127ب الملحمات اإلدارٌة من رخص البناء و التهٌبة حس -

 طلب 247:  عدد الطلبات المودعة

 رخصة 243:  عدد الرخص المسلمة

 38:  الطلبات المرفوضة   

 رخص السكن حسب الملحمات اإلدارٌة لنفس الفترة : -
  212:  الطلبات المودعة      

 96:  الرخض الكلٌة         

 13:       الر خص الجزبٌة

   15:  الرخص المرفوضة  

 رخص استبناف األشغال حسب الملحمات اإلدارٌة لنفس الفترة : -
 417:  الطلبات المودعة   

 333:  الرخص المسلمة 

 24:  الطلبات المرفوضة

 شواهد الربط حسب الملحمات االدارٌة  لنفس الفترة : -
 51:  الطلبات المودعة   

 35:  الرخص المسلمة 

 11:  بات المرفوضةالطل

 المخالفات و الشكاٌات حسب الملحمات اإلدارٌة :  -
 29:   عدد المحاضر 

 49:  عدد الشكاٌات الواردة 

 49الشكاٌات التً تم الحسم فٌها : 

 38:  طلبات الهوٌة 

 مصلحة الشإون الثمافٌة، االجتماعٌة و الرٌاضٌة : -

جتمع المدنً و دعم أنشطتها لامت بتمدٌم الدعم التمنً )دورات فً إطار اهتمامات مجلس مماطعة جلٌز بجمعٌات الم
 جمعٌة .  47اٌام الثمافٌة ...( ل –سهرات  –تكوٌنٌة 

 كما تمت برمجة مجموعة من التظاهرات بمختلف تراب المماطعة  : 

 .مإسسة تعلٌمٌة 35تلمٌذ و تلمٌذة من  54: تنظٌم زٌارة للمآثر التارٌخٌة لفابدة 3128فبراٌر  33 -
 .جمعٌة  61الجمعٌات التابعة لتراب المماطعة لفابدة : دورة تكوٌنٌة لفابدة 3128مارس  18 -
 :3128-3127األندٌة المدعمة من طرف مجلس مماطعة جلٌز  الموسم الرٌاضً  -
  ولى بتارٌخ  جمعٌة 25: 3127نونبر  13فرع كرة المدم المجموعة األأ

  جمعٌة  32:  3127نونبر  34فرع كرة المدم المجموعة الثانٌة  بتارٌخ 

  جمعٌات 15: 3127اكتوبر  :2كرة المدم بتارٌخ  –صنف العصبة 

 جمعٌة  12: 3127اكتوبر  :2كرة الٌد بتارٌخ -صنف العصبة 

  : جمعٌة  67دوري رمضان لفرق األحٌاء كرة المدم 

 المماطعة. ٌا لمختلف أحٌاءفرٌما منتم 35كة دوري كاس المماطعة فً كرة المدم لفرق األحٌاء فبة الفتٌان بمشار 
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 27  بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشرٌف تم توزٌع بعض المعدات الطبٌة والدراجات الهوابٌة .:  3127دجنبر 

 33  حفل تكرٌم األشخاص المسنٌن وذلن بتعاون مع جمعٌة التضامن لرعاٌة المسنٌن 3127دجنبر : 
 31  لمصابٌن بمرض السكر و الضغط و كذلن األشخاص ذوي االحتٌاجات حفل استمبال لفابدة األشخاص ا:  3128فبراٌر

 الخاصة.

 15  تنظٌم حملة تصحٌح و لٌاس البصر تحت إشراف المندوبٌة  الجهوٌة لوزارة الصحة . :3128مارس  37مارس إلى غاٌة 

 19  بوردة . توزٌع بطابك التهنبة بمناسبة الٌوم العالمً للمرأة على جمٌع الموظفات مرفمة: 3128مارس 

 3128مارس  42إلى  3127أنشطة فضاء دار الجمعٌات من فاتح اكتوبر  -
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  :مصلحة الشرطة اإلدارٌة    -

 رخصة التصادٌة. 81المسلمة من طرف المصلحة الرخص االلتصادٌة بلغ مجموع         

 مصلحة الصفمات العمومٌة و طلبات االلتناء : -

ثمان صفمات كلها فً طور  42/14/3128إلى غاٌة  12/21/3127الفترة الممتدة من بلغ عدد الصفمات المنجزة خالل 

 االنجاز.

 طلب. 23بلغ عدد طلبات االلتناء المنجزة خالل نفس الفترة        
  : إون اإلدارٌةمصلحة الش -

 بلغ مختلف الشواهد و الوثابك المنجزة من طرف المصلحة كالتالً:

 العدد نوع الوثٌمة المنجزة
 74 لمذكرات اإلدارٌة ا

 13 لرارات التفوٌض

 75 شواهد العمل

 21 شواهد إدارٌة

 31 شواهد طبٌة

 22 استفسارات

 / أمر بااللتطاع من األجرة 

 37 طلبات إجراء فترات تدرٌبٌة

 :1 شواهد بإجراء فترات تدرٌبٌة 

 13 لرارات لرخص اإلدارٌة

 22 لرارات الرخص االستثنابٌة

 254 نصراف إلى اإلجازةبٌانات اال

 263 الترلٌات 

 24 إذن بالتغٌب عن العمل

 :32 الصادرات

 4:2 الواردات

 13 تسوٌة الوضعٌة 
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 14 بٌانات التغٌب 

 14 التكوٌن فً الحالة المدنٌة

 38 الكفاءة المهنٌة

 18 اإلحالة على التماعد

 73 الورلة الشهرٌة الخاصة بالعمال الموسمٌٌن

 

 -الداودٌات-اسٌل -جلٌز –الحً الشتوي  -لحالة المدنٌة للمماطعة بالملحمات اإلدارٌة الخمس)الحً العسكريمصلحة ا -

 االزدهار ( : -امرشٌش

 

 :7*دفاتر تصرٌحات الوالدات          :        

 57*دفاتر تصرٌحات الوفٌات           :        

 51*دفاتر األحكام التصرٌحٌة           :        

   46*كنانٌش التعرٌف و الحالة المدنٌة  :         

 216*االحكام                               :        

 4161*تصارٌح الوالدات                   :        

 2653*تصارٌح الوفٌات                    :        

  589*التولٌعات المودعة                  :        

 مصلحة الشإون التمنٌة : -    

 صفمات همت : 17 مصلحة الطرقبلغ عدد الصفمات المنجزة من طرف 

  لصٌانة الساحات العمومٌة و موالف السٌارات 3127/14صفمة رلم 

  2لتهٌبة األرصفة و األزلة "الشطر  3127/19صفمة رلم" 

  3لتهٌبة األرصفة و األزلة "الشطر 3127/13صفمة رلم" 

  4لتهٌبة األرصفة و األزلة "الشطر  3127/21صفمة رلم" 

  تهٌبة األرصفة و األزلة بالزلٌج و الحجر الالصك 3127/27صفمة المجلس الجماعً رلم 

  لصٌانة الطرق باالسفلت المماولة : 27/3127صفمات المماطعة رلمstadyios 

و و تركٌب و من صباغة  152بؤشغال الصٌانة االعتٌادٌة بلغت  مصلحة المستودع البلديكما لامت 

 إصالح ...

بؤشغال الصٌانة االعتٌادٌة للحدابك شملت السمً و إزالة األعشاب  مصلحة المناطك الخضراءو لامت 

 الطفٌلٌة و تشذٌب الشجٌرات و األشجار و غرسها بالنفوذ الترابً للمماطعة.

وارد على المصلحة بالمسم التمنً بمعالجة كل الشكاٌات و طلبات التدخل  ال مصلحة البناٌاتو لامت 

بمعاٌنات مٌدانٌة ، التدخل و أعداد التمارٌر التشخٌصٌة فً البعض األخر كذا كما لامت ببناء و ترمٌم مخزنٌن 

بالمستودع التابع للملحمة االدارٌة الداودٌات و احداث و بناء بعض المرافك بممبرة باب دكالة و اعداد دفتر 

 ٌانة المسابح و اشغال صٌانة البناٌات الجماعٌة ..التحمالت و ابرام الصفمة فمة الشغال ص

 بالصٌانة االعتٌادٌة لالنارة العمومٌة. مصلحة اإلنارة العمومٌةكما لامت 
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 ملدص التقرير اليصف شيىٍ لتدبري مقاطعُ شًدٍ يىشف بً علٌ 
 1106إىل مته ظهر مارط  1105خالل الفرتَ املنتدَ مً فاتح أكتىبر 

 : مدٌرٌة المصالح -

دأبةت مدٌرٌةة المصةالح و مةن خاللهةا ٌال للخطب الملكٌة السامٌة المتعلمة بالنهوض باإلدارة و تجوٌد خةدماتها تفع
 مجلس مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً  على تحسٌن المستوى التواصلً و اإلداري مع مرتفمٌها وذلن ب:

  رإسةاء المصةالح الخارجٌةة و كةذا عمد عدة اجتماعات مع السٌد الوالً و السٌد ربٌس المجلس الجمةاعً والسةادة

 ممثلً السلطة المحلٌة بالمماطعة:

 اجتماع مع السٌد المدٌر العام للوكالة المستملة لتوزٌع الماء و الكهرباء بمراكش 
 اجتماع مع السٌد مدٌر المكتب الوطنً للكهرباء بمراكش 
 ًاجتماع مع السٌد الخازن االللٌم 
 ٌةاجتماع مع السٌد مدٌر الوكالة الحضر 
  ًاجتماع مع السٌد مدٌر المحافظة العمارٌة بسٌدي ٌوسف بن عل 
 اجتماع مع السٌد المدٌر الجهوي للصحة بمراكش 
  اجتماع مع السٌد المدٌر اإلللٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش 
 برمجةة عمد عدة اجتماعات و لماءات مع أطر المجلس الجماعً و أطر المماطعةة للولةوف علةى تمةدم األشةغال الم

 بتراب المماطعة .

 تولٌع اتفالٌة إطار تعاون بٌن مدٌنة مراكش و مدٌنة اشبٌلٌة االسبانٌة 

 ة  بمناسبة افتتاح الشبان الوحٌد بمجلس المماطعة.ٌفتنظٌم ندوة صح 

  ًو إعطاء االنطاللة الرسمٌة لمشارٌع تهم الصحة و التعلٌم تفعٌال لالتفالٌة اإلطار للشراكة بٌن جهة مراكش آسف

 مإسسة جاسم الخٌرٌة المطرٌة. 

  حول التنظٌم االداري للجماعات، فمد تم عمد  39/17/3127بتارٌخ  54و تنفٌذا لمنشور السٌد وزٌر الداخلٌة رلم

 اجتماعات لوضع هٌكل تنظٌمً ٌستجٌب لخصوصٌات المماطعة. 5ما ٌزٌد عن 
 مصلحة أعمال المجلس : -

 

 اٌّىكىع ربرَخهب اٌٍغٕخ

 

ٌغٕخ اٌؼئوْ 

 االعزّبػُخ 

 واٌضمبفُخ

 

 3128ماي  27

 منالشة المانون الداخلً للخزانة البلدٌة  -

 دراسة و منالشة وضعٌة التكوٌن المهنً بمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً   -

 

 

 

 ٌغٕخ اٌزؼُّز و اٌجُئخ

 

 

 

 3128ماي 28 -

إبداء الرأي بخصوص المرار التنظٌمً الجماعً لتحدٌد موالٌت فتح و  -

 إغالق المحالت المفتوحة للعموم

منالشة وضعٌة الولاٌة المدنٌة بتراب مماطعة سٌدي ٌوسف بن  دراسة و -

 علً 

 دراسة و منالشة وضعٌة األمن بتراب المماطعة -

 االطالع على التصمٌم النهابً للتجزبة اإلدارٌة بسدي ٌوسف بن علً  -

 

ٌغٕخ اٌؼئوْ 

 االلزـبدَخ و اٌّبٌُخ

 

 3128ماي  29

ن حساب النفمات من المبالغ إعادة برمجة بعض االعتمادات المتبمٌة م    -

 .3128المرصودة لمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً لسنة 

تحوٌل اعتماد من فمرة إلى فمرات من حساب النفمات المرصودة لمماطعة     -

 .3128سٌدي ٌوسف بن علً لسنة 

ٌغٕخ اٌؼئوْ 

 االعزّبػُخ و اٌضمبفُخ

مجلس الجماعة منحها إبداء الرأي حول مبلغ اإلعانات التً ٌمترح  - 3128ماي  34

 للجمعٌات
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بخصوص اجتماعات المجلس فً إطار دوراته العادٌة و كذا اجتماعات مكتب المجلس و اللجان الدابمة 
 فمد كانت كالتالً:

 المرافك ٌة لتتبع السٌر العادي للمصالح وعمد مجلس مماطعة سٌدي ٌوسف بن علً اجتماعات دور

 المٌام باإلجراءات و التدابٌر الالزمة.و  عةالتابعة للمماط

  ماي للتهٌا للدورة العادٌة لشهر شتنبر و تحدٌد جدول أعمالها. 14اجتماع بتارٌخ 

  :ًبالنسبة الجتماعات اللجن الدابمة فكانت كالتال 

كما عمل المجلس على تفعٌل ممررات و توصٌات المجلس و اللجن حٌث تمت الدعوة الجتماعات اللجن 

مشتركة مع مجموعة من المصالح الخارجٌة للتداول و التراح الحلول للمشاكل و اإلكراهات المطروحة ، كما ال

 تمت بهذا الخصوص مراسلة المصالح المعنٌة .

 الشإون االدارٌة و المالٌة :مصلحة 

 لامت باستصدار :

  42: المذكرات اإلدارٌة 

 17: االستفسارات  

 37:  المراسالت  

 11:  االنذارات 

 : الحالة المدنٌة المركزٌة بالمماطعةمصلحة  -

 التالً:على الشكل  41/17/3128إلى غاٌة  12/12/3128الفترة الممتدة من حصٌلة 

 مالحظات العدد نوع الوثيقة
 مختلف األحكام المضابٌة التً تهم الحالة المدنٌة للمواطنٌن 054 األحكام المحالة على الملحمات األربع

احٌلت على السٌد وكٌل  المراسالت التً
 الملن

18 
مختلف األحكام المضابٌة التً تعاد إحالتها على السٌد الوكٌل إضافة الى 

البٌانات التً تهم األحكام التنمٌحٌة و الواجب تسجٌلها بطإر رسوم 
 الوالدة المعنٌن باألمر فً سجالت المحكمة 

 ارٌر االحصابٌة الشهرٌة ، العمود و االلتزامات .....ٌمصد بها التم 56 التمارٌر المحالة على مصالح الوالٌة 

 ::.48ٌمصد بها الزواج، الطالق، الوفاةطبما لممتضٌات المانون  011 البٌانات المحالة على الملحمات األربع 

 بما فٌها من حاالت اإلصالح أو التغٌٌر  05 اإلدخال

 15 المراسالت الخارجٌة 
مدنٌة لألفراد و المحالة على بعض المراسالت المتعلمة بالحالة ال

المصالح الخارجٌة أو الجماعات الترابٌة المتواجدة خارج تراب 
 الجماعة الحضرٌة لمراكش

 01 المراسالت الداخلٌة
ٌتعلك األمر بمآل المراسالت المحالة على المحالة على الملحمات 

األربع اضافة للمراسالت المحالة على المصلحة من طرف المجلس 
 ماعً أو من طرف مصالح الوالٌة الج

 81 مراسالت مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌة
ٌمصد بها المراسالت المختلفة التً تتم بٌن المصلحة المركزٌة من جهة 

و مختلف الملحمات و مكتب الحالة المدنٌة بممر المماطعة و مصالح 
 الوالٌة أو إدارات مختلفة من جهة أخرى

 04 عً مراسالت المجلس الجما
ٌمصد بها المراسالت المختلفة التً تتم بٌن المصلحة المركزٌة من جهة 

 و المجلس الجماعً من جهة ثانٌة

 11 مغاربة المهجر 
تتضمن المراسالت التً تتوصل بها المصلحة أو تحٌلها المنصلٌات 

المغربٌة و صنادٌك التؤمٌن أو التماعد بؤوربا)عمود : الزواج 
 تهم ذوي الحموق و المعاش ....( ،الطالق،أو معلومات

  12 ممر المماطعة 

  414 المجموع العام
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 و بناء على هذه الحصٌلة النصف سنوٌة تكون النسبة المبوٌة لكل وثٌمة على الشكل التالً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصلحة الشإون الثمافٌة و االجتماعٌة و الرٌاضٌة : -

   األٌام الثمافٌة: -

: رحلة استطالعٌة و ترفٌهٌة لمدٌنة أكادٌر احتفاال بالتالمٌذ والتلمٌذات المتفولٌن دراسٌا 3128س مار 16* األحد 

 .3128-3127خالل االسدس األول من السنة الدراسٌة 

 : االحتفال بالٌوم العالمً للمرأة بالماعة الكبرى لمجلس الجهة 3128مارس  32* الثالثاء 

االجتماعٌة بدار الشباب لمدنً فً غطار االٌام الثمافٌة وبالٌوم الوطنً للمجتمع ا: االحتفال 3128مارس  34* الخمٌس 

 الحً الجدٌد سٌدي ٌوسف بن علً .
 : حفل الحناء / عملٌة اإلعذار لألطفال .3128أبرٌل  16* األربعاء 

 : حفل ختان بالمركب الرٌاضً سٌدي ٌوسف بن علً 3128أبرٌل  17* الخمٌس 

 : الحفل الختامً 3128ابرٌل  18* الجمعة 

 ندوة ثمافٌة حول كٌفٌة التعامل مع الكتاب بممر جهة مراكش:  3128 ماي  17* السبت 

 : ندوة ثمافٌة حول موضوع الكتاب و المكتبات فً المغرب مكان العرض لاعة مجلس الجهة. 3128ماي  31* السبت 

مٌذ و التلمٌذات ضعاف البصر من أبناء األسرة : تنظٌم حملة فحوصات طبٌة لفابدة التال 3128ماي  31* السبت 

 المعوزة.
 حسب المرفك: مزاولة بالمرافك التابعة للمصلحةاألنشطة ال -

 الرخصة االستثنابٌة الرخصة الدابمة المرفك

 :2 36 المركب الرٌاضً سٌدي ٌوسف بن علً

 37 21 دار الشباب الحً الجدٌد

 26 23 الماعة المغطاة

 مستفٌد و مستفٌدة 81 الخزانة البلدٌة

 ةـــالنسبة المبوٌ    وعـــــالموض

 %45.5  األحكام المحالة على الملحمات األربع

 %31.11  البٌانات

 %28.94  سبلت مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌةمرا

 %23.88  التمارٌر المحالة على مصالح الوالٌة

 %6.17  المراسبلت المحالة على السٌد الوكٌل

 %:3.9  مراسبلت المجلس الجماعً
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 مصلحة التعمٌر و البٌبة : -

 فً إطار النهوض باإلدارة و تحسٌن جودة الخدمات الممدمة للساكنة تم تفعٌل الشبان الوحٌد تم تسلٌم :

 اجتماعا مع المصالح الخارجٌة  71 -رخصة بناء  /  95 -

 شكاٌة للدور اآلٌلة للسموط  261  -رخصة إصالح / 224 -

 رخص الحتالل الملن العمومً لغرض البناء 18 -رخصة سكن  /  14 -

 ملفا لتصامٌم البناء  99 -شهادة للربط بالكهرباء /  56 -

 شكاٌة تم تشكٌل لجن للنظر فٌها. 31 -

 مصلحة الشرطة اإلدارٌة : -

ورد على المصلحة المعنٌة مجموعة من الشكاٌات و التصارٌح للمٌام بؤنشطة التصادٌة و تجارٌة من 

شهادة لتوحٌد  19 -وصل اٌداع   18 -شكاٌة  36 -فً خلك مناصب شغل لشباب المماطعة : شؤنها المساهمة 

 الرلم.

 المصلحة التمنٌة : -

 لامت المصلحة التمنٌة بمجموعة من األشغال و التورٌدات :

 18:  الصفمات  -

 16: االتفالٌات -

 21: سندات الطلب  -
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  )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً ربٌسالنابب االول ل ٌونس بن سلٌمان  السٌد

 وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خبلل هذه الجلسة والدورة ككل.

نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل  أما اآلن اعطً الكلمة للسٌد نابب كاتب المجلس لتبلوة 

 صاحب الجبللة الملن   السادس نصره هللا واٌده.
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  )ربٌس الجلسة( المجلس الجماعً ربٌسالنابب االول ل ٌونس بن سلٌمان  السٌد

رة ككل وبهذه المناسبة وبذلن نكون لد انهٌنا التداول فً النمط المعروضة خبلل هذه الجلسة والدو

اود ان الدم شكري للسٌد ممثل الوالً عامل العمالة والسادة اعضاء المجلس الجماعً والسادة اطر وموظفً 

 جماعة مراكش.

 ورفعت الجلسة على الساعة السادسة مساء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


