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 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
 

   خافظت الجلعت الاولى 

  والجذولت الضمىيت اليلمت الافخخاخيت 

 الاخاؾت علما 
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0 
اطالع املظنغ امظماعي عىل امذلشيش االختاسي مشئيغ املظنغ يف ؼأن االعمال امذي دم املياو ةها يف اطاس 

 امفالػياخ املخىمح اميه.

 

 
 تم إطالع المجلس

 

11 – 24  

 

2 
يئح االظذؽاسيح املعماج "هيئح املعاواج ودكافؤ امفشؿ اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل دشكيتح امه

 .من امنظاو امذاخيل ملظنغ طماعح مشاكؾ >9املؼذسح طتلا منمادج  وملاسةح امنىع"

 
 تم إطالع المجلس

 

25 – 27  

 
 

 

3 
امتص يف كتىل هتح علاسيح ممنىػح من طشف امعيذ عتذ امغني املذعيل عتاسج عن طضء من طشيم امذهيئح وفماء 

 اخرض مفائذج طماعح مشاكؾ.

 
 المصادلة

 

28 – 32  

 
 

4 
امتص يف كتىل هتح علاسيح ممنىػح من طشف امعيذ صهري املنفىسي ورشكاؤه عتاسج عن كطعح أسليح غري متنيح 

 /و.599=ةاسدفاق امعىس امذاسيخي ملشاكؾ دعذخشض من امشظم امعلاسي 

 
 المصادلة

 

33 – 44  

 

5 
ورمك مذعىيح امعلاس املنظض فىكه طضء من طشيم  46=48/569منفك امعلاسي عذد  اكذناء كطعح اسليح منذميح

 امذهيئح ومنطلح خرضاء امكائنني ةذواس اكيىك  ةنفىر دشاب ملاطعح طنيض.

 
 المصادلة

 

45 – 49  

 

6 
املايض ةاملىافلح عىل  :645ماي  56ةذاسيخ  :5/49/645;دعذيه ملشس املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عذد 

 كشاس دنظيمي طماعي يذعنم ةمنع دنظيم املعاسك ةعاػح طامع امفنا.

 
 المصادلة

 
50 – 59  

 

7 
  المصادلة دعذيه االدفاكيح املربمح ةني طماعح مشاكؾ وامهالل االػمش املغشةي فشع مشاكؾ.

60 – 71  
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 يض واملناسج:املفادكح عىل اػذاز مكادث فشعيح منؼامح املذنيح ةمنؼلاخ اداسيح يف ملاطعذي طن

 .اإلالحلت الاداسيت سياك العالم بملاوعت جلحز 

 .اإلالحلت الاداسيت معىى هللا بملاوعت اإلاىاسة 

 .اإلالحلت الاداسيت بىعياص بملاوعت اإلاىاسة 

 
 
 

 المصادلة
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 كشجمللس جامعة مرا 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  01/60/0602بتارخي  الثانيةفهرست اجللسة 
 

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة رقم النقطة
   الثاهيتخافظت الجلعت  

 اليلمت الافخخاخيت والجذولت الضمىيت  

 
 

 

1 – 4 
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9 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ وطمعيح املاساطىن امذويل ملشاكؾ من 

 ملشاكؾ.اطه دنظيم املاساطىن امذويل 

 
 المصادلة

 

6 – 21 

 

02 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح منرشاكح وامذعاون يف مظال امذكىين ودعم املذساخ ودنميح امكفاءاخ مفائذج 

 )نلطح ملرتػح ظاةلا من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(       مىظفي امظماعاخ امرتاةيح امذاةعح معمامح مشاكؾ.  

 

تم تؤجٌل البث فً 
 لنمطة إلى دورة الحمةا

 

22 – 34 

  المصادلة المبدئٌة املفادكح عىل دخفيق ةلعح اسليح متناء معظذ ةذظضئح امفمه ةاملنؼلح االداسيح االصدهاس. 03

35 – 44 
 

  املفادكح عىل دخفيق ةلعح اسليح متناء معظذ ةؼي ةىمغشايث ةاملنؼلح االداسيح امؼي امععكشي. 04

 المصادلة المبدئٌة

 

05 

من اطه  يعلذ ادفاكيح رشاكح ةني مظنغ طماعح مشاكؾ وامعفتح املغشةيح مؼمايح امطفىمح ةظهح مشاكؾ اظف

 =86معاػذها  M/11044كطعح اسليح يف منكيح طماعح مشاكؾ راخ امفك امعلاسي  اؼاسج امعفتح ولع سهن

 ةلا من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ()نلطح ملرتػح ظا  .مرت مشةع كفذ انظاص مشكض إليىاء االطفال املذخىل عنهم

 
 

 المصادلة
 
 

 
45 – 53 

 

06 

املمذذج عىل  » « Lot Cامذساظح واملفادكح عىل االدفاكيح االطاس املعذمح املذعنلح ةىلع املطعح االسليح املعماج 

وامكهشةاء هكذاساخ من طشف طماعح مشاكؾ سهن اؼاسج امىكامح املعذلنح امظماعيح مذىصيع املاء  54معاػح 

 ةمشاكؾ ةهذف انظاص وػذج منذظفيف امؽميس منؼمأ امنادع عن معامظح املياه امعادمح ملذينح مشاكؾ. 

 )نلطح ملرتػح من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(                                                                                             
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54 – 78 

 

تم تؤجٌل البث فً   اكذناء امىعاء امعلاسي امكائن ةاملنؼلح االداسيح املؼاميذ من اطه اػذاز مالعث سياليح.  07
 النمطة إلى دورة الحمة

 

79 – 85 
 

08 
 ولع كشاس دنظيمي طماعي يؼذد مىاكير فذؽ واغالق املؼالخ املفذىػح منعمىو.  

 )نلطح ملرتػح من امعيذ امىايل عامه عمامح مشاكؾ(                                                                                              

 

تم تؤجٌل البث فً 
 النمطة إلى دورة الحمة

 

86 – 90 

 

تم تؤجٌل البث فً  دعميح ةعن امطشق امعمىميح واالصكح ةرتاب طماعح مشاكؾ. 09
 النمطة إلى دورة الحمة

 

91 – 98 



 (20/02/2017ملجلغ جماعت مشاهؾ )الجلعت الثالثت بخاسيخ  2017ادًت لؽهش فبراًش مدمش الذوسة الع
 

00 
امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني مظنغ طماعح مشاكؾ وعفتح امظنىب منظمتاص من اطه اػذاز مشكض 

 منذكىين يف سيالح امظمتاص ةاملاعح املغطاج ةاب امخميغ. 

 

احالة النمطة الى مماطعة 
 المدٌنة إلبداء الرأي

 

99 – 109 

 

 ني طماعح مشاكؾ وامظمعيح امشياليح نادي امكىكث امشيايض املشاكيش .امذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ة 01
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110 – 139 

 

 جمللس جامعة مراكش 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  06/60/0602بتارخي  الثالثةفهرست اجللسة 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

   الثالثتخافظت الجلعت 

  فخخاخيت والجذولت الضمىيتاليلمت الا 

 

 10 - 14 

15 

 

31 
املفادكح عىل ادفاكيح اطاس دذعنم ةذمىيه وانظاص مرشوع دشميم ودأهيه املمشاخ امعياػيح وامشوػيح ةاملذينح 

 .=645 - ;645امعذيلح ملشاكؾ 

 
 المصادلة

 

 

6 – 20  

 

 ػظاخ امعيذ وصيش امذاخنيح .دعذيه كناػ امذؼمالخ امخاؿ ةذذةري ديىان امكذتيح عىل لىء مال  20
 

 المصادلة
 

23 – 47 
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 Société Medina Bikeامذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني طماعح مشاكؾ ورشكح 
 فً البث تؤجٌل تم

جلسة ممبلة  إلى النمطة
 )التمدٌد(

 

48 – 66 

 

23 
املايض ةاملىافلح عىل  :645ح مؽهش فربايش دعذيه ملشس املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ املذخز خالل دوسده امعادي

 دنظيم اداسج طماعح مشاكؾ وفم امهيكه امذنظيمي االداسي املشفم ةامللشس املزكىس.

 
 المصادلة

 

67 – 80 

 

24 
امتص يف دخطيط ػذود امطشق امعامح إلػذاز طشيم عمىميح ةؼي املالغ ونضع منكيح املطع االسليح وامذوس 

                                       ح املشدتطح ةها ملا دعذنضمه امعمنيح من مفنؼح عامح مع املفادكح عىل متامغ امذعىين.امعكنيح وامؼلىق امعيني

 
 المصادلة

 

81 – 87 

 

25 
مع  :645اطالع املظنغ امظماعي عىل ةيان ػرص امنذيظح امعامح مليضانيح طماعح مشاكؾ ةشظم امعنح املاميح 

 يلي ةشظم نفغ امعنح.ةشمظح امفائن امؼل

تم اطالع المجلس مع 
تؤجٌل البث فً البرمجة 

الى الجلسة الممبلة 
 )التمدٌد(

 

88 – 103 

 

 ولع كشاس دنظيمي طماعي يذعنم ةذنظيم امعري وامظىالن ةرتاب طماعح مشاكؾ. 26
 

 130 – 104 المصادلة
  

27 
املؼذد منعث واظعاس امرضائث  >49/644/=5ةذاسيخ  :دعذيه ودؼيني ملذمياخ املشاس امظتائي املؼيل عذد 

 وامشظىو وامؼلىق وامىطييتاخ املعذؼلح مفائذج ميضانيح طماعح مشاكؾ كما دم دعذينه ودذميمه.

 
 المصادلة

 

131 – 225  

 

28 
من  =67اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل منخق دلاسيش دذةري مظامغ امللاطعاخ طتلا منمادج 

 مي املذعنم ةامظماعاخ.املانىن امذنظي

 
 تم اطالع المجلس

  

 

226 – 247  

 

29 
اػاطح املظنغ عنما ةذلاسيش ممشيل املظنغ امظماعي املنذذةني مذي امهيئاخ امذذاوميح مألؼخاؿ االعذتاسيح 

 امخالعح منلانىن امعاو وةامهيئاخ االظذؽاسيح.

 
 تم اطالع المجلس

 

248 – 262  
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 6466 – ;645عمــه طماعـــح مشاكـــؾ  عىل ةشنامع امذساظـــح واملفادكــح
 فً البث تؤجٌل تم

جلسة ممبلة  إلى النمطة
 )التمدٌد(

263 

 
 

 جمللس جامعة مراكش 0602من ادلورة العادية لشهر فرباير  02/60/0602بتارخي  الرابعة )يف اطار متديد ادلورة(فهرست اجللسة 
 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة

   الشابعتخافظت الجلعت  

 اليلمت الافخخاخيت والجذولت الضمىيت 
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15 
 

21 
  .6466 – ;645امذساظح واملفادكح عىل ةشنامع عمه طماعح مشاكؾ 

 المصادلة

 

6 – 98  

 

25 

امعنح املاميح اطالع املظنغ امظماعي ملذينح مشاكؾ عىل ةيان ػرص امنذيظح امعامح مليضانيح طماعح مشاكؾ ةشظم 

 مع ةشمظح امفائن امؼليلي ةشظم نفغ امعنح . :645

 
 المصادلة

 
99 – 103  

 

22 
 Société Medina Bikeامذساظح واملفادكح عىل ادفاكيح رشاكح ةني طماعح مشاكؾ ورشكح 

 

تم تؤجٌل البث فً 
 النمطة إلى دورة الحمة

 

104 – 107  
  تمت تالوة البرلٌة  ـاػث امظالمح املنك مؼمذ امعادطامربكيح املشفىعح اىل امعذج امعاميح ةاهلل 

108 – 112  
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  7102انذورج انعادَح نشهز فثزاَز                            ًزاكشنانًجهس انجًاعٍ 

 جهسح عهُُح                                

 7102 فربايردورَ العاديُ لشهر حمضر 

 71/17/2710 بتاريخ الجالجُاجللصُ 
 

استؤنؾ المجلس الجماعــً لمراكش جلســات ، 7102طثما نهجذونح انشيُُح نهذورج انعادَح نشهز فثزاَز 
على الساعة الحادٌة  7102فبراٌر  71فً جلسـة ثالثة عمدها ٌــوم االثنٌن  7102الدورة العادٌــة لشهر فبراٌر 

شارع دمحم السادس تحت رئاسة السٌد دمحم  عشرة والربع صباحا بماعة االجتماعات الرسمٌة للمجلس الجماعً
العربً بلمائد رئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش وبحضور كل من السٌد حمٌد المرزولً رئٌس المنطمة 
الحضرٌة الحً الدمحمي ممثال لوالً جهة مراكش اسفً عامل عمالة مراكش والسٌد المذكور موطاعً رئٌس 

 ش اسفً.لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراك

 : حضـز يٍ  اطـز جًاعح يزاكش تصفح استشارَح انســادج - 

 انًذَز انعاو نهًصانح تجًاعح يزاكش :  عثذ انكزَى انخطُة 

 رئُـس لسى اعًال انًجهس :      دمحم انًحُز          

 رئُس لسى انشثاب، انثمافح، انزَاضح وانتزتُح :  انحسٍُ انشواق

 ًُُح انًىارد انًانُحرئُس لسى ت :  عثذ انحك يذا

 رئُس لسى انتعًُز واعذاد انتزاب :  عادل انشزاط

 رئُس انمسى انتمٍُ :  ٌ انطُة اسُُُح

 رئُس لسى انعًم االجتًاعٍ :  عثذ انعشَش االيزٌ

 رئُسح لسى انًُشاَُح وانًحاسثح  :  وفاء يُُاتٍ

 رئُس لسى انًىارد انثشزَح :   دمحم تُُطى

 لسى تأهُم االدارج انجًاعُحرئُس  :   دمحم تزكادٌ

 رئُس لسى انًزافك انعًىيُح انكثزي انًحهُح :  عثذ االنه روحٍُ

 رئُس لسى انشؤوٌ انماَىَُح وانًُاسعاخ انمضائُح :  فتح هللا انُشَذٌ

 رئُس يصهحح شزطح اسُز وانجىالٌ :  رشُذ ضُاء انذٍَ

 عٍ لسى اعًال انًجهس :   خهُم يىنح

 اعًال انًجهس عٍ لسى :    سعذ َجاٌ
 

  عضىا 68 :  انعذد انماَىٍَ انذٌ َتكىٌ يُه انًجهس انجًاعٍ  -

  عضىا 68  :    عـذد االعضـاء انًشاونُـٍ يهايهــى  -

عضىا 86 :     عـذد األعضــاء انحاضزَـــٍ  -

 رئيط دلمط مجاعة وزانش ذلىد العزبي بمكائد 0

 ط مجاعة وزانشالٍائب االوه لزئيط دلم يوٌط بَ صميىاُ 2
 الٍائب الجاٌي لزئيط دلمط مجاعة وزانش عبد الضالً صي نوري 3

 الٍائب الجالح لزئيط دلمط مجاعة وزانش ذلىد توفمة 4

 الٍائب الزابع لزئيط دلمط مجاعة وزانش أمحد املتضدم 5

 الٍائب اخلاوط لزئيط دلمط مجاعة وزانش ووالي احلضَ املٍادي 6

 الضادصة لزئيط دلمط مجاعة وزانش الٍائب خدجية فضي 7

 الٍائب الضابع لزئيط دلمط مجاعة وزانش عبد الزسام جبور 8

 الٍائبة الجاوٍة  لزئيط دلمط مجاعة وزانش  اواه ويضزة 9

 الٍائب التاصع لزئيط دلمط مجاعة وزانش عواطف الربدعي 01
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 شالٍائب العاشز لزئيط دلمط مجاعة وزان مجاه الديَ العهزود 00

 ناتب اجملمط اجلىاعي خالد الفتاوي 02

 ٌائب ناتب اجملمط اجلىاعي ووالي احفيظ قضاوي العباصي 03

 عضو اجملمط اجلىاعي يوصف أيت رياض 04

 "          "          " عبد اجمليد ايت الكاضي 05

 "          "          " توفيل بموجور 06
 "          "          " عبد اهلادي ويضالت 07

 "          "          " عاده املتضدم 08

 "          "          " عبد اهلادي فاري 09

 "          "          " ذلىد الشراف 21
 "          "          " عبد االلْ الػمف 20
 "          "          " اويٍة العىزاٌي االدريضي 22

 "          "   "        امحد ذلفوظ 23

 "          "          " صفياُ بٍداليت 24

 "          "          " عبد الضىد العىزاٌي 25
 "          "          " خمين بوحلضَ 26

 "          "          " ذلىد ايت بويدو 27
 "          "          " محيد خورسك 28

 "         "          "  ذلىد بَ بال 29
 "          "          " أمحد عبيمة 31

 "          "          " عبد الفتاح رسني 30
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 بسه اهلل الرمحن الرحيه
 السٌد ممثل السلطة المحترم

 السادة و السٌدات األعضاء المحترمٌن

 السادة أطر االدارة الجماعٌة

 أٌها الحضور الكرٌم

 مدرجة بالجدولة الزمنٌة وهً على الشكل التالً:لدراسة النمط ال الثالثةنستؤنؾ أشؽال دورتنا العادٌة فً جلستها 

 
 

02 

 

 . 2122 – 2107على برنامج عمل جماعة مراكش والمصادلة  الدراسة
 

 

02 

 

 تعدٌل كناش التحمالت الخاص بتدبٌر دٌوان الكتبٌة على ضوء مالحظات السٌد وزٌر الداخلٌة.
 

 

00 

 

 . Société Medina Bike اكش و شركةالدراسة والمصادلة على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مر
 

 
 
02 

 

 الماضً  2106تعدٌل ممرر المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش المتخذ خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر 
 .بالموافمة على تنظٌم ادارة جماعة مراكش وفك الهٌكل التنظٌمً االداري المرفك بالممرر المذكور  

 
 

02 

 

 العامة إلحداث طرٌك عمومٌة بحً المالح ونزع ملكٌة المطع االرضٌةالبث فً تخطٌط حدود الطرق 
 ا تستلزمه العملٌة من مصلحة عامة مع المصادلةوالدور السكنٌة والحموق العٌنٌة المرتبطة بها لم 
 على مبالػ التعوٌض. 

 

 
 

02 

 

 السنة المالٌةاطالع المجلس الجماعً على بٌان حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش برسم 
 مع برمجة الفائض الحمٌمً برسم نفس السنة. 2106 

 
02 

 

 وضع لرار تنظٌمً جماعً ٌتعلك بتنظٌم السٌر والجوالن بتراب جماعة مراكش.
 

 
 

02 

 

المحـدد لنسب وأسعار  09/15/2118بتارٌخ  6تعدٌل وتحٌٌن ممتضٌات المرار الجبائً المحلً عدد 
 والوجٌبات المستحمة لفائدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه.   والرسـوم والحموق  الضرائب

 

 
02 

 

 من 239اطالع المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش على ملخص تمارٌر تدبٌر مجالس المماطعات طبما للمادة 
 المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات.  

 

 
02 

 

لجماعً المنتدبٌن لدى الهٌئات التداولٌة لألشخاص احاطة المجلس علما  بتمارٌر ممثلً المجلس ا
 الخاضعة للمانون العام وبالهٌئات االستشارٌة . االعتبارٌة

 

22 
المصادلة على اتفالٌة اطار تتعلك بتموٌل وانجاز مشروع ترمٌم وتؤهٌل الممرات السٌاحٌة والروحٌة 

 ت مً العيذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ()هلىت ملترخ         .2109 – 2107العتٌمة لمراكش  بالمدٌنة

 

 لبل بدء تدارس النمط المعروضة، وبعد اذنكم سنؽٌر ترتٌب التداول فً شؤنها. 
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 :  (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107النمطة الثالثون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

جاص مؽشوع جشميم وجأهيل اإلامشاث العياخيت والشوخيت باإلاذًىت اإلافادكت على اجفاكيت اواس جخعلم بخمىيل واه 

 .2019 - 2017العخيلت إلاشاهؾ 

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

للسٌد احمد محفوظ رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة اعطً الكلمة   

 بهذه النمطة. الذي اعدتهٌر لتالوة نص تمروالسٌر والجوالن 

 رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن السٌد احمد محفوظ
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المدرجةة فةً جةدول  ةللممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر النمطة طبما

، له تبعا إلرسالٌة السٌد الوالً عامةل عمالةة مةراكش والتً تمت اضافتها 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

مشاركة الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور وال 16/12/2107 رٌخبتا 2708وتبعا للدعوة عدد 
، عمدت اللجنة المةذكورة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة والسٌر والجوالن فً أشؽال  اللجنة المكلفة

ي عةةات الكبةةرى بالمصةةر البلةةدبماعةةة االجتما عشةةٌة الثالثةةةعلةةى السةةاعة  2107 فبراٌةةر 04ٌةةوم الثالثةةاء   هةةااجتماع
 االتٌـة:  ةرئٌس اللجنة لتدارس النمطشارع دمحم الخامس برئاسة السٌد احمد محفوظ 

املضادقة على اتفاقية اطار تتعلل بتنويل واجناس مشزوع تزميه وتأٍيل املنزات الضييايية والزوييية باملنييية     -03
 العيذ الىالي عامل عمالت مشاهؾ( )هلىت ملترخت مً        .7302 – 7302العتيكة ملزانش 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

  رزكً عبد الفتاح، موالي حفٌظ لضاوي العباسً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 .جدار، موالي عبد الحفٌظ المؽراويحفٌظة م ،هادي بن عال، عبد الهادي وٌسالتعبد الالحسٌن نوار، 
 ن من أطر جماعة مراكش السادة:كما شار -

 رئٌس لسم اعمال المجلس :  دمحم المحٌر
 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة : هشام بل الحوتً

 رئٌس لسم التعمٌر :  عادل الشراط
 لسم أعمال المجلس  عن :  سعد نجاي

 لسم أعمال المجلس.  عن :      عادل الزرود          
 
 

2017

092017

 ولمجلسكم المولر واسع النظر                       

 س اللجنــــةــئٌر          
 احمد محفوظ   

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   31: النمطة رلم 
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

المعروضة امامنا لها ظرؾ خاص تمٌز بالزٌارة الملكٌة المٌمونة لصاحب الجاللة الملن  ان االتفالٌة 

اتفالٌة اطار  2107ٌناٌر  19بتارٌخ دمحم السادس نصره هللا واٌده  لمدٌنة مراكش، اذ تم تولٌع فً حضرته 

 - 2107بتموٌل وانجاز مشروع ترمٌم وتؤهٌل الممرات السٌاحٌة والروحٌة بالمدٌنة العتٌمة لمراكش تتعلك 

لتصادٌة لمدٌنة مراكش وتهدؾ الى فً اطار التنمٌة السٌاحٌة والثمافٌة واال. وتندرج هذه االتفالٌة 2109

دار الباشا الى ساحة بن ٌوسؾ وترمٌم وتؤهٌل الممر الروحً لسبعة رجال  ترمٌم وتؤهٌل الممر السٌاحً من

. حصة الجماعة فٌها  2109 – 2108 – 2107درهم على ثالث سنوات  21101110111011بمراكش بتكلفة: 

 كاالتً:

 5  ً2107ملٌون درهم ف 

 5  ً2108ملٌون درهم ف 

 01  ً2109ملٌون درهم ف 

 

 .من االتفالٌة 8لمضمنة فً المادة اضافة الى التزامات الجماعة ا

أهمٌة خاصة وٌتجلى ذلن فً الزٌارة الملكٌة لما تم انجازه فً اطارها بحً المالح  ذه االتفالٌةله

ومحٌطه وكذلن ساحة المصادرٌة، وال ٌخفى علٌكم الفوائد المهمة التً تجنٌها المدٌنة على المستوى 

 السٌاحً من هذا المشروع .

 عضو المجلس الجماعً ابدوح السٌد عبد اللطٌؾ

لمد اثارت انتباهً كلمة مهمة فً هذه االتفالٌة وهً " الروحٌة " وهذه هً المرة االولى التً ٌتم  

، لذلن وفً هذا االطار مراكشجماعة ٌن و استعمال هذه الكلمة داخل المجلس وتكون محط اهتمام المنتخب

ز التنفٌذي أن ٌتم رفع الحٌؾ عن بعض البناٌات الروحٌة أطلب من السٌد الرئٌس والسادة االعضاء فً الجها

، حٌث أنه من المحبذ وضع لوحات رخامٌة ئح االولٌاء السبعة لمدٌنة مراكشوألصد بالدرجة االولى ضرا

من الوافدٌن االحاطة علما هذه االضرحة من ابناء المدٌنة و تعرٌفٌة لضرٌح كل منهم حتى ٌستطٌع زوار

الولٌاء وان تتكون باإلضافة الى ذلن لجنة ثمافٌة من المتخصصٌن ومن االحباس بسٌرة وجهاد هإالء ا

 ووزارة الثمافة مهمتها التعرٌؾ بهإالء االولٌاء الذٌن من بٌنهم العلماء والمصلحٌن والمجاهدٌن.

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

المعنٌٌن سواء بالجماعة او السلطة المحلٌة او  بالفعل فان هذا الموضوع ٌحضى باهتمام كل الفاعلٌن 

 وزارة الثمافة او مإسسة الجهة.

 .نً أعرض االتفالٌــة على التصوٌتفا ،واذا لم تكــن هنــان أٌــة مالحظــة اخرى 
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

، اال أن عام حول أعمال المجلس الجماعًال محل ترحٌب لمواكبة وتنوٌر الرأي هملسادة الصحافٌن ا 

و أمر لٌس فً علم السادة األعضاء، هنان معطى جدٌد وٌتعلك االمر بالتصوٌر بالفٌدٌو مع النمل المباشر وه

ن رئاسة المجلس خذونه بعٌن االعتبار علما أن النظام الداخلً للمجلس ٌوجب طلب ترخٌص مؤوبالتالً ال ٌ

 .للتصوٌر بالفٌدٌو

تصوٌر  ال ٌتعلك بمنع الصحافة من مزاولة مهامها ولكن بتؤطٌر هذا الموضوع حتى ال ٌتم ان االمر

، وحتى اذا تم االحتجاج بؤن التصوٌر بالفٌدٌو ٌتم حتى فً البرلمان فؤلول أن لمطات لد تسٌئ الى المجلس

ا النمل علما أن هذأعضاء البرلمان على علم بؤن الجلسات ٌتم نملها بالمباشر وٌتصرفون على ذلن االساس 

 .ٌتم فً اطار منظم ومسإول

ن ٌفعلى السادة الصحافٌ ،لذلن فما دام المجلس لم ٌرخص ألٌة جهة لتصوٌر الجلسات بالفٌدٌو

، وللعلم فالمادة ت المباشرة من االعضاءو الوثائك و التصرٌحاالصور  اخذ االكتفاء بالوسائل التملٌدٌة مثل

ما ٌلً " ٌمكن استعمال الوسائل السمعٌة البصرٌة لنمل وتسجٌل وتصوٌر من النظام الداخلً تنص على  41

المداوالت العلنٌة للمجلس وذلن بطلب من الرئٌس وبعد موافمة أؼلبٌة أعضاء المجلس الحاضرٌن وٌمنع 

 منعا كلٌا على العموم تصوٌر وتسجٌل أشؽال الجلسات وأخذ صور من الماعة دون اذن من الرئٌس".

 عضو المجلس الجماعً جورولبالسٌد توفٌك 

، كما أثٌر االنتباه الى اننا تفاجؤنا هنان مكان بالماعة مخصص للصحافة أذكر بؤن ،فً نفس السٌاق 

لؾ االعضاء ولٌس من بوجود بعض الفٌدٌوهات للجلسة السابمة منشورة على النت لكنها مؤخوذة من خ

 االمام.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

فان المجلس لٌس ضد تسجٌل الجلسات بالفٌدٌو لكن ٌجب أن ٌتم  ،حتى ال ٌفهم هذا الموضوع خطؤ 

ذلن فً اطار منظم لذلن أدعو الرئاسة الى تكلٌؾ الفرٌك االعالمً للمجلس الجماعً بهذه المهمة مع المٌام 

لع الرسمً للمجلس ً الموبكل العملٌات المصاحبة من مونتاج وتعدٌل وأن ٌتم نشر هذه الفٌدٌوهات ف

 الجماعً.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

لذلن البد من تنظٌم هذا  ،ان التسجٌل ؼٌر المنظم لجلسات المجلس ٌسٌئ احٌانا الى صورة المجلس 

 ون السادة االعضاء على علم بذلن.ان التصوٌر بالفٌدٌو ٌستلزم أن ٌكعلى اساس  المجال

 ضو المجلس الجماعًع السٌد خلٌل بولحسن

ان التصوٌر بالفٌدٌو والنمل المباشر أمر ٌتم حتى فً البرلمان، واالصل هو أن المواطن ٌجب أن  

كل  ٌطلع على كل مداوالت المجلس وأن ال ٌشكل التصوٌر والنمل المباشر أٌة عمدة للمجلس ألننا نتداول فً

لذلن فالتصوٌر بالفٌدٌو والنمل المباشر أمر مطلوب ما ٌتعلك بمصلحة المواطنٌن ولٌس لدٌنا ما نخفٌه عنهم، 

 .ؼوب انما ٌجب فمط أن ٌكون منظماومر
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 عضو المجلس الجماعً السٌدة عفٌفة الزنجاري

ان التصوٌر بالفٌدٌو فً اي مكان ٌستلزم أن ٌكون الحضور على علم بذلن وٌتصرفون على ذلن  

 ضائٌة .ر مرخص ٌوجب المتابعة الماالساس وان أي تصوٌر ؼٌ

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

انما ٌجب أن ٌتم ذلن فً اطار منظم ، ان التصوٌر بالفٌدٌو أصبح أمرا والعا سواء أردنا أم لم نرد 

 ة ومحددة وثابتة وفً اطار مسإول.ومن زواٌا معلوم

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 .العملالتصوٌر و ال النشر ولذلن سنعمل مستمبال على تنظٌم هذا أإكد مجددا أننا لسنا ضد  
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 : (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107النمطة الواحدة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

وصيش الذاخليت .حعذًل هىاػ الخدمالث الخاؿ بخذبحر دًىان الىخبيت على لىء مالخظاث العيذ   

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

بالمرافك العمومٌة والخدمات لتالوة التمرٌـــر  راهٌم بوحنش رئٌس اللجنة المكلفةد ابالكلمــة للسٌ  

 المتعلــك بهذه النمطــة.

 بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  ابراهٌم بوحنشالسٌد 
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

الموجهة لكل من السادة أعضاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0054وتبعا للدعوة عدد  ،2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
بةةالمرافك العمومٌةةة والخةةدمات، عمةةدت اللجنةةة المةةذكورة والمجلةةس للحضةةور والمشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةة 

عات الكبةرى بالمصةر البلةدي على الساعة العاشرة والنصؾ صباحا بماعة االجتما 2107 ٌناٌر 24اجتماعها ٌوم الثالثاء 
 شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش رئٌس اللجنة لتدارس النمطة االتٌـة: 

  .  تعنيل نياش التحنالت ارتاظ بتنبري ديواٌ الهتبية على عوء ماليظات الضين وسيز الناخلية -70

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -
 م البشٌر طوبا . –نخالتً سفٌان ب -حفٌظة مجدار

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 أحمد عبٌلة. –عبد الهادي وٌسالت  –خلٌفة الشحٌمً  -الحسٌن نوار

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 :       رئٌس لسم العمل االجتماعً.  عبد العزٌز األمري    
 رئٌس لسم الشباب الثمافة و الرٌاضة.:          حسن الزواق            

 :       مصلحة المتاحؾ.  هشام أٌت وارشٌخ   
 :      لسم المرافك العمومٌة الكبرى.   دمحم أرفا         

 :     مدٌر المنتزه الرٌاضً األمٌر م الحسن.          زكرٌا أٌت بوعلً   
 المكلفة بالصفمات. :      مساعدة نائبة الرئٌس     خدٌجة الحوفً       
 :       لسم أعمال المجلس.  عادل الزرود          

 

فً مستهل تدارس هذه النمطة، وبعد الكلمة الترحٌبٌة للسٌد رئٌس اللجنة فً حك السادة الحضور شاكرا 
بمة لهم تلبٌة الدعوة، اوضح انه سبك للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ان تداول خالل المدة االنتدابٌة السا

و ابدى موافمته باإلجماع فً ممرر تفوٌض تدبٌر التجهٌز الثمافً مشروع "دٌوان الكتبٌة" بالوعاء العماري 
ملن البلدٌة المحٌط بصومعة الكتبٌة عن طرٌك كناش  للتحمالت، ؼٌر انه بعد ارسال الملؾ للمصادلة آنذان 

 مالحظات وهً: لدى وزٌر الداخلٌة تم ارجاعه على اساس التمٌد بمجموعة من ال
  عدم وجود اي مبرر فً االعتماد على المرسوم المتعلك بالصفمات العمومٌة خصوصا ان االمر ٌتعلك

المتعلك بالتدبٌر  54015سنة والمإطر بمانون خاص  25بتفوٌض تدبٌر مشروع لمدة تم تمدٌرها فً 
مرسوم لد استثنى عمود التدبٌر المفوض للمرافك العامة والذي ال ٌظهر فً الحٌثٌات.  اضؾ الى ذلن ان ال

 العمومٌة من مجال تطبٌمه. تالمفوض للمرافك والمنشئا
  الحد من فعالٌة اختٌار المفوض الٌه فً ظل االعتماد على اآلجال المنصوص علٌها فً مرسوم

اد الصفمات، اذ لن تكون كافٌة بالنسبة للمتعهدٌن لتهٌئ ملفاتهم وعروضهم ال سٌما وان االمر ٌتعلك بإعد
 تصور للمشروع ودراسة الجدوى والتصامٌم والتموٌل.

للبث فٌه  2106كما اضاؾ السٌد رئٌس اللجنة انه تم عرض الملؾ خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 
على ضوء مالحظات وزارة الداخلٌة، ؼٌر انه كان للمجلس الجماعً تصورا اخرا ٌمضً بإمكانٌة تدبٌر 

 محلٌة. المشروع عن طرٌك شركة تنمٌة
وفً ظل هذا الوضع، ولكً ٌتم تفعٌل هذا المشروع والبدء فً عملٌة التؤسٌس المانونً والتنظٌمً   

التً تتطلب البث فً شكل التدبٌر، ٌضٌؾ السٌد رئٌس اللجنة، كان لرئاسة ومكتب المجلس  رإٌة استكمال 
اص بتدبٌر دٌوان الكتبٌة على ضوء الموضوع فً اطار االختٌار االصلً له وذلن بتعدٌل كناش التحمالت الخ

 مالحظات السٌد وزٌر الداخلٌة المشار الٌها سابما. 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  21النمطة رلم : 
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عمب ذلن، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع كناش التحمالت فً صٌؽته المعدلة المرفمة  
الرٌاضة  بالتمرٌر وللمزٌد من االٌضاح، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد رئٌس لسم الشباب، الثمافة،

 والتربٌة لتمدٌم التوضٌحات.
وفً هذا االطار، والطالع السادة االعضاء على حٌثٌات الملؾ، لدم السٌد رئٌس المسم مجموعة من  

المعطٌات الخاصة بمشروع " دٌوان الكتبٌة " باعتباره ٌدخل ضمن االتفالٌة االطار الخاصة بمشروع تنمٌة 
ا سابما امام صاحب الجاللة وتمت برمجتها ضمن برنامج مراكش ... وتطوٌر مدٌنة مراكش والتً تم تولٌعه

الحاضرة المتجددة وذلن لرد االعتبار لمسجد الكتبٌة ومحٌطه، مما حدى بوزارة الداخلٌة برمجة التموٌل 
 الالزم إلنجاز المشروع فً اطار من الفعالٌة فً التدبٌر .

ال تتوفر على االطر المإهلة لتدبٌر مشروع شدٌد وبما ان جماعة مراكش، ٌضٌؾ السٌد رئٌس المسم،   
الخصوصٌة مثل هذا، فمد تم اسناد انجازه وتدبٌره الى جهة متخصصة من شانها توفٌر الشروط العلمٌة المهنٌة 
والبشرٌة المطلوبة وذلن من خالل عمد تدبٌر مفوض، ذلن انه بالرؼم من موافمة المجلس سابما على امكانٌة 

تبٌة من خالل اختٌار تصور شركة التنمٌة المحلٌة اال ان شروط هذا االختٌار ؼٌر متوفرة حالٌا تدبٌر دٌوان الك
 ومن شؤن التولؾ علٌها تؤخٌر انجاز المشروع.

بعد االستماع لتوضٌحات، واالطالع على المعطٌات التً تضمنتها الورلة المرفمة بالتمرٌر، وبعد فتح   
 لعمل المجلسلسادة االعضاء المشروع باعتباره سٌعكس التوجه االستراتٌجً باب المنالشة وابداء الرأي، ثمن ا

بمشارٌع وبرامج ثمافٌة، تراثٌة تنهل من مختلؾ مشارب حضارة  لخطط لتطوٌر النسٌج الحضريالمتضمن 
وتارٌخ مدٌنة مراكش عن طرٌك الٌات تدبٌر تضمن الفعالٌة والجودة والرلً بالمنتوج الثمافً ٌوازي حضوة 

 – 2104االتفالٌة االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش مدٌنة الحضارٌة من جهة وكذا لتنزٌل ال
وتدبٌر المآثر التارٌخٌة  تهم الثمافةمن التوجهات التً  المتجددة" انطاللامراكش ... الحاضرة  " 2107

النسٌج المطاع الخاص وكذا  كٌة، ودٌنامٌةبنجاعة المماربات التعالدٌة والتشاروالمنشئات التراثٌة  اٌمانا 
 .الثمافٌةالجمعوي المحلً لضمان االنخراط الفاعل فً مشارٌع التنمٌة 

وفً اطار المنالشة، وبعد ان طالب بعض السادة االعضاء بإمكانٌة اشران بعض المصالح الخارجٌة    
السٌاحة او المإسسات المهتمة بالمتاحؾ،  ذات االرتباط بتنفٌذ المشروع كممثلً وزارة االولاؾ او الثمافة او

ثمافٌة وسٌاحٌة، اوضح السٌد رئٌس المسم الثمافً ان التعالد مع المطاع الخاص بما ان المشروع ذو صبؽة دٌنٌة، 

ٌؽنً الجماعة عن اشران مصالح خارجٌة اخرى بعكس التدبٌر العمومً، وبالتالً فالمفوض الٌه سٌدبر انجاز المشروع 
 لتً ٌراها مناسبة ومإدٌة الى تحمٌك الشروط الواردة بكناش التحمالت وعمد التدبٌر المفوض.بالطرٌمة ا

وفً اطار منالشة المادة الخامسة المتعلمة بمدة التفوٌض، تفاوتت اآلراء بخصوص تحدٌد معاٌٌر هذه   
ر البعض االخر ان سنة طوٌلة نسبٌا، بٌنما اعتب 25المدة بحٌث اعتبر بعض السادة اعضاء المجلس ان مدة 

هنان عدم وضوح لمعاٌٌر تحدٌد المدة ناتج عن ؼٌاب المعلومات حول تفاصٌل انشاء المشروع وحٌثٌات التدبٌر 
سنة االكثر  25الٌومً، وبالتالً ال ٌمكن تحدٌد مدة جزافٌة لعمد التدبٌر، وعلٌه، اتفمت اللجنة على االحتفاظ ب 

 كالصى مدة للتفوٌض.
االلتصادي للمشروع اعتبر السادة االعضاء ان مجرد انشاء المشروع وبؽض وبخصوص الجانب    

النظر عن المداخٌل المباشرة فانه ٌتولع ان ٌكون له انعكاس التصادي ؼٌر مباشر على المدٌنة من خالل 
ج التعرٌؾ بها وجذب السٌاح، وهو دور رئٌسً لمثل هذا النوع من المشارٌع، مع استٌعاد فكرة المجانٌة لولو

 المتحؾ لما لها من اثر سلبً على صورة المنشؤة ولٌمتها الرمزٌة .
السادة  ومساهمة منكناش التحمالت المتعلك بالمشروع مادة بمادة،  وبعد منالشة وتؤسٌسا على ذلن،   

 من ناحٌة التوثٌك وحفظ المشروع الممدم بالنظر ألهمٌةبلورة تدبٌر جدٌد للتجهٌزات الثمافٌة  و فًاالعضاء 
الموروث الثمافً والذاكرة الحضارٌة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على كناش التحمالت فً صٌؽته المعدلة الخاص 
بتفوٌض تدبٌر دٌوان الكتبٌة كما هو مرفك بالتمرٌر على ضوء مالحظات السٌد وزٌر الداخلٌة من جهة وكذا 

 الممترحات التعدٌلٌة للجنة وهً على الشكل االتً: 



 (20/02/2017ملجلغ جماعت مشاهؾ )الجلعت الثالثت بخاسيخ  2017ادًت لؽهش فبراًش مدمش الذوسة الع

26 
 

 التعديالت املكرتحة وَ طزف المجٍة الٍط األصمي لهٍاش التحىالت  ةرقي املاد
 
 
 
 
 

 5المادة  

 
 المرلؽ الرماُِ ممادٚة  وِمٜن ثمعِعًا مػة واشعة بمٍزب ملص٘ ثّعِلُ بّع ؿوة 25ثصعد معة الّٙع ُٖ  

ٚبٞ وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ووٖ٘ الصاالت المومٍص ِلٌّا ُٖ ٝواش الجصمالت ًغا إهٌاء الّٙع 
وان ُٖ الصاالت الجالّة:

أ
 اال

 بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ ، المٍٗض الّي ثّّٔػ الّٙع  بًلب من 
 الٍٙة الٙاًػة.  
  ٘بؾبب المٍٗض من ٚبٞ  المٍٗض الّيإؿٙاط ش 

أ
 زؾّم. طًا

  بالجؼاماثيالمٍٗض ٖؾض الّٙع هجّرة ِعم وٖاء 

 الافت عباسة " على الاهثر" 
 وِمٜن ثمعِعًا مػة واشعة بمٍزب ملص٘ ثّعِلُ بّع للمجواٖؽ حسب الػرض التقوُ  غلَ االمػثر ؿوة 25ّٙع ُٖ  ثصعد معة ال

 المرلؽ الرماُِ ممادٚة 
وان ُٖ الصاالت الجالّة:

أ
 وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ووٖ٘ الصاالت المومٍص ِلٌّا ُٖ ٝواش الجصمالت ًغا إهٌاء الّٙع ٚبٞ اال

 بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ ، لمٍٗض الّيا ثّّٔػ الّٙع  بًلب من 
 الٍٙة الٙاًػة.  
  ٘بؾبب المٍٗض من ٚبٞ  المٍٗض الّيإؿٙاط ش 

أ
 زؾّم. طًا

  بالجؼاماثيالمٍٗض ٖؾض الّٙع هجّرة ِعم وٖاء 

 

 

 

 

 

 20المادة  

 

اكبت الخذماث20اإلاادة   : جدبع ومش

 سلطة المرالبة: -2
        ... 
 التمٌٌم لجنة التتبع و  -0

و من ِوٍب ِوي،ِ ِجم إشعاث لروة ثجبُ وثّّٙم        
أ
ؿٌا رئّؽ المرلؽ الرماُِ ا

أ
 وثجٍٜن من: ػا

 و من ِوٍب ِويالمٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات  رئّؽ اللروة
أ
 بالمرلؽ الرماُِ ا

 و ُ المعهُ والػِاهّة والجومّة االزجماِّة واقػاؾ المرجم رئّؽ اللروة المٜلٗة بالفؤون الدٙاّٖة
أ
ا

 .من ِوٍب ِوي 
  ( ِن المٍٗض الّي2ممدلّن اخوّن ). 

ا.  وللمٍٗض ان ِؾجّّن ِلَ ؿبّٞ االؿجفارة باِة ٝػٗاءة ِػى ٖائعة ُٖ شوًٍر
.... 

 الجٙارِػ الؾوٍِة -3
.... 

 من ٝٞ ؿوة  ٚبٞ هٌاِة قٌػ دزوبػالمٍٗض  ِرب إرؿاؿ ًغى المؾجوعات إلَ
 ثّاٚعِا.إذا لم ِجم اإلدالء بٌغى المؾجوعات 

أ
 ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖإن ذلٛ ِّجبػ طًا

افم العمىميت الىبري او مً ًىىب عىه وهزا اسظاٌ   الاكخفاس على ممثل واخذ عً اإلافىك اليه مع الافت سئيغ كعم اإلاش

 اإلاعدىذاث كبل نهاًت ؼهش ماسط

اكبت الخذماث20اإلاادة   : جدبع ومش

 سلطة المرالبة: -2
               ... 
 تبع والتمٌٌم لجنة الت  -0

و من ِوٍب ِوي،ِ ِجم إشعاث لروة ثجبُ وثّّٙم        
أ
ؿٌا رئّؽ المرلؽ الرماُِ ا

أ
 وثجٍٜن من: ػا

 و من ِوٍب ِويالمٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات  رئّؽ اللروة
أ
 بالمرلؽ الرماُِ ا

 و من ِوٍب ِوي لمرجمُ المعهُ والػِاهّة والجومّة االزجماِّة واقػاؾ ا رئّؽ اللروة المٜلٗة بالفؤون الدٙاّٖة
أ
 .ا

 رئّؽ ٚؾم المػاٖ٘ الّمٍمّة الٜبػى او من ِوٍب ِوي 
  ( ِن المٍٗض الّي1ممدٞ واشع ). 

ا.        وللمٍٗض ان ِؾجّّن ِلَ ؿبّٞ االؿجفارة باِة ٝػٗاءة ِػى ٖائعة ُٖ شوًٍر
 الجٙارِػ الؾوٍِة -3

.... 
 .من ٝٞ ؿوة مارس  ٚبٞ هٌاِة قٌػ المٍٗض  ِرب إرؿاؿ ًغى المؾجوعات إلَ

 ثّاٚعِا.                
أ
 إذا لم ِجم اإلدالء بٌغى المؾجوعات ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖإن ذلٛ ِّجبػ طًا

 

 23المادة 

 فىك إليهاإلا: أجشة  23اإلاادة 
ِة مؾاًمة من ٍٗض إلّي إن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍؿ الم

أ
هي مػاِاة لمبعإ الجٍازن المالُ لّٙع ا المٍٗضا

أ
لجعبّػ إال ا

زػثي ِبػ مػشلجّن:ٍٗض إلّي ِص٘ الم
أ
 الصمٍؿ ِلَ ا

زػة زؼاّٖة لمعة ؿوة مٙابٞ ِملّة اإلؿجفارة الجٙوّة والّلمّة ُٖ مػشلة الجمٍر واإلِعاد وإهراز العراؿات، وِصعد  
أ
ا

زػة ُٖ ِػهي الجٙوُ وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػٍٗض إلّي الم
أ
 مبلْ ًغى اال

.. 

 فىك إليهاإلاأجشة  : 23اإلاادة 
ِة مؾاًمة من ٍٗض إلّي إن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍؿ الم

أ
هي مػاِاة لمبعإ الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ِص٘ الم المٍٗضا

أ
ٍٗض إلّي إال ا

زػثي ِبػ مػشلجّن:
أ
 الصمٍؿ ِلَ ا

زػة زؼاّٖة لمعة ؿوة
أ
ٍٗض اإلِعاد وإهراز العراؿات، وِصعد  الممٙابٞ ِملّة اإلؿجفارة الجٙوّة والّلمّة ُٖ مػشلة الجمٍر و واحدة ا

زػة ُٖ ِػهي الجٙوُ وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػإلّي 
أ
 .مبلْ ًغى اال

... 



 (20/02/2017ملجلغ جماعت مشاهؾ )الجلعت الثالثت بخاسيخ  2017ادًت لؽهش فبراًش مدمش الذوسة الع

27 
 

 

 

 25المادة 

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي25اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ -1

م  ِجم ثؾلّمٌا مُ ِػض المػقس  100.000000ِمٞ مبلْ الومان المؤٚت إلَ   دًر

 الممان النهائي -2

 ( ٍِما الجُ ثلُ ثبلّْ الممادٚة ِلَ ِٙع الجعبّػ.30ِرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالؿ الدالخّن )
 ٍٗض إلّيمن شرم االؿجدمار المٙجػح ُٖ ِػض الم  ( % 3ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ ُٖ خالخة ُٖ المائة )

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي25اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ -1

م  ِجم ثؾلّمٌا مُ ِػض المػقس  100.000000ِمٞ مبلْ الومان المؤٚت إلَ   دًر

 الممان النهائي -2

 ( ٍِما الجُ ثلُ ثبلّْ الممادٚة ِلَ ِٙع الجعبّػ.30ِرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالؿ الدالخّن )

قن ( % 3)ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ ُٖ خالخة ُٖ المائة 
أ
 ٍٗض إلّيمٙجػح ُٖ ِػض الممن شرم االؿجدمار ال غلَ اال

 

 31المادة 

 : إظلاه اإلافىك اليه31اإلاادة 

 أسثاب ويسطزج إسماط انحك: -1
ي الجؼام من االلجؼامات المٍٗض الّي  ِجم إؿٙاط ش٘

أ
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

أ
و لظًا

أ
ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مبػر ا

ػى ِبَٙ ّٓػ شمػي:الملٙاة ِلَ ِاثٙي بمٙجوَ ًغا الّٙع، وطالة ُٖ الصاالت الجا ثُ ٝذ
آ
ن الجّعاد اال

أ
  ....  لّة، ِلما ا

 : إظلاه اإلافىك اليه31اإلاادة 

 أسثاب ويسطزج إسماط انحك: -1
ي الجؼام من االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي المٍٗض الّي  ِجم إؿٙاط ش٘

أ
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

أ
و لظًا

أ
ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مبػر ا

 ....  :غلَ سبّن المثال ال الحصر ة ُٖ الصاالت الجالّةبمٙجوَ ًغا الّٙع، وطال

 

 

 

 

 32المادة  

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

ؿٗلي مبالٌٔا.
أ
 ... ُٖ شالة مظالٗة ًغا الّٙع ِجم ثًبّ٘ زؼاءات ِّػض الرعوؿ ا

 الجزاءات المزتقبة في حالة المخالفات التعاقذية وعذم تنفيذ شزوط العقذ جذول

رقم 
 المرجع

ٍع المخالفة مبلؼ الجزاء حسب المخالفة غن الٍّم  ه
م  الٍاحد بالدًر

عدم تسلٌم التمرٌر السنوي داخل  1
 اآلجال التعالدٌة

طّػ 500
أ
م ِن ٝٞ ٍِم ثا  دًر

عدم تطبٌك نظام اإلعالم والتدبٌر  2
والمرالبة الداخلٌة واإلشهاد على 

 الجودة

طّػ 200
أ
م ِن ٝٞ ٍِم ثا دًر  

3 
م ِن ٝٞ ٍِم 500 جنة المرالبةتعمد عرللة عمل ل دًر  

4 
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 مخالفة  التعرٌفة الجبائٌة دًر  

5 
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 مخالفة بالً ممتضٌات عمد التدبٌر دًر  

... 

  تػدِن  بػض مبالؼ المخالفات 

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

ؿٗلي مبالٌٔا.ُٖ شالة مظالٗة ًغا الّٙع ِجم ثًبّ٘ زؼاءات ِّػض الرع
أ
 ... وؿ ا

 الجزاءات المزتقبة في حالة المخالفات التعاقذية وعذم تنفيذ شزوط العقذ جذول

رقم 
 المرجع

ٍع المخالفة  مبلؼ الجزاء حسب المخالفة  ه

عدم تسلٌم التمرٌر السنوي داخل اآلجال  1
 التعالدٌة

م ِن ٝٞ  500 ٍع دًر طّػاسب
أ
 ثا

والمرالبة  عدم تطبٌك نظام اإلعالم والتدبٌر 2
 الداخلٌة واإلشهاد على الجودة

طّػ
أ
ٍع  ثا م ِن ٝٞ اسب  500 دًر

3 
م ِن ٝٞ ٍِم 500 تعمد عرللة عمل لجنة المرالبة دًر  

4 
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 مخالفة  التعرٌفة الجبائٌة دًر  

5 
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 مخالفة بالً ممتضٌات عمد التدبٌر دًر  

... 
 

 ر واسع النظرولمجلسكم المول         
 رئٌس اللجنة                  
ابراهٌم بوحنش                   
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 المملكة المؽربٌة
وزارة الداخلٌة

آسفً وعمالة مراكشوالٌة جهة مراكش 
 جماعة مراكش

المدٌرٌة العامة للمصالح
لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة
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  هجاز الدراسات لمصروع دٍِان اللػتبّة بالٍغاء الػقاري  مٌمة االستصارة فُ مرحلة التصٍر غداد واإ واالإ
 ملك البلدِة المحّع بصٍمػة اللػتبّة  

 ضؾال التٌّئة والتجٌّزت
أ
هجاز ا  مٍِن واإ

 لفراغ من اهجازىتدبّر المصروع ثقافّا واقتصادِا بػد ا  
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 الباب األول: ممتضٌات عامة

 : مىلىع علذ الخذبحر اإلافىك1اإلاادة 

٘ دٍِان الٜػجبّة  "المٍٗض"ٝواش الجصمالت ًغا ب المؾماة بمٍزب زماِة مػاٝـثّجؼم  إلَ قظك مّوٍي طاهُ للٙاهٍن ثٍِٗن الجعبّػ لمٖػ
و 

أ
 ملّات الجالّة :الزٞ اهراز الّ "،ٍٗض إلّيالظاص ِؾمَ "المالّام ا

ؿجفارة ُٖ مػشلة الجمٍر واإلِعاد وإهراز العراؿات لمفػوع  دٍِان الٜػجبّة بالٍِاء الّٙاري ملٛ البلعِة المصّى بمٍمّة الٜػجبّة  مٌمة اال - 
٘( والمؾمَ ُٖ   ب" دٍِان الٜػجبّة " ٝواش الجصمالت ًغا )شؾب المؾس الًٍبٔػاُٖ المٖػ

قٔاؿ الجٌّئة  -
أ
 والجرٌّؼ بّع الٗػاغ من إهرازى ثمٍِٞ وإهراز ا

 ثعبّػى خٙاّٖا واٚجمادِا  -

  : مىىهاث علذ الخذبحر اإلافىك2اإلاادة 

 ٝالجالُ :عمد التدبٌر المفوض مٍٜهات 

 االثٗاّٚة -
 ٝواش الجصمالت -
 الملصٙات  -

لجصمالت خم الَ الملصٙات ٝما ًٍ مومٍص ِلّي ُٖ ُٖ شالة االطجالؼ بّن ًغى الٍخائ٘ ثًَّ االولٍِة ُٖ الجوّٗغ لالثٗاّٚة خم الَ الَ ٝواش ا
م  12الٗمٞ   المجّل٘ بالجعبّػ المٍٗض 54-5من  ٚاهٍن ٚر

 الذعىة إلى اإلاىافعت: معىشة 3اإلاادة 

م    الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54المؾًػة المجبّة ًُ ثلٛ المومٍص ِلٌّا بالٙاهٍن ٚر

 :اإلاشاجع اللاهىهيت 4اإلاادة 

طػى طالةثموٕ المػازُ الٙ
أ
 اهٍهّة الجُ ِؾجوع ِلٌّا الّٙع إلَ مػازُ ِامة وا

 اإلاشاجع العامت  -1

  م  الظاص بالرماِات 113-14الٙاهٍن الجوَّمُ ٚر
  م م 2009ٖبػاِػ  18) 1430لٗػ  22بجارِض  1-09-02الٌَّػ الفػِٕ ٚر المجّل٘ بالجوَّم المالُ للرماِات  45-08( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 المصلّة ومرمٍِاثٌا.
  م  الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54الٙاهٍن ٚر

 اإلاشاجع الخاـت -2

 م الٌَّػ ال طػة  30لادر ُٖ  1.92.138فػِٕ ٚر
آ
م (1992دِؾمبػ 25) 1413من زمادى اال المجّل٘ بالٍٙاِع    9.88 بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 المصاؿبّة الٍازب ِلَ الجرار الّمٞ بٌا
  م م 2003قجوبػ  11) 1424رزب  14بجارِض  1-03-194الٌَّػ الفػِٕ ٚر  المجّل٘ بٙاهٍن الفٔٞ. 65-99( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر
  م زٍر الّع الّاملة، وطالة المػؿٍم الملُٜ ٚر

أ
ذي  12بجارِض  2-73-685ٝٞ الومٍص الجفػِّّة والجوَّمّة المجّلٙة بالفٔٞ وا

زٍر ُٖ ًٚاِات المواِة والجرارة1973دزوبػ  08) 1393الّٙعة 
أ
دهَ لال

أ
ُ الصع اال  والمٌن الصػة والٗالشة.  ( بٖػ

 زلؾة 2017ٖبػاِػ  معاوالت المرلؽ الرماُِ لمعِوة مػاٝـ طالؿ دورثي الّادِة لفٌػ(................    .) 

 ؼشوه الخمذًذ –: مذة الخفىين 5اإلاادة 

ٝػدػ شؾب الّػض الجٙوُ للمجواٖؽؿوة   25ثصعد معة الّٙع ُٖ  
أ
ملص٘ ثّعِلُ بّع مٍاٖٙة المرلؽ وِمٜن ثمعِعًا مػة واشعة بمٍزب  ِلَ اال

 الرماُِ 

وان ُٖ الصاالت الجالّة:
أ
 وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ووٖ٘ الصاالت المومٍص ِلٌّا ُٖ ٝواش الجصمالت ًغا إهٌاء الّٙع ٚبٞ اال

  بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ ، المٍٗض إلّيثّّٔػ الّٙع  بًلب من 
 الٍٙة الٙاًػة.  
  ٘بؾبب  المٍٗضمن ٚبٞ  مٍٗض إلّيالإؿٙاط ش 

أ
 زؾّم. طًا

  بالجؼاماثي المٍٗضٖؾض الّٙع هجّرة ِعم وٖاء 
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 : جاسيخ دخٌى العلذ خحز الخىفيز ومذة الاظخغال6ٌاإلاادة 

قّػات الالزمة المؾبٙة 
أ
 ال ِّجبػ الّٙع هاٖغا إال بّع المٍاٖٙة ِلّي من يػؼ الؾلًة اإلدارِة المظجمة واؿجّٗاء الجا

مػ ببعء الظعمة  ع،االؿجٔالؿ المػثبًة بؾػِان الّٙ وثبجعئ معة
أ
وثوجٌُ ِوع هٌاِة الّٙع،  مُ مػاِاة إمٜاهّة  للمٍٗض إلّيبعاِة من ثارِض ثبلّْ اال

 الجمعِع ،

 الباب الثانً : الحموق وااللتزامات العامة للمفوض إلٌه

 : التزاماث عامت7اإلاادة 

 ة:بالجّٙع بالمبادئ الجالّ المٍٗض إلّيِلجؼم 

شؾن وزي وثظمّك زمُّ الٍؿائٞ الالزمة إلهراشٌا 
أ
 الّٙام بالمٌام المؾوعة إلّي ِلَ ا

 المؾاواة بّن المػثّٗٙن 
 اؿجمػارِة الموفاة ومالءمة طعماثٌا  مُ الجًٍرات الجٜوٍلٍزّة واإلٚجمادِة واإلزجماِّة 
شؾن قػوط الؾالمة والرٍدة والمصاَٖة ِل 

أ
خمان وُٖ ا

أ
هؾب اال

أ
 َ البّئةثٙعِم طعماثي با

ٍعٍٗض إلّي همان مراهّة دطٍؿ الٍٍٖد الػؿمّة قػًِة إقّار الم   بػؿالة إطبارِة ُٖ المٍه

 : إوؽاء ؼشهت خاـت8اإلاادة 

ة طاص لجعبّػ مجصٕ دٍِان الٜػجبّة ٝما ًٍ مومٍص ِلّي ُٖ المادة  م  25ِلجؼم المٍٗض إلّي بجاؿّؽ قٝػ  54-5من  الٙاهٍن ٚر
 المجّل٘ بالجعبّػ المٍٗض

 : املخاوش واإلاهذداث9ادة اإلا

 مؾؤوال ِن ؿّػ واؿجٔالؿ المجصٕ، شّح ٍِٙم بجعبّػى مجصمال بغلٛ مظايػى ومٌعداثي.ٍٗض إلّي ِّجبػ الم

 : معشفت أماهً اإلايؽأة10اإلاادة 

هي ٚع اثظغ اإلزػاءات الالزمة للصمٍؿ، ثصت مؾؤولّجي، ِلَ زمُّ المًّّات والمّلٍمات الجُ ؿٍٗض إلّي ِمػح الم
أ
مصت لي بجصعِع الظعمات با

ن لي ثمٍرا ٝامال ِن شازّات 
أ
ًعاؼ إهراز ًغا المجصٕ. المٍٗضالمٙجػشة ُٖ ِػهي وا

أ
 وا

ٍع الظعمات الجُ ًِلبٌا  هي ٚام بؼِارة المٙػ المػثٙب إلشعاث المجصٕ وايلُ ِلَ مرم
أ
  المٍٗض.ٝما ِمػح با

قٜاٍٗض إلّي ِمػح الم
أ
هي ٚعر المٍّبات و اإلٝػاًات بمظجلٕ ا

أ
زٞ ثصعِع خمن ٝٞ طعمة.با

أ
 لٌا ولم ِجػؾ قّائ للمعٖة من ا

 : اخخياس ميان ؤلاكامت11اإلاادة

ن ِظبػ بي ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
ن ِجٍٖػ يّلة معة الّٙع ِلَ مٙػ دائم بمعِوة مػاٝـ و ا

أ
مػ بالظعمة،  المٍٗضا

أ
 ٍٖر ثٍللي باال

 : اإلاعؤولياث اإلاهىيت 12اإلاادة 

هي ٚادر ٍِٗض إلّي ِومن الم
أ
هي ّٓػ ا

أ
ن ِورؼ بمٌوّة زمُّ الظعمات المصعدة ُٖ ِػهي والجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا. وِمػح با

أ
لَ ا

و زؼئّا.
أ
هٌما إِاٚة ثوّٗغ الجؼاماثي ٝلّا ا

أ
ّٓار من قا

أ
ي الجؼام ثراى اال

أ
ي ثّّٙع ٚاهٍهُ وال

أ
 طاهُ ال

مٜوة المٍهٍِة ثصت ثمٖػٍٗض إلّي ِموُ ِلَ الم
أ
ن ِظمك اال

أ
ٍع  ٝواش الجصمالت موّا باثا ا طػى ّٓػ الظعمات الجُ ثفٜٞ مٍه

أ
ي لمؼاولة مٌام ا

 ًغا.   

و االؿجدوائّة وُٖ ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
قٔاؿ العورات الّادِة ا

أ
ة ُٖ ا زٞ المفاٝر

أ
ي دٍِة ثٍزٌٌا رائؿة المرلؽ الرماُِ من ا

أ
ن ِؾجرّب ال

أ
ا

هفًة ذات الملة بمراؿ اطجماص 
أ
 ًغا المجصٕ.زمُّ االزجماِات الجوؾّّٙة واال

 :التراخيق13اإلاادة 

 من الصمٍؿ ِلَ الجػاطّك الٙاهٍهّة  المًلٍبة لمؼاولة هفايي طالؿ مػشلة الجعبّػٍٗض إلّي ال َِّٗ الم

 : الخأميىاث14اإلاادة 

هفًجي المٌٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
ة مؾؤولّجي المعهّة والمظايػ الجُ ٚع ثجػثب ِن ا

أ
ن ًُِٔ يّلة معة ثعبّػى للموفا

أ
وّة، وبمٗة ِامة ِن ، ا

هػار 
أ
مّن ثًُٔ ثصعِعا مظايػ الصػِ٘  وهػر الماء، واال

أ
إهراز مظجلٕ المٌام الجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا، وذلٛ بٍاؿًة ٍِٙد ثا

مٍاؿ الجٍِٗن بمٙعار ّٚمجٌا الجٍِّوّة.
أ
ّٓار ّٖما ِجّل٘ با

أ
 الالشٙة باال
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مٍاؿ الجٍِٗن
أ
زٞ خالخة ) ولٌغا الٔػض، ِرب وهُ زػد شوٍري ال

أ
قٌػ من 3ِصعد ّٚمجٌا الصؾابّة الماّٖة وّٚمجٌا الجٍِّوّة، وذلٛ داطٞ ا

أ
( ا

مػ ببعء الظعمة.    
أ
 ثارِض ثبلّْ اال

ن ِٙعم ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
مّن، وذلٛ يّلة معة الّٙع.للمٍٗضا

أ
ٚؾاط الجا

أ
داءى ال

أ
مّن و الٍخائ٘ الجُ ثدبت ا

أ
 ، مػة واشعة ُٖ الؾوة، ٍِٙد الجا

 : اخترام الففت الشخفيت51اإلاادة 

ؿاؿّا لجوّٗغ مٙجوّات ٝواش الجصمالت  ًغا. وِرب ِلَ الم
أ
ثعبّػ دٍِان الٜػجبّة بوٗؾي، إذ ال ِمٜوي ٍٗض إلّي ثّجبػ المٗة الفظمّة قػيا ا

و زؼئّة
أ
 .ثٍِٗت شٍٙٚي ُٖ الجعبّػ، بمٗة ٝلّة ا

 الدؽاسن-: الخعاكذ مً الباوً 16اإلاادة 

ن زؼء من االلجؼامات المصعدة ُٖ ٝواش الجصمالتُٖ شالة الجّاٚع من البا
أ
 المٍٗضمؾؤوال بمٗة قظمّة ثراى  ٍٗض إلّيًغا، َِٞ الم  ين بفا

ّٓار ِن الٍٖاء برمُّ االلجؼامات الموٍية بي. وِبَٙ ِلَ الم
أ
ن ِٗػض ِلَ المجّاٚعِن من الباين الجّٙع بالجؼامات بما ِومن ثًبّ٘ ٍٗض إلّي واال

أ
ا

 . قػوط ٝواش الجصمالت

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلحن17اإلاادة 

ٍِان المصلّٗن الجابّّن 
أ
 والصاملّن لؾوع ٚاهٍهُ ِفٌع ِلَ وٍّٗجٌم.ٍٗض إلّي لملِمٜن مّاِوة المظالٗات الجُ ِػثٜبٌا المػثٍٗٙن، من لعن اال

اكبت جىظيم 18اإلاادة  لّيالم: مش  فٍض اإ

ن ِدبت ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
ي ؿلًة مػاٚب للمٍٗضا

أ
زٞ ؿوة واشعة، ثصت يائلة الرؼاءات الجّاٚعِة، ثًبّٙي الّٗلُ لوَام وال

أ
طػى داطٞ ا

أ
ة ا

 اإلِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة واإلقٌاد ِلَ الرٍدة  ِجومن طمٍلا الّوالػ الجالّة:  

o .زػة
أ
ؿاؿّا للّاملّن ِصعد بالظمٍص قػوط الجٍٍّٕ ودُٖ اال

أ
 ٚاهٍها ا

o الجعبّػ وثعّٚ٘ الصؾابات العاطلّة.هَاما داطلّا وموَاما ِصعد ًّا ٞٝ 
o  .دلّال ِمٕ إزػاءات ؿّػ الٌّاٝٞ والمػاٚبة العاطلّة للجعبّػ المٍٗض واإلقٌاد ِلَ الرٍدة 
o  .ا ومػاٚبجٌا غا قػوط ثعبًّػ قٜاؿ إبػام المٗٙات ٝو

أ
 هَاما ِصعد قػوط وا

 الباب الثالث: حموق وواجبات المفوض

 : وؽش العلذ19اإلاادة 

ٍع ِٙع الجعبّػ ِوفػ مؾجظػػ  ؿماء المجّاٚعِن ولٗاثٌما ومٍه
أ
ج من ِٙع الجعبّػ ُٖ الرػِعة الػؿمّة للرماِات المصػلّة وِجومن  ا

غا البوٍد المجّلٙة بالمػثّٗٙن. ومعثي ومصجٍاى   ٝو

اكبت الخذماث20اإلاادة   : جدبع ومش

اكبت  -1  ظلىت اإلاش

زٞ الجّٙن، بّّن المٍٗضِجٍٖػ 
أ
المٜان ومن طالؿ المؾجوعات، من شؾن ؿّػ المجصٕ وشؾن ثوّٗغ  ِلَ زمُّ ؿلى المػاٚبة من ا

 ٚمع ممارؿة مٌام المػاٚبة المٌٍّدة إلّي  ٍٗضثٙعِم زمُّ الجؾٌّالت الوػورِة للمٍٗض إلّي الّٙع وِجّّن ِلَ الم

ٍع مػاؿلة طٍٗض إلّي ّّوٌا رئّؽ المرلؽ الرماُِ وثٍزي المِوثجم ِملّات المػاٚبة من يػؼ لروة مظجلًة  ٍِما  15الة ُٖ المٍه
ِة ِملّة مػاٚبة مُ مػاِاة ٍػوؼ ومٍاّٚت اؿجٙباؿ رواد المجصٕ

أ
 ٚبٞ ثارِض ا

م وِظبػ بٌم  للمٍٗضٝما ِمٜن  ٍِان ِظجاًر
أ
و ا

أ
ن ِؾجّّن بظبػاء ا

أ
و ا

أ
و مػاٚبات طػارزّة ا

أ
ن ٍِٙم ُٖ ٝٞ وٚت وشّن بجعّٚٙات ا

أ
ا

 .ٍٗض إلّيؾبة الممُ مػاِاة  الؾػ المٌوُ والظبػات المٜػجٍٗض إلّي الم

 لجىت الخدبع والخلييم: -2

ؿٌا رئّؽِِجم إشعاث لروة ثجبُ وثّّٙم 
أ
و من ِوٍب ِوي ، وثجٍٜن من:  ػا

أ
 المرلؽ الرماُِ ا

 ُِرئّؽ اللروة المٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات بالمرلؽ الرما 
 و من ِوٍب ِوي  رئّؽ اللروة المّوّة بالفؤون الدٙاّٖة

أ
 بالمرلؽ الرماُِ ا

 و من ِوٍب ِويرئ
أ
 ّؽ الٙؾم الدٙاُٖ بالمرلؽ الرماُِ  ا
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 و من ِوٍب ِوي
أ
 رئّؽ ٚؾم المػاٖ٘ الّمٍمّة الٜبػى ا

 ٍٗض إلّيممدٞ  ِن الم 

ن  وللمٍٗض
أ
ِة ٝػٗاءة ِا

أ
ا. ِؾجّّن ِلَ ؿبّٞ اإلؿجفارة با  ػى ٖائعة ُٖ شوًٍر

ٝع من الجوّٗغ الرّع 
أ
ومن اشجػام الفػوط الجّاٚعِة. وِجّّن ِلٌّا  ٍٗض إلّيمالمؾوعة لل لظعماتلثجمدٞ مٌمة ًغى اللروة ُٖ الجا

ان.     وِٞ الّٙع الجُ ًِػشٌا الًٖػ
أ
و ثا

أ
 دراؿة واثظاذ الٙػارات المجّلٙة بمٍّبات ثًبّ٘ ا

ي وٚت، ِوع الوػورة.المٍٗضٝٞ ؿوة بعٍِة من  مػةثرجمُ ًغى اللروة 
أ
هي ِمٜن اؿجعِاؤًا ُٖ ا

أ
 ، ّٓػ ا

 الخلاسيش العىىيت  -3

ن ِٙعمٌا بًلب من ٍٗض إلّي المؾجوعات العورِة والمًّّات الجُ ِرب ِلَ المِالوة ِلَ 
أ
ن ِرّلٌا ُٖ مجواولي ِلَ  المٍٗضا

أ
و ا

أ
ا

ن ِٙعم ٍٗض إلّي العوام، ٖإهي ِجّّن ِلَ الم
أ
 ٝٞ ؿوة بّاها ِن الوفاط ِجومن ثٙػِػا ٖوّا وثٙػِػا مالّا.     للمٍٗضا

 ن ٝٞ ؿوة م ٍِلٍّز ٌاِة قٌػ ٚبٞ هالمٍٗض ِرب إرؿاؿ ًغى المؾجوعات إلَ 

 ثّاٚعِا.
أ
 إذا لم ِجم اإلدالء بٌغى المؾجوعات ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖإن ذلٛ ِّجبػ طًا

 اإلاشاجعت الذوسيت -4
ومالءمجي مُ الصازّات مُ إمٜاهّة مػازّة   ىثظوُ مٙجوّات ًغا الّٙع إلَ ثّّٙم دوري مفجػؾ ٝٞ طمؽ ؿوٍات  للوَػ ُٖ معى ثٙعم ثوّٗغ

 وثجم ِملّة المػازّة من يػؼ لروة الججبُ وُٖ شالة  وزٍد لٍّبات ٖوّة ثؾجّّن بمٜػجب طبػة طارزُ  ثي.بّن مٙجوّا

 : الحفاً على جىافعيت اإلاخدف21اإلاادة 

هفًجي داطٞ  المٍٗضِرب ِلَ 
أ
زٞ ثؾٌّٞ شؾن ثوّٗغ الجعبّػ وهمان ثواٖؾّة ا

أ
ن ِجظغ زمُّ اإلزػاءات الوػورِة الجُ ثعطٞ ُٖ لالشّاثي ال

أ
ا

 .مصّى المفػوع

  الباب الرابع: أموال التفوٌض

 : الىظام اللاهىوي لألمىا22ٌاإلاادة 

مٍاؿ الجُ ِوٌّا 
أ
 ، إلَ لوّٗن، وًما: ٍٗض إلّي ثصت ثمػؼ الم المٍٗضثوٙؾم اال

 أموال الرجوع -0
ٍع الّٙار الرماُِ المظمك للمفػوع المجٍازع بمصّى لٍمّة الٜػجبّة والبواِات المؼ  مٍاؿ الػز

أ
مُ إهفاؤًا ٍٖٚي والجُ ؿجٍهُ  بمٍزب ثجومن ا

ن ثمػؼ الم غا الجرٌّؼات الموٍٙلة الجُ ؿجظمك لؾّػ المفػوع والجُ ٍٗض إلّي ًغا الّٙع ًر قٔاؿ الجٌّئة المّمارِة والؾّوٍٓػاّٖة ٝو
أ
بّع اهجٌاء ا

 الؿجٔالؿ المفػوع وٖ٘ الفػوط المصػعدة ُٖ ِٙع الجعبّػ ًغا.ٍٗض إلّي ؿّٙجوٌّا الم

 
أ
و ٝػاء ّٝٗما ٝػان من ٚبٞ المال ِمٜن ا

أ
و بُّ ا

أ
ي ثٍِٗت ا

أ
ٍع ا مٍاؿ مٍه

أ
 يّلة معة الجعبّػ ،ٍٗض إلّي ن ثٍٜن ًغى اال

زٞ قٌػ واشع )ٍٗض إلّي المو المٍٗضٍِٙم 
أ
ٍع المٍزٍدة، وذلٛ داطٞ ا مٍاؿ الػز

أ
( من دطٍؿ الّٙع شّؼ 1شوٍرِا بإِعاد زػد ولُٗ ثٗمّلُ ال

ٍع المٙجواة الشٙا  وثصػِػ زػد هٌائُ شٍؿ ًغى االمٍاؿ ِجم ثرعِعى ٝٞ طمؽ ؿوٍاتالجوّٗغ. ٝما ِجم إِعاد زػد إهاُٖ ل مٍاؿ الػز
أ
 رمُّ ا

 
أ
ٍع شٍٙؽ الم المٍٗضِوع اهجٌاء لالشّة ِٙع الجعبّػ، ِجبٍا ٍع. ٍٗض إلّي موؼلة اإلهابة بٍٙة الٙاهٍن ُٖ مرم مٍاؿ الػز

أ
 المػثبًة با

ن ِػزُ  ٍٗض إلّيوُٖ ًغا الجارِض هٗؾي، ِجّّن ِلَ الم
أ
طّػ، ُٖ شالة  للمٍٗضبا

أ
ٍع، مراها ودون ثػثّب هٗٙات ِلَ ًغا اال مٍاؿ الػز

أ
ٍع ا مرم

 زّعة من المّاهة واالقجٔاؿ.

ٚٞ ٚبٞ هٌاِة الّٙع.
أ
ّن ِورؼ ؿجة اقٌػ ِلَ اال ٍع زػد شوٍري بّن الًٖػ مٍاؿ مٍه

أ
 وثفٜٞ ًغى اال

ي ثّّٔػ ُٖ وهّّة الرػد ثصت ياٍٗض إلّي وِبَٙ الم
أ
 ئلة اٚجًاع ّٚمة الظماص من الوماهة المٍدِة لعى الظازن الرماُِ.مؾؤوال ِن ا

 أمىاٌ الاظترداد  -2

مٍاؿ الموٍٙلة والدابجة المٙجواة من يػؼ الم
أ
ِالى، ٍٗض إلّي إن اال

أ
ٍرة ُٖ الٗٙػة ا ٍع المٝغ مٍاؿ الػز

أ
ِلَ إخػ ثعبّػ دٍِان الٜػجبّة ، وباؿجدواء ا

مٍاؿ اؿجػداد.  
أ
 ثّجبػ، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ا

مٍاؿ االؿجػداد المػلعة لعٍِان الٜػجبّة ِوع هٌاِة الجعبّػ  ملٜا 
أ
ن ثمّػ ا

أ
طّػ ذلٛ.للمٍٗضِمٜن ا

أ
 ، إذا يلب ًغا اال
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مٍاؿ االؿجػداد المٍزٍدة، الجُ ِجم ثٙعِػ ّٚمجٌا بصؾب الّٙمة المصاؿبّة الماّٖة، وذلٛ ٚبٞ  ؿجة )ٍٗض إلّي ٍِٙم الم
أ
( 6بإِعاد زػد ِمٕ ا

قٌػ من هٌاِة الّٙ
أ
 ع.ا

غا الجرٌّؼات الالزمة لالؿجٔالؿ الّادي لعٍِان الٜػجبّة، مٙابٞ  للمٍٗضِمٜن  مٍاؿ االؿجػداد ٝو
أ
ن ِؾجػزُ، ٖٙى بمبادرة موي، ا

أ
ِوع هٌاِة الّٙع ا

 بالفػوط الجالّة:ٍٗض إلّي دُٖ ثٍِّن الم

ي ؿبب ٝان، ٍِٙم  -
أ
مٍاؿ االؿجػداد. بوّجي ُٖ إِادة قػاءٍٗض إلّي بإطبار  الم المٍٗضِوع هٌاِة الّٙع ال

أ
 ا

ان باثٗاؽ مفجػؾ بّوٌما. وُٖ ّٓاب ًغا  - و بواء ِلَ ثمػِس طبّػ مظجك ِّّوي الًٖػ
أ
مٍاؿ االؿجػداد بفٜٞ ودي ا

أ
ِجم ثصعِع ّٚمة ا

يػاؼ.
أ
شع اال

أ
 االثٗاؽ، ِجم ثّّّن ًغا الظبّػ من يػؼ رئّؽ المصٜمة اإلدارِة االبجعائّة المظجمة ، بواء ِلَ يلب مٙعم من يػؼ ا

داؤى ِوع االؿجػداد.ِجم  -
أ
ّن. وُٖ ّٓاب ذلٛ، ِجم ا داء خمن االؿجػداد بواء ِلَ اثٗاؽ مفجػؾ بّن الًٖػ

أ
 ثصعِع ّّٝٗة ا

 

 الباب الخامس : ممتضٌات مالٌة ومحاسبٌة

 فىك إليهاإلا: أجشة  23اإلاادة 

ِة مؾاًمة من ٍٗض إلّي إن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍؿ الم
أ
هي مػاِاة لمبعإ الج المٍٗضا

أ
ٍٗض إلّي ٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ِص٘ المإال ا

زػثي ِبػ مػشلجّن:
أ
 الصمٍؿ ِلَ ا

زػة زؼاّٖة لمعة ؿوة 
أ
ٍٗض مٙابٞ ِملّة اإلؿجفارة الجٙوّة والّلمّة ُٖ مػشلة الجمٍر واإلِعاد وإهراز العراؿات، وِصعد  الم واشعةا

زػة ُٖ ِػهي الجٙوُ وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙإلّي 
أ
 ع الجعبّػمبلْ ًغى اال

زػة مػثبًة بّملّة اإلؿجٔالؿ ِبػ اؿجظالص وازبات العطٍؿ وثٙعِم طعمات مؤدى ِوٌا للؼوار ِصعد ثّػِٗجٌا ُٖ ِػهي الجٙوُ   
أ
ا

 وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػ

زػة المٙجػشة ُٖ ِػض الم
أ
ة المػازّة بمبادرة من ًغا إلِادٍٗض إلّي ومػاِاة لجًٍر الَػوؼ االٚجمادِة والجٙوّة، ِمٜن إطواع اال

و ذاؾ 
أ
 .الًػؼ ا

 اإلدالء بالٍخائ٘ المدبجة  وطالة ثٙػِػ االؿجٔالؿ. ٍٗض إلّي ِجّّن ِلَ الم

زػة الم
أ
ٍع ِٙع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ.ٍٗض إلّي إن الّٙام بمػازّة ا ن ثٍٜن مٍه

أ
 ِرب ا

 الصٗاظ ِلَ الجٍازن ال
أ
ن ِػاَِ مبعا

أ
شٍؿ ِرب ا

أ
 مالُ لّٙع الجعبّػ ُٖ ٝٞ ِملّة مػازّة ُٖ ٝٞ اال

ولُ لن ِجػثب ِوي وٕٚ الجًبّ٘ الّادي لمّٔة الجؾّّػ الجُ ؿّؾجمػ ثًبٌّٙا 
أ
إن الّٙام بّملّة مػازّة الفػوط المالّة لّٙع الجعبّػ اال

 إلَ شّن االهجٌاء من ًغى الّملّة. 

قٌػ الدالخة )
أ
ّن ُٖ ٓوٍن اال ي اثٗاؽ بّن الًٖػ

أ
المٍالّة لجارِض الجٙعم بالًلب، ٖؾّجم ثفّٜٞ لروة للّٙام بٌغى المػازّة.  (3إذا لم ِصمٞ ا

شعًم من يػؼ 3وثجٍٜن ًغى الروة من خالخة )
أ
ن ا َّّ ِواء ِّ

أ
مػاٝـ ، والدالح من يػؼ والُ زٌة ٍٗض إلّي ، والداهُ من يػؼ المالمٍٗض( ا

ؿُٗ
آ
 .ا

ّن ِػض الٙوّة ِلَ المصٜمة المظجمة بمػاٝـ.وُٖ شالة االطجالؼ، وبّع اؿجوٗاذ زمُّ وؿائٞ الجصّٜم ِمٜن  شع الًٖػ
أ
 ال

 : المشائب و الشظىم24اإلاادة 

 زمُّ الوػائب والػؿٍم واإلثاوات.ٍٗض إلّي ِجصمٞ الم

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي25اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ -1

م  ِجم ثؾلّمٌا مُ ِػض المػقس  100.000000ِمٞ مبلْ الومان المؤٚت إلَ   دًر

 الممان النهائي -2

 ( ٍِما الجُ ثلُ ثبلّْ الممادٚة ِلَ ِٙع الجعبّػ.30ِرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالؿ الدالخّن )

ٚٞ ( % 3ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ ُٖ خالخة ُٖ المائة )
أ
 ٍٗض إلّيمن شرم االؿجدمار المٙجػح ُٖ ِػض الم ِلَ اال

 .ٍٗض إلّيت المصٙٙة مػاِاة للجعابّػ المجظغة ِلَ شؾاب المثٙجًُ من الومان الوٌائُ مبالْ الرؼاءات والوٗٙا
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 ( ٍِما.15الّمٞ ِلَ إٝمالي مرعدا ُٖ ٓوٍن طمؾة ِفػ )ٍٗض إلّي ، ِجّّن ِلَ المالوماهةٝلما ثم اٚجًاع مبلْ من 

ٖؾض الّٙع دون لمٍٗض ٘ ل(، ٖإهي ِص1ُٖ شالة ِعم إٝماؿ مبلْ الومان بّع ثٍزّي إهغار بالٍٖاء بُٙ بعون هجّرة طالؿ قٌػ واشع )
 ثٍِّن مُ إمٜاهّة اللرٍء للٙواء.

ن ٍِٜن الم
أ
مًالبا بي من مبالْ ِلَ ٍٗض إلّي ِبَٙ الومان الوٌائُ مظمما لومان شؾن ثوّٗغ ِٙع الجعبّػ والؿجظالص ما ِؾَ ا

 ؿبّٞ ذلٛ الّٙع.

َ موي إلَ الم ّٙ و ما ثب
أ
ؼاماثي وذلٛ باهٙواء قٌػ بّع الٙبٍؿ الوٌائُ للظعمات قػط وٖائي برمُّ الجٍٗض إلّي ِػزُ الومان الوٌائُ ا

 المٙعمة شؾب مٙجوّات ِٙع الجعبّػ.

ِة وؿّلة  المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض إلّي وإذا ثم إِالم الم
أ
و با

أ
ِالى بمٙجوَ رؿالة مّللة ومومٍهة الٍلٍؿ ا

أ
ٍرة  ا زاؿ المٝغ

آ
ٚبٞ اهٙواء اال

هي لم ِٕ برمُّ ا
أ
ُ الّع ِؾلمٌا ثًُّ ثارِظا خابجا لٌغا اإلِالم، با  .المٍٗضلجؼاماثي، ال ِػزُ الومان الوٌائُ إال بػؿالة ٖر

 :  الىظام املحاظبي لألمىا26ٌإلاادة ا

ن ِمؾٛ مصاؿبجي الّامة يبٙا للمٙجوّات الجفػِّّة والجوَّمّة الراري بٌا الّمٞ ُٖ المٔػب، ٝما ِرب ِلّي ٍٗض إلّي ِلجؼم الم
أ
با

    اؿجظعام مصاؿبة ثصلّلّة لالؿجٔالؿ.

م ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم ن ِمؾٛ مصاؿبجي يبٙا  للٙاهٍن ٚر
أ
المجّل٘ بالٍٙاِع المصاؿبّة الالزم ِلَ الجرار الّمٞ بٌا المادر  9-88ا

م   (. 1992دزوبػ  25) 1413زمادى الداهّة  30المادر بجارِض  1-92-138بجوّٗغى الٌَّػ الفػِٕ ٚر

ن ثبػز مصاؿبة الم
أ
ٍع الغمة المالّة المٍهٍِة ُٖ الجٍِٗن من يػؼ ّي ٍٗض إلِالوة ِلَ ذلٛ ِرب ا و المالمٍٗض مرم

أ
، ٍٗض إلّي ا

مٍاؿ االؿجػداد. 
أ
ٍع وا مٍاؿ الػز

أ
 والجُ ثجومن طمٍلا ا

ؿاس الّٙمة الجُ ٚعرت لٌا ِوع وهٌّا ثصت ثمػؼ الم
أ
لٍؿ الدابجة ِلَ ا

أ
مٍاؿ ُٖ اال

أ
ن ثّٙع ًغى اال

أ
 . ٍٗض إلّيِرب ا

 اإلجراءات المسرٌة–العمد  الباب السادس: انتهاء صالحٌة

 :  أظباب اهتهاء ـالخيت العلذ27اإلاادة 

واهٌا ُٖ الصاالت الجالّة:
أ
و بّّٜٗة ؿابٙة ال

أ
زٞ المٙػر ُٖ الّٙع، ا

أ
 ثوجٌُ لالشّة ِٙع الجعبّػ إما بمٍرة ِادِة ِوع شلٍؿ اال

 الُ،بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمٍٗض إلّي ثّّٔػ الّٙع بًلب من يػؼ الم -

ٓفت  12) 1331من رموان  9من الٌَّػ الفػِٕ المادر ُٖ  269و  268الٍٙة الٙاًػة، ٝما ثم ثّػٌِٗا ُٖ الٗملّن  -
 ( بمدابة ٚاهٍن االلجؼامات والٍّٙد1913

 بؾبب طًإ زؾّم. المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض إلّي إؿٙاط ش٘ الم -

 بالجؼاماثي المٍٗضٖؾض الّٙع بؾبب ِعم وٖاء  -

 ت أوؽىت وخذماث اإلاخدف في خالت اهتهاء ـالخيت العلذ: اظخمشاسي28اإلاادة 

ٜػجبّة للمٍٗضِص٘  هفًة وطعمات دٍِان ال
أ
ن ِجظغ ٝٞ الجعابّػ الػامّة لومان اؿجمػارِة ا

أ
 ، ّٝٗما ٝاهت يػِٙة اهجٌاء معة ِٙع الجعبّػ، ا

 اء اإلافىك بالتزاماجه:  حعذًل العلذ بعبب جضعضع الخىاصن الاكخفادي واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وف29اإلاادة 

و إرادة الم
أ
شعاث َّّٖة  ٖازّة وّٓػ مػثٙبة، ٍٗض إلّي إذا شملت ٍػوؼ طارزة ِن ّٖٞ ا

أ
و ا

أ
و ثوَّمّة زعِعة، ا

أ
شٜام ثفػِّّة ا

أ
، بؾبب ا

و بّٔػ ؿبب من 
أ
ة االؿجٙػار االٚجمادي والمالُ الؿجٔالؿ دٍِان الٜػجبّة، وثّغر إلالح ًغالمٍٗضبؾبب ا ِؼ دى ذلٛ إلَ ِز

أ
ؼع من ، وا ا الجِؼ

زػة الم
أ
شعًما، ِلَ إِادة مواٚفة قػوط ِٙع الجعبّػ ودٖجػ ٍٗض إلّي طالؿ مػازّة ا

أ
ّن ِجٗٙان، بواء ِلَ إقّار مٜػجٍب من ا ٖإن الًٖػ

 الجصمالت، بالفٜٞ الغي ِمٜن ُٖ هٌاِة المًاؼ من اؿجػزاع الجٍازن االٚجمادي والمالُ.     

ان ببغؿ ٚ زٞ خالخة )وُٖ ًغى الصالة، ِلجؼم الًٖػ
أ
ٍر ُٖ 3مارى زٌٍدًما، ُٖ إيار لروة الججبُ والجّّٙم داطٞ ا قٌػ من ثارِض اإلقّار المٝغ

أ
( ا

زٞ الجٍلٞ إلَ اثٗاؽ شٍؿ ثّعِٞ قػوط الّٙع ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ 
أ
 الٗٙػة الؾابٙة، من ا

 ٍٗض إلّيثصعد لروة الججبُ والجّّٙم ّّٝٗة ثٍِّن الظؾائػ الجُ موُ بٌا الم

 :  اللىة اللاهشة أو الفعل ؤلالضامي30اإلاادة 

ّن،   ٍع شعث ّٓػ مجٍُٚ وال ِٙاوم وطارج ِن إرادة الًٖػ     ِوع وٚ
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شادي ِن 
أ
ٝػدػ ثٜلٗة، إلَ درزة اؿجّمَ ثمّٜن  المٍٗضو ِوع لعور ٚػار ا

أ
و ا

أ
لّب ا

أ
لم ِٜن ُٖ الصؾبان ِوع ثٍُّٚ ًغا الّٙع وزّٞ ثوّٗغى ا

و زؼء مٌم موٌا ال ِجم إلعار الٍّٙبات المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا من ثوّٗغ االلجٍٗض إلّي الم
أ
ؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ٝلٌا ا

  الّٙع، ٝصرؼ الوماهة وإؿٙاط الص٘ والرؼاءات الجّاٚعِة، 

زٞ همان اؿجٍٗض إلّي وُٖ ًغى الصالة، ِجّّن ِلَ الم 
أ
مػارِة طعمة دٍِان الٜػجبّة إلَ بغؿ ٚمارى زٌعى واؿجظعام زمُّ اإلمٜاهّات من ا
ٍع شعث من ًغا الٙبّٞ ِموس الم الص٘ ُٖ ٍٗض إلّي )ُٖ شالة الّٗٞ اإللؼامُ(  شّن زالء الصعث والٍّدة إلَ ٍػوؼ االؿجٔالؿ الًبّّّة. ووٚ

    .االؿجٗادة من ثٍِّن ِادؿ  ِجم ثعارؿي ُٖ إيار لروة الججبُ والجّّٙم

ٜػجٍب مُ اشجػام  (3إذا ثراوز الّائ٘ معة خالخة ) ّن إهٌاء ًغا الّٙع ِن يػِ٘ إقّار م ٍع الصعث، ٖإهي ِص٘ لٜال الًٖػ قٌػ اِجبارا من ثارِض وٚ
أ
ا

زٞ اطبار مصعد ُٖ خالخّن ٍِما ٝاملة، 
أ
 ا

 فىك إليهاإلا: إظلاه خم 31اإلاادة 

 أظباب ومعىشة إظلاه الحم: -1
ي الجؼام من االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي بمٙجوَ ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مٍٗض إلّي ِجم إؿٙاط ش٘ الم

أ
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

أ
و لظًا

أ
بػر ا

    :ِلَ ؿبّٞ المداؿ ال الصمػ ًغا الّٙع، وطالة ُٖ الصاالت الجالّة

  لبػهامذ االؿجدماري الغي ِوك ِلّي الّٙع،اِعم اشجػام 
 و ممعد، مُ الفػوط الجٙوّة المًب

أ
 ٙة،ِعم ثًاب٘ االؿجٔالؿ، بفٜٞ مجٜػر ا

  ،ِعم اشجػام ٍٚاِع شٌٗ المصة والؾالمة 
  م، لِعم اشجػام اال  جؼامات المجّلٙة بالمّعات والّاملّن الالزم ثًٍّٖػ
 الجٍّٕٚ المجٜػر لظعمات  دٍِان الٜػجبّة 
  لة اإلرادِة لّملّات المػاٚبة الجُ ٍِٙم بٌا  ،المٍٗضالّٚػ
 ِعم اإلدالء بالمؾجوعات والجٙارِػ المًلٍبة 
 ن االمجدا وامػ الظعمة المادرة ِن ٖر

أ
 ،المٍٗضؿ لجّلّمات و ا

ٍع اإلزػاءات ٍٗض إلّي ِجػثب ِن إؿٙاط الص٘ إٚماء الم  ؼ مُ ثصملي الوجائذ المالّة المجّلٙة بمرم بفٜٞ هٌائُ من اؿجٔالؿ المٝػ
زٞ همان اؿجمػارِة الظعمة. ولٌغا الٔػض ِؾظػ  المٍٗضالمجظغة من يػؼ 

أ
 ِم اؿجٔالؿ المػاٖ٘.وؿائلي الظالة لع المٍٗضمن ا

 خاالث أخشي إلظلاه الحم -2
و ّٓػ مٙػوهة بإذن ٍٗض إلّي ِمٜن إؿٙاط ش٘ الم

أ
ٝاهت مٙػوهة ا

أ
وان وُٖ شالة الجمّٗة الٙوائّة ؿٍاء ا

أ
ُٖ الّٙع ٍٖرا ُٖ شالة اهصالؿ الّٙع ٚبٞ اال

غا ُٖ شالة الجؾٍِة الٙوائّة إذا لم ِجٍٖػ الم ة ، ٝو  ٍٗض إلّين االؿجمػار ُٖ االؿجٔالؿ وُٖ شالة إٖالس المِلَ إذٍٗض إلّي اؿجمػار الفٝػ
ِالى ومُ الجبّات المومٍص ِلٌّا  ٍٗض إلّي ِجصمٞ الم

أ
طًاء والممارِٕ والمظايػ المػثبًة بإؿٙاط شٙي وٖ٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ا

أ
اال

دهاى.
أ
  ا

 :  الجضاءاث الخعاكذًت32اإلاادة 

ؿٗلي مبالٌٔا.ُٖ شالة مظالٗة ًغا الّٙع ِجم ثًبّ٘ زؼاءات 
أ
 ِّػض الرعوؿ ا

ؿٗلي ِلَ الم
أ
قٌػ من ثارِض دطٍؿ ًغا الّٙع شّؼ الجوّٗغ.3طالؿ الٗجػة االهجٙالّة البالٔة خالخة )ٍٗض إلّي ال ِرػي ثًبّ٘ الرؼاءات المصعدة ا

أ
 ( ا

 إن ِعم اشجػام االلجؼامات الجّاٚعِة ِجػثب ِوي ثًبّ٘ الرؼاءات الٙابلة للجػاٝم.

 مزتقبة في حالة المخالفات التعاقذية وعذم تنفيذ شزوط العقذالجزاءات ال جذول

مبلْ الرؼاء شؾب المظالٗة ِن الٍّم 
م  الٍاشع بالعًر

ٍع المظالٗة  ه
 

م  ٚر
 المػزُ

م ِن ٝٞ 500 ٍع دًر ؿب
أ
طّػ  ا

أ
زاؿ الجّاٚعِة ثا

آ
 1 ِعم ثؾلّم الجٙػِػ الؾوٍي داطٞ اال

م  ِن ٝٞ  200 ٍعدًر ؿب
أ
طّػ ا

أ
 ثا

ِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة ِعم ثًبّ٘ هَام اإل
 واإلقٌاد ِلَ الرٍدة

3 

م ِن ٝٞ ٍِم 500 لة ِمٞ لروة المػاٚبة دًر  4 ثّمع ِٚػ
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  5 مظالٗة  الجّػِٗة الربائّة دًر
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  6 مظالٗة باُٚ مٙجوّات ِٙع الجعبّػ دًر

 

 الٔػامات ، شؾب المظالٗات المؾرلة. ثصجؾب ٝٞ مظالٗة ِلَ شعة مُ إمٜاهّة ثػاٝم

 ال ِظوُ ثًبّ٘ الرؼاءات لؾٕٙ مّّن.
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 الباب السابع: ممتضٌات ختامٌة

 : اللاهىن اإلاىبم33اإلاادة 

وِلي يبٙا للٙاهٍن المٔػبُ.
أ
 ِرػي ثوَّم ِٙع الجعبّػ ًغا وثوّٗغى وثا

 : لغت العلذ34اإلاادة 

و الٗػهؾّة.لٔة ِٙع الجعبّػ ًُ اللٔة الّػبّة. وِجم ثصػِػ ا
أ
ّن باللٔة الّػبّة ا ػات والجٙارِػ والمؾجوعات المجّلٙة بالًٖػ  إلرؿالّات والٍٗاثّػ والمٝغ

 :  حعىيت الجزاعاث35اإلاادة 

وِلي وبّع اؿجوٗاذ زمُّ الًػؽ الجٍاّٖٙة ُٖ إيار لروة الججبُ والجّّٙم ِجم ِػض ا
أ
و ثا

أ
ي هؼاع بظمٍص ثوّٗغ ًغا الّٙع ا

أ
ٍع ا لَ لٙوّة ُِٖ شالة وٚ

ؿٌا وِؾجعٌِّا الؾّع والُ زٌة مػاٝـ 
أ
ؿُٗلروة ثصّٜم ِجػا

أ
و ًما مّا . وثوم ًغى اللروة  ٝال من رئّؽ المرلؽ  ا

أ
ّن ا شع الًٖػ

أ
، بواء ِلَ يلب ا

ػجي مّٗعة . وِّػض الوؼاع، ِوع االٚجواء، ِلَ المصاٝم المظجمة بٍٗض إلّي مللالرماُِ و الممدٞ الٙاهٍهُ  معِوة ٖوال ِن ٝٞ قظك ثّع مفاٝر
  مػاٝـ.

 : جبليغ ؤلاؼعاس36اإلاادة 

و إرؿالي ِن يػِ٘ رؿالة مومٍهة مُ إقّا
أ
و إقّار ِػؿٞ ثًبّٙا لٌغا الّٙع ِرب إما ثؾلّمي ِعا بّع مٙابٞ اإلقٌاد باالؿجالم، ا

أ
مػ ا

أ
ر بالجٍلٞ ٝٞ ا

ٍر بّٙع االلجؼام. ي يػِٙة من يػؽ الجبلّْ ِصعدًا الٙاهٍن إلَ الّوٍان المٝغ
أ
و با

أ
 ا

 :  حعذًل العلذ37دة اإلاا

ٍع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ  ِٙع الجعبّػ ال ِمٜن ثّعِٞ  ن ثفٜٞ ًغى الجّعِالت مٍه
أ
ّن. وِرب ا إال بواء ِلَ اثٗاؽ مفجػؾ بّن الًٖػ

 الرماُِ

 وُٖ شالة ِعم االثٗاؽ ِّػض االمػ ِلَ لروة الجصّٜم وِوع االٚجواء ِػهي بّع ذلٛ ِلَ الٙواء.

 جىبيم اإلاىاد:  هىاق 38اإلاادة 

ي مادة من ًغى المٍاد يابّ
أ
ٍع  اٚايّ الّؽ ال ٝػدػ إلَ إبًاؿ الّٙع. الجصمالت ٝواشِلَ مرم

أ
و ا

أ
 . وال ِؤدي بًالن مادة ا

لب
أ
و إذا ا

أ
ٝػدػ من ًغا الّٙع، ا

أ
و ا

أ
ّة مادة ا و ِعم قِػ

أ
ان ِلَ بغؿ ٝاٖة الرٌٍد ُٖ شالة الجومّك ِلَ بًالن ا صت وإهاٖة إلَ ذلٛ، ِجٗ٘ الًٖػ

و ثٍِّوٌا بمٍاد زعِعة ٝػّٗلة بومان اشجػام روح ًغا الّٙع.ًغى ا
أ
زٞ إرزاع ؿػِان ًغى المٍاد ا

أ
و ثلٛ ّٓػ ٚابلة للجًبّ٘، وذلٛ من ا

أ
 لمادة ا

دٌوان الكتبٌةالخاص بتدبٌر دفـتـر الـتـحـمـالت
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

ذكركم انه خالل المدة االنتدابٌة، ابدى المجلس الجماعً موافمته باإلجماع بخصوص هذه النمطة، ا

مشروع "دٌوان الكتبٌة" بالوعاء العماري ملن البلدٌة المحٌط تفوٌض تدبٌر التجهٌز الثمافً  فً ممرر

لدى وزٌر الداخلٌة  آنذان للمصادلة مالت، ؼٌر انه بعد ارسال الملؾصومعة الكتبٌة عن طرٌك كناش  للتحب

 06/01/2105بتارٌخ  29991حسب ارسالٌة السٌد الوالً عامل عمالة مراكش المسجلة تحت رلم تم ارجاعه 

 : وهً ة من المالحظاتعلى اساس التمٌد بمجموع السٌد وزٌر الداخلٌة فً الموضوع والمرفمة برسالة

  عدم وجود اي مبرر فً االعتماد على المرسوم المتعلك بالصفمات العمومٌة خصوصا ان االمر ٌتعلك

المتعلك بالتدبٌر  54015سنة والمإطر بمانون خاص  25بتفوٌض تدبٌر مشروع لمدة تم تمدٌرها فً 

ن ان المرسوم لد استثنى عمود المفوض للمرافك العامة والذي ال ٌظهر فً الحٌثٌات.  اضؾ الى ذل

 العمومٌة من مجال تطبٌمه. تالتدبٌر المفوض للمرافك والمنشئا

  الحد من فعالٌة اختٌار المفوض الٌه فً ظل االعتماد على اآلجال المنصوص علٌها فً مرسوم

لك الصفمات، اذ لن تكون كافٌة بالنسبة للمتعهدٌن لتهٌئ ملفاتهم وعروضهم ال سٌما وان االمر ٌتع

 بإعداد تصور للمشروع ودراسة الجدوى والتصامٌم والتموٌل. 

للبث فً كناش التحمالت على ضوء مالحظات  2106ولد تم عرض الموضوع فً دورة فبراٌر 

وزارة الداخلٌة، ؼٌر انه كان للمجلس الجماعً تصورا اخرا ٌمضً بإمكانٌة تدبٌر المشروع عن طرٌك 

 مرر بالتصوٌت.شركة تنمٌة محلٌة دون اتخاذ اي م

واالن نعرض علٌكم كناش التحمالت فً صٌؽته الجدٌدة والتً اخذت بعٌن االعتبار مالحظات السٌد 

وزٌر الداخلٌة. علما انه ان شاء هللا بعد مصادلتكم ونظرا لمطلب التخصص الذي ٌحكم هذا النوع من 

رٌة ووزارة الثمافة وزارة المشارٌع، فسوؾ نعمد اجتماعا موسعا ٌضم  جماعة مراكش والوكالة الحض

 السٌاحة لالطالع والولوؾ على المولع ومعرفة مدى استجابته للمشروع لمربه من مسجد الكتبٌة.

 بـــاب المنالشـة مفتــوح. 

 .على التصوٌت كناش التحمالت فً صٌؽته الجدٌدة  فانً أعرض تدخل، كــن هنــان أيٌ اذا لم 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
 

 2017فبراٌر  20بتارٌخ  147/02/2017ممرر عدد 
 :المتعلمـة 2107العادٌة لشهر فبراٌر  من جدول أعمال الدورةالواحدة والعشرون  النمطـة      

 

 2107

212107

 113.1492

  

  

  

 . 

  
 

53

53 

وهـم الســـادة53
 

 

 

 ـرر ما يلـــٌيق                  
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 حـمـــــــالتدفـتـــــر الـتـ
 ض تدبيــــر ــاص بتفويـاخل

 ديــــوان الكتبيــــة

 
 
 

 
 

 

 واإلعداد وإجناز الدراشات ملشروع ديىان  مهنُ االشتشارَ يف مرحلُ التصىر
 الكتبًُ بالىعاء العقارٍ ملك البلديُ احملًط بصىمعُ الكتبًُ  

 متىيل وإجناز أشػال التهًئُ والتجهًس 

  واقتصاديا بعد الفراغ من اجنازهتدبري املشروع ثقافًا  
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 الباب األول: ممتضٌات عامة

 علذ الخذبحر اإلافىك: مىلىع 1اإلاادة 
٘ دٍِان الٜػجبّة  "المٍٗض"ٝواش الجصمالت ًغا ب المؾماة بمٍزب زماِة مػاٝـثّجؼم  إلَ قظك ثٍِٗن الجعبّػ لمٖػ

و مّوٍي طاهُ للٙاهٍن 
أ
 الزٞ اهراز الّملّات الجالّة : "،يٍٗض إلّالظاص ِؾمَ "المالّام ا

ؿجفارة ُٖ مػشلة الجمٍر واإلِعاد وإهراز العراؿات لمفػوع  دٍِان الٜػجبّة بالٍِاء الّٙاري ملٛ البلعِة المصّى بمٍمّة الٜػجبّة  مٌمة اال - 
٘( والمؾمَ ُٖ    ب" دٍِان الٜػجبّة "ٝواش الجصمالت ًغا )شؾب المؾس الًٍبٔػاُٖ المٖػ

قٔاؿ الجٌّئة والجرٌّؼ بّع الٗػاغ من إهرازىثمٍِٞ وإه -
أ
  راز ا

  ثعبّػى خٙاّٖا واٚجمادِا -

  : مىىهاث علذ الخذبحر اإلافىك2اإلاادة 

 ٝالجالُ :ِٙع الجعبّػ المٍٗض مٍٜهات 
 الثٗاّٚةا -
 ٝواش الجصمالت -
 الملصٙات  -

خم الَ الَ ٝواش الجصمالت خم الَ الملصٙات ٝما ًٍ  ُٖ شالة االطجالؼ بّن ًغى الٍخائ٘ ثًَّ االولٍِة ُٖ الجوّٗغ لالثٗاّٚة
م  12مومٍص ِلّي ُٖ الٗمٞ   المجّل٘ بالجعبّػ المٍٗض 54-5من  ٚاهٍن ٚر

 الذعىة إلى اإلاىافعت: معىشة 3اإلاادة 

م   الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54المؾًػة المجبّة ًُ ثلٛ المومٍص ِلٌّا بالٙاهٍن ٚر

 :اإلاشاجع اللاهىهيت 4اإلاادة 

طػى طالة
أ
 ثموٕ المػازُ الٙاهٍهّة الجُ ِؾجوع ِلٌّا الّٙع إلَ مػازُ ِامة وا

 اإلاشاجع العامت .1

  م  الظاص بالرماِات 113-14الٙاهٍن الجوَّمُ ٚر
  م م 2009ٖبػاِػ  18) 1430لٗػ  22بجارِض  1-09-02الٌَّػ الفػِٕ ٚر المجّل٘ بالجوَّم المالُ  45-08( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 لمصلّة ومرمٍِاثٌا.للرماِات ا
  م  .الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54الٙاهٍن ٚر

 اإلاشاجع الخاـت.2

 م الٌَّػ ال طػة  30لادر ُٖ  1.92.138فػِٕ ٚر
آ
م (1992دِؾمبػ 25) 1413من زمادى اال المجّل٘    9.88 بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 بالٍٙاِع المصاؿبّة الٍازب ِلَ الجرار الّمٞ بٌا
  م م 2003قجوبػ  11) 1424رزب  14بجارِض  1-03-194الٌَّػ الفػِٕ ٚر  المجّل٘ بٙاهٍن الفٔٞ. 65-99( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر
  م زٍر الّع الّاملة، وطالة المػؿٍم الملُٜ ٚر

أ
 12بجارِض  2-73-685ٝٞ الومٍص الجفػِّّة والجوَّمّة المجّلٙة بالفٔٞ وا

زٍر ُٖ 1973ٚدزوبػ  08) 1393ذي الّٙعة 
أ
دهَ لال

أ
ُ الصع اال  ًاِات المواِة والجرارة والمٌن الصػة والٗالشة. ( بٖػ

 (.    20/02/2017 )زلؾة 2017ٖبػاِػ  معاوالت المرلؽ الرماُِ لمعِوة مػاٝـ طالؿ دورثي الّادِة لفٌػ 

 ؼشوه الخمذًذ – الخفىين: مذة 5اإلاادة 

ٝػدػ شؾب الّػض الجٙوُ للمجواٖؽ ؿوة   25ثصعد معة الّٙع ُٖ  
أ
مػة واشعة بمٍزب ملص٘ ثّعِلُ بّع  وِمٜن ثمعِعًاِلَ اال

  .مٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ
وان ُٖ الصاالت الجالّة:

أ
 وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ووٖ٘ الصاالت المومٍص ِلٌّا ُٖ ٝواش الجصمالت ًغا إهٌاء الّٙع ٚبٞ اال

  بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ ، المٍٗض إلّيثّّٔػ الّٙع  بًلب من 
 ٙاًػةالٍٙة ال.  
  ٘بؾبب  المٍٗضمن ٚبٞ  المٍٗض إلّيإؿٙاط ش 

أ
 زؾّم. طًا

  بالجؼاماثي المٍٗضٖؾض الّٙع هجّرة ِعم وٖاء. 

 : جاسيخ دخٌى العلذ خحز الخىفيز ومذة الاظخغال6ٌاإلاادة 

قّػات الالزمة 
أ
  .المؾبٙةال ِّجبػ الّٙع هاٖغا إال بّع المٍاٖٙة ِلّي من يػؼ الؾلًة اإلدارِة المظجمة واؿجّٗاء الجا

مػ ببعء الظعمة  ع،وثبجعئ معة االؿجٔالؿ المػثبًة بؾػِان الّٙ
أ
ّٙع،  وثوجٌُ ِوع هٌاِة ال للمٍٗض إلّيبعاِة من ثارِض ثبلّْ اال

 .مُ مػاِاة إمٜاهّة الجمعِع
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 الباب الثانً : الحموق وااللتزامات العامة للمفوض إلٌه

 : التزاماث عامت7اإلاادة 

 ّٙع بالمبادئ الجالّة:بالج المٍٗض إلّيِلجؼم 
شؾن وزي وثظمّك زمُّ الٍؿائٞ الالزمة إلهراشٌا 

أ
 الّٙام بالمٌام المؾوعة إلّي ِلَ ا

 المؾاواة بّن المػثّٗٙن 
 اؿجمػارِة الموفاة ومالءمة طعماثٌا  مُ الجًٍرات الجٜوٍلٍزّة واإلٚجمادِة واإلزجماِّة 
شؾن قػوط الؾالمة و 

أ
خمان وُٖ ا

أ
هؾب اال

أ
 الرٍدة والمصاَٖة ِلَ البّئةثٙعِم طعماثي با

 بػؿالة إطبارِة ُٖ المٍهٍعٍٗض إلّي همان مراهّة دطٍؿ الٍٍٖد الػؿمّة قػًِة إقّار الم 

 : إوؽاء ؼشهت خاـت8اإلاادة 

ة طاص لجعبّػ مجصٕ دٍِان الٜػجبّة ٝما ًٍ مومٍص ِلّي ُٖ المادة  م  25ِلجؼم المٍٗض إلّي بجاؿّؽ قٝػ  54-5من  الٙاهٍن ٚر
 بالجعبّػ المٍٗضالمجّل٘ 

 : املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 

 مؾؤوال ِن ؿّػ واؿجٔالؿ المجصٕ، شّح ٍِٙم بجعبّػى مجصمال بغلٛ مظايػى ومٌعداثي.ٍٗض إلّي ِّجبػ الم

 : معشفت أماهً اإلايؽأة10اإلاادة 

هي ٚع اثظغ اإلزػاءات الالزمة للصمٍؿ، ثصت مؾؤولّجي، ِلَ زمُّ المًّّاٍٗض إلّي الم ِمػح 
أ
ت والمّلٍمات الجُ ؿمصت با

ن لي ثمٍرا ٝامال ِن شازّات 
أ
ًعاؼ إهراز ًغا المجصٕ المٍٗضلي بجصعِع الظعمات المٙجػشة ُٖ ِػهي وا

أ
 .وا

ٍع الظعمات الجُ ًِلبٌا  هي ٚام بؼِارة المٙػ المػثٙب إلشعاث المجصٕ وايلُ ِلَ مرم
أ
  المٍٗض.ٝما ِمػح با

هي ٚعر المٍّبات و اإل ٍٗض إلّي ِمػح الم
أ
زٞ ثصعِع خمن ٝٞ طعمة.با

أ
قٜالٌا ولم ِجػؾ قّائ للمعٖة من ا

أ
 ٝػاًات بمظجلٕ ا

 : اخخياس ميان ؤلاكامت11اإلاادة

ن ِظبػ بي ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
ن ِجٍٖػ يّلة معة الّٙع ِلَ مٙػ دائم بمعِوة مػاٝـ و ا

أ
مػ بالظعمة،  المٍٗضا

أ
 ٍٖر ثٍللي باال

 : اإلاعؤولياث اإلاهىيت 12اإلاادة 

ن ِورؼ بمٌوّة زمُّ الظعمات المصعدة ُٖ ِػهي والجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا. ٍٗض إلّي ِومن الم
أ
هي ٚادر ِلَ ا

أ
ا

و زؼئّا.
أ
هٌما إِاٚة ثوّٗغ الجؼاماثي ٝلّا ا

أ
ّٓار من قا

أ
ي الجؼام ثراى اال

أ
ي ثّّٙع ٚاهٍهُ وال

أ
هي ّٓػ طاهُ ال

أ
 وِمػح با

مٜوٍٗض إلّي ِموُ ِلَ الم
أ
ن ِظمك اال

أ
طػى ّٓػ الظعمات الجُ ثفٜٞ مٍهٍع  موّا باثا ا

أ
ي لمؼاولة مٌام ا ة المٍهٍِة ثصت ثمٖػ

 ٝواش الجصمالت ًغا.   
و ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم

أ
قٔاؿ العورات الّادِة ا

أ
ة ُٖ ا زٞ المفاٝر

أ
ي دٍِة ثٍزٌٌا رائؿة المرلؽ الرماُِ من ا

أ
ن ِؾجرّب ال

أ
ا

هفًة ذات 
أ
 الملة بمراؿ اطجماص ًغا المجصٕ.االؿجدوائّة وُٖ زمُّ االزجماِات الجوؾّّٙة واال

 :التراخيق13اإلاادة 

 .لمؼاولة هفايي طالؿ مػشلة الجعبّػ الٙاهٍهّة المًلٍبةمن الصمٍؿ ِلَ الجػاطّك ٍٗض إلّي ال َِّٗ الم

 : الخأميىاث14اإلاادة 

ة مؾؤولّجي المعهّة والمظايػ الجُ ٚع ثٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
ن ًُِٔ يّلة معة ثعبّػى للموفا

أ
هفًجي المٌوّة، ، ا

أ
جػثب ِن ا

مّن ثًُٔ ثصعِعا مظايػ الصػِ٘  وهػر 
أ
وبمٗة ِامة ِن إهراز مظجلٕ المٌام الجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا، وذلٛ بٍاؿًة ٍِٙد ثا

مٍاؿ الجٍِٗن بمٙعار ّٚمجٌا الجٍِّوّة.
أ
ّٓار ّٖما ِجّل٘ با

أ
هػار الالشٙة باال

أ
 الماء، واال

زٞ ولٌغا الٔػض، ِرب وهُ زػد ش
أ
مٍاؿ الجٍِٗن ِصعد ّٚمجٌا الصؾابّة الماّٖة وّٚمجٌا الجٍِّوّة، وذلٛ داطٞ ا

أ
وٍري ال

مػ ببعء الظعمة.    3خالخة )
أ
قٌػ من ثارِض ثبلّْ اال

أ
 ( ا

ن ِٙعم ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
مّن، للمٍٗضا

أ
ٚؾاط الجا

أ
داءى ال

أ
مّن و الٍخائ٘ الجُ ثدبت ا

أ
، مػة واشعة ُٖ الؾوة، ٍِٙد الجا

 معة الّٙع.وذلٛ يّلة 

 : اخترام الففت الشخفيت15اإلاادة 

ؿاؿّا لجوّٗغ مٙجوّات ٝواش الجصمالت  ًغا. وِرب ِلَ الم
أ
ثعبّػ دٍِان الٜػجبّة ٍٗض إلّي ثّجبػ المٗة الفظمّة قػيا ا

و زؼئّة
أ
 .بوٗؾي، إذ ال ِمٜوي ثٍِٗت شٍٙٚي ُٖ الجعبّػ، بمٗة ٝلّة ا
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 الدؽاسن-: الخعاكذ مً الباوً 16اإلاادة 

ن زؼء من االلجؼامات المصعدة ُٖ ٝواش الجصمالتُٖ ش
أ
مؾؤوال بمٗة  ٍٗض إلّيًغا، َِٞ الم  الة الجّاٚع من الباين بفا

ّٓار ِن الٍٖاء برمُّ االلجؼامات الموٍية بي. وِبَٙ ِلَ الم المٍٗضقظمّة ثراى 
أ
ن ِٗػض ِلَ المجّاٚعِن من الباين الجّٙع ٍٗض إلّي واال

أ
ا

 قػوط ٝواش الجصمالت.  بالجؼامات بما ِومن ثًبّ٘

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلحن17اإلاادة 

ٍِان المصلّٗن الجابّّن 
أ
والصاملّن لؾوع ٚاهٍهُ ِفٌع ِلَ ٍٗض إلّي لملِمٜن مّاِوة المظالٗات الجُ ِػثٜبٌا المػثٍٗٙن، من لعن اال

 وٍّٗجٌم.

اكبت جىظيم 18اإلاادة  لّيالم: مش  فٍض اإ

ن ِدبت ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم
أ
زٞ ؿوة واشعة، ثصت يائلة الرؼاءات الجّاٚعِة، ثًبّٙي  ٍٗضللما

أ
طػى داطٞ ا

أ
ي ؿلًة مػاٚبة ا

أ
وال

 الّٗلُ لوَام اإلِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة واإلقٌاد ِلَ الرٍدة  ِجومن طمٍلا الّوالػ الجالّة:  
o .زػة

أ
ؿاؿّا للّاملّن ِصعد بالظمٍص قػوط الجٍٍّٕ ودُٖ اال

أ
 ٚاهٍها ا

o ّا وموَاما ِصعد ًّاٝٞ الجعبّػ وثعّٚ٘ الصؾابات العاطلّة.هَاما داطل 
o  .دلّال ِمٕ إزػاءات ؿّػ الٌّاٝٞ والمػاٚبة العاطلّة للجعبّػ المٍٗض واإلقٌاد ِلَ الرٍدة 
o  .ا ومػاٚبجٌا غا قػوط ثعبًّػ قٜاؿ إبػام المٗٙات ٝو

أ
 هَاما ِصعد قػوط وا

 
 

 الباب الثالث: حموق وواجبات المفوض

 وؽش العلذ: 19اإلاادة 

ٍع ِٙع  ؿماء المجّاٚعِن ولٗاثٌما ومٍه
أ
ِوفػ مؾجظػػج من ِٙع الجعبّػ ُٖ الرػِعة الػؿمّة للرماِات المصػلّة وِجومن  ا

غا البوٍد المجّلٙة بالمػثّٗٙن. الجعبّػ ومعثي ومصجٍاى   ٝو

اكبت الخذماث20اإلاادة   : جدبع ومش

 سهطح انًزالثح .1
زٞ الجّٙن، بّّن المٜان ومن طالؿ المؾجوعات، من شؾن ؿّػ المجصٕ وشؾن ِلَ زمُّ ؿلى المػا المٍٗضِجٍٖػ 

أ
ٚبة من ا

 ٚمع ممارؿة مٌام المػاٚبة المٌٍّدة إلّي  ٍٗضثٙعِم زمُّ الجؾٌّالت الوػورِة للمٍٗض إلّي ثوّٗغ الّٙع وِجّّن ِلَ الم
ٍع ٍٗض إلّي زي المّّوٌا رئّؽ المرلؽ الرماُِ وثٍِوثجم ِملّات المػاٚبة من يػؼ لروة مظجلًة   15مػاؿلة طالة ُٖ المٍه

ِة ِملّة مػاٚبة مُ مػاِاة ٍػوؼ ومٍاّٚت اؿجٙباؿ رواد المجصٕ
أ
 ٍِما ٚبٞ ثارِض ا

م وِظبػ بٌم  للمٍٗضٝما ِمٜن  ٍِان ِظجاًر
أ
و ا

أ
ن ِؾجّّن بظبػاء ا

أ
و ا

أ
و مػاٚبات طػارزّة ا

أ
ن ٍِٙم ُٖ ٝٞ وٚت وشّن بجعّٚٙات ا

أ
ا

 .ٍٗض إلّيػ المٌوُ والظبػات المٜػجؾبة الممُ مػاِاة  الؾٍٗض إلّي الم

 نجُح انتتثع وانتمُُى:.2
ؿٌا رئّؽِِجم إشعاث لروة ثجبُ وثّّٙم 

أ
و من ِوٍب ِوي ، وثجٍٜن من:  ػا

أ
 المرلؽ الرماُِ ا

 ُِرئّؽ اللروة المٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات بالمرلؽ الرما 
 و من ِوٍب ِويبالمرلؽ   رئّؽ اللروة المّوّة بالفؤون الدٙاّٖة

أ
 الرماُِ ا

 و من ِوٍب ِوي
أ
 رئّؽ الٙؾم الدٙاُٖ بالمرلؽ الرماُِ  ا

 و من ِوٍب ِوي
أ
 رئّؽ ٚؾم المػاٖ٘ الّمٍمّة الٜبػى ا

 ٍٗض إلّيممدٞ  ِن الم 
ن  وللمٍٗض

أ
ِة ٝػٗاءة ِا

أ
ا. ِؾجّّن ِلَ ؿبّٞ اإلؿجفارة با  ػى ٖائعة ُٖ شوًٍر
ٝع من الجوّٗغ 

أ
ومن اشجػام الفػوط الجّاٚعِة. وِجّّن ِلٌّا  ٍٗض إلّيمالمؾوعة لل لظعماتلالرّع ثجمدٞ مٌمة ًغى اللروة ُٖ الجا

ان.     وِٞ الّٙع الجُ ًِػشٌا الًٖػ
أ
و ثا

أ
 دراؿة واثظاذ الٙػارات المجّلٙة بمٍّبات ثًبّ٘ ا

ي وٚت، ِوع الوػورة.المٍٗضٝٞ ؿوة بعٍِة من  مػةثرجمُ ًغى اللروة 
أ
هي ِمٜن اؿجعِاؤًا ُٖ ا

أ
 ، ّٓػ ا

 انتمارَز انسُىَح. 3

ن ِٙعمٌا بًلب من ٍٗض إلّي ِالوة ِلَ المؾجوعات العورِة والمًّّات الجُ ِرب ِلَ الم
أ
ن ِرّلٌا ُٖ مجواولي  المٍٗضا

أ
و ا

أ
ا

ن ِٙعم ٍٗض إلّي ِلَ العوام، ٖإهي ِجّّن ِلَ الم
أ
 ٝٞ ؿوة بّاها ِن الوفاط ِجومن ثٙػِػا ٖوّا وثٙػِػا مالّا.     للمٍٗضا

 من ٝٞ ؿوة  ٍِلٍّز ٚبٞ هٌاِة قٌػ المٍٗض المؾجوعات إلَ  ِرب إرؿاؿ ًغى
 ثّاٚعِا.

أ
 إذا لم ِجم اإلدالء بٌغى المؾجوعات ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖإن ذلٛ ِّجبػ طًا
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 انًزاجعح انذورَح.4
مُ  ومالءمجي مُ الصازّات  ىثظوُ مٙجوّات ًغا الّٙع إلَ ثّّٙم دوري مفجػؾ ٝٞ طمؽ ؿوٍات  للوَػ ُٖ معى ثٙعم ثوّٗغ

 وثجم ِملّة المػازّة من يػؼ لروة الججبُ وُٖ شالة  وزٍد لٍّبات ٖوّة ثؾجّّن بمٜػجب طبػة طارزُ  إمٜاهّة مػازّة بّن مٙجوّاثي.

 : الحفاً على جىافعيت اإلاخدف21اإلاادة 

زٞ ثؾٌّٞ شؾن ثوّٗغ الجعب المٍٗضِرب ِلَ 
أ
ن ِجظغ زمُّ اإلزػاءات الوػورِة الجُ ثعطٞ ُٖ لالشّاثي ال

أ
ّػ وهمان ا

هفًجي داطٞ مصّى المفػوع
أ
 .ثواٖؾّة ا

 

  الباب الرابع: أموال التفوٌض

 : الىظام اللاهىوي لألمىا22ٌاإلاادة 
مٍاؿ الجُ ِوٌّا 

أ
 ، إلَ لوّٗن، وًما: ٍٗض إلّي ثصت ثمػؼ الم المٍٗضثوٙؾم اال

 أمىاٌ الشجىع.1

ٍع الّٙار الرماُِ المظمك للمفػوع المجٍازع بم مٍاؿ الػز
أ
صّى لٍمّة الٜػجبّة والبواِات المؼمُ إهفاؤًا ٍٖٚي والجُ ثجومن ا

ن ثمػؼ الم غا الجرٌّؼات الموٍٙلة الجُ ٍٗض إلّي ؿجٍهُ  بمٍزب ًغا الّٙع ًر قٔاؿ الجٌّئة المّمارِة والؾّوٍٓػاّٖة ٝو
أ
بّع اهجٌاء ا

 دة ُٖ ِٙع الجعبّػ ًغا.الؿجٔالؿ المفػوع وٖ٘ الفػوط المصػعٍٗض إلّي ؿجظمك لؾّػ المفػوع والجُ ؿّٙجوٌّا الم
و ٝػاء ّٝٗما ٝػان من ٚبٞ الم

أ
و بُّ ا

أ
ي ثٍِٗت ا

أ
ٍع ا مٍاؿ مٍه

أ
ن ثٍٜن ًغى اال

أ
 يّلة معة الجعبّػ ،ٍٗض إلّي ال ِمٜن ا

زٞ قٌػ واشع )ٍٗض إلّي المو المٍٗضٍِٙم 
أ
ٍع المٍزٍدة، وذلٛ داطٞ ا مٍاؿ الػز

أ
( من 1شوٍرِا بإِعاد زػد ولُٗ ثٗمّلُ ال

ٍع المٙجواة الشٙا  وثصػِػ زػد هٌائُ شٍؿ ًغى االمٍاؿ ِجم ثرعِعى دطٍؿ الّٙع شّؼ ال مٍاؿ الػز
أ
جوّٗغ. ٝما ِجم إِعاد زػد إهاُٖ لرمُّ ا

 ٝٞ طمؽ ؿوٍات
 
أ
ٍع.ٍٗض إلّي موؼلة اإلهابة بٍٙة الٙاهٍن ُٖ مرمٍع شٍٙؽ الم المٍٗضِوع اهجٌاء لالشّة ِٙع الجعبّػ، ِجبٍا مٍاؿ الػز

أ
  المػثبًة با

ن ِػزُ ٍٗض إلّي ارِض هٗؾي، ِجّّن ِلَ الموُٖ ًغا الج
أ
ٍع، مراها ودون ثػثّب هٗٙات ِلَ ًغا  للمٍٗضبا مٍاؿ الػز

أ
ٍع ا مرم

طّػ، ُٖ شالة زّعة من المّاهة واالقجٔاؿ.
أ
 اال

ٚٞ ٚبٞ هٌاِة الّٙع.
أ
ّن ِورؼ ؿجة اقٌػ ِلَ اال ٍع زػد شوٍري بّن الًٖػ مٍاؿ مٍه

أ
 وثفٜٞ ًغى اال

ي ثّّٔػ ُٖ وهّّة الرػد ثصت يائلة اٚجًاع ّٚمة الظماص من الوماهة المٍدِة لعى الظازن مؾؤوال ٍِٗض إلّي وِبَٙ الم
أ
ن ا

 الرماُِ.

 أمىاٌ الاظترداد .0

مٍاؿ الموٍٙلة والدابجة المٙجواة من يػؼ الم
أ
ٍرة ُٖ ٍٗض إلّي إن اال ٍع المٝغ مٍاؿ الػز

أ
ِلَ إخػ ثعبّػ دٍِان الٜػجبّة ، وباؿجدواء ا

ِالى، ثّجبػ، 
أ
مٍاؿ اؿجػداد.  الٗٙػة ا

أ
 بمٙجوَ ًغا الّٙع، ا

مٍاؿ االؿجػداد المػلعة لعٍِان الٜػجبّة ِوع هٌاِة الجعبّػ  ملٜا 
أ
ن ثمّػ ا

أ
طّػ ذلٛ.للمٍٗضِمٜن ا

أ
 ، إذا يلب ًغا اال

مٍاؿ االؿجػداد المٍزٍدة، الجُ ِجم ثٙعِػ ّٚمجٌا بصؾب الّٙمة المصاؿبّة الماّٖة، ٍٗض إلّي ٍِٙم الم
أ
بإِعاد زػد ِمٕ ا

قٌػ من هٌاِة الّٙع.6لٛ ٚبٞ  ؿجة )وذ
أ
 ( ا

غا الجرٌّؼات الالزمة لالؿجٔالؿ الّادي  للمٍٗضِمٜن  مٍاؿ االؿجػداد ٝو
أ
ن ِؾجػزُ، ٖٙى بمبادرة موي، ا

أ
ِوع هٌاِة الّٙع ا

 بالفػوط الجالّة:ٍٗض إلّي لعٍِان الٜػجبّة، مٙابٞ دُٖ ثٍِّن الم

ي ؿبب ٝان، ٍِٙم  -
أ
مٍاؿ االؿجػداد.ٍٗض إلّي ر  المبإطبا المٍٗضِوع هٌاِة الّٙع ال

أ
 بوّجي ُٖ إِادة قػاء ا

ان باثٗاؽ مفجػؾ بّوٌما. وُٖ ّٓاب  - و بواء ِلَ ثمػِس طبّػ مظجك ِّّوي الًٖػ
أ
مٍاؿ االؿجػداد بفٜٞ ودي ا

أ
ِجم ثصعِع ّٚمة ا

شع  ًغا االثٗاؽ، ِجم ثّّّن ًغا الظبّػ من يػؼ رئّؽ المصٜمة اإلدارِة االبجعائّة المظجمة ، بواء ِلَ
أ
يلب مٙعم من يػؼ ا

يػاؼ.
أ
 اال

داؤى ِوع االؿجػداد. -
أ
ّن. وُٖ ّٓاب ذلٛ، ِجم ا داء خمن االؿجػداد بواء ِلَ اثٗاؽ مفجػؾ بّن الًٖػ

أ
 ِجم ثصعِع ّّٝٗة ا

 

 الباب الخامس : ممتضٌات مالٌة ومحاسبٌة

 فىك إليهاإلا: أجشة  23اإلاادة 
ِة مؾاًمة ٍٗض إلّي إن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍؿ الم

أ
هي مػاِاة لمبعإ الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ِص٘ الم المٍٗضمن ا

أ
ٍٗض إال ا

زػثي ِبػ مػشلجّن:إلّي 
أ
 الصمٍؿ ِلَ ا

زػة زؼاّٖة لمعة ؿوة 
أ
مٙابٞ ِملّة اإلؿجفارة الجٙوّة والّلمّة ُٖ مػشلة الجمٍر واإلِعاد وإهراز العراؿات، وِصعد  واشعة ا

زػة ُٖ ِػهي ٍٗض إلّي الم
أ
زػة مػثبًة بّملّة اإلؿجٔالؿ ِبػ اؿجظالص مبلْ ًغى اال

أ
الجٙوُ وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػ ا

 .وازبات العطٍؿ وثٙعِم طعمات مؤدى ِوٌا للؼوار ِصعد ثّػِٗجٌا ُٖ ِػهي الجٙوُ  وثومن باإلثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػ
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زػ 
أ
إلِادة المػازّة بمبادرة من ٍٗض إلّي ة المٙجػشة ُٖ ِػض المومػاِاة لجًٍر الَػوؼ االٚجمادِة والجٙوّة، ِمٜن إطواع اال

و ذاؾ 
أ
 .ًغا الًػؼ ا

 ثٙػِػ االؿجٔالؿ.  المدبجة وطالةاإلدالء بالٍخائ٘ ٍٗض إلّي ِجّّن ِلَ الم
زػة الم

أ
ٍع ِٙع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ.ٍٗض إلّي إن الّٙام بمػازّة ا ن ثٍٜن مٍه

أ
 ِرب ا

 
أ
شٍؿ ِرب ا

أ
 الصٗاظ ِلَ الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ُٖ ٝٞ ِملّة مػازّة ُٖ ٝٞ اال

أ
 ن ِػاَِ مبعا

ولُ لن ِجػثب ِوي وٕٚ الجًبّ٘ الّادي لمّٔة الجؾّّػ الجُ ؿّؾجمػ 
أ
إن الّٙام بّملّة مػازّة الفػوط المالّة لّٙع الجعبّػ اال

  ثًبٌّٙا إلَ شّن االهجٌاء من ًغى الّملّة.
ي اثٗاؽ بّن 

أ
قٌػ الدالخة )إذا لم ِصمٞ ا

أ
ّن ُٖ ٓوٍن اال ( المٍالّة لجارِض الجٙعم بالًلب، ٖؾّجم ثفّٜٞ لروة للّٙام 3الًٖػ

شعًم من يػؼ 3بٌغى المػازّة. وثجٍٜن ًغى الروة من خالخة )
أ
ن ا َّّ ِواء ِّ

أ
، والدالح من يػؼ ٍٗض إلّي ، والداهُ من يػؼ المالمٍٗض( ا

ؿُٗوالُ زٌة مػاٝـ 
آ
 .ا

ّن ِػض الٙوّة ِلَ المصٜمة المظجمة بمػاٝـ.وُٖ شالة االطجالؼ، وبّ شع الًٖػ
أ
 ع اؿجوٗاذ زمُّ وؿائٞ الجصّٜم ِمٜن ال

 : المشائب و الشظىم24اإلاادة 
 زمُّ الوػائب والػؿٍم واإلثاوات.ٍٗض إلّي ِجصمٞ الم

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي25اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ.1
م  ِجم ثؾلّمٌا مُ ِػض المػقس  100.000000ِمٞ مبلْ الومان المؤٚت إلَ   دًر

 الممان النهائي.2

 ( ٍِما الجُ ثلُ ثبلّْ الممادٚة ِلَ ِٙع الجعبّػ.30ِرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالؿ الدالخّن )
ٚٞ   ( % 3ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ ُٖ خالخة ُٖ المائة )

أ
 .ٍٗض إلّيمن شرم االؿجدمار المٙجػح ُٖ ِػض المِلَ اال

 .ٍٗض إلّيمن الومان الوٌائُ مبالْ الرؼاءات والوٗٙات المصٙٙة مػاِاة للجعابّػ المجظغة ِلَ شؾاب المثٙجًُ 
 ( ٍِما.15الّمٞ ِلَ إٝمالي مرعدا ُٖ ٓوٍن طمؾة ِفػ )ٍٗض إلّي ، ِجّّن ِلَ المالوماهةٝلما ثم اٚجًاع مبلْ من 

ٖؾض الّٙع لمٍٗض (، ٖإهي ِص٘ ل1ُٙ بعون هجّرة طالؿ قٌػ واشع )ُٖ شالة ِعم إٝماؿ مبلْ الومان بّع ثٍزّي إهغار بالٍٖاء ب
 دون ثٍِّن مُ إمٜاهّة اللرٍء للٙواء.

ن ٍِٜن الم
أ
مًالبا بي من مبالْ ٍٗض إلّي ِبَٙ الومان الوٌائُ مظمما لومان شؾن ثوّٗغ ِٙع الجعبّػ والؿجظالص ما ِؾَ ا

 ِلَ ؿبّٞ ذلٛ الّٙع.
َ ّٙ و ما ثب

أ
قػط وٖائي برمُّ الجؼاماثي وذلٛ باهٙواء قٌػ بّع الٙبٍؿ الوٌائُ ٍٗض إلّي موي إلَ الم ِػزُ الومان الوٌائُ ا

 للظعمات المٙعمة شؾب مٙجوّات ِٙع الجعبّػ.
ِة  المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض إلّي وإذا ثم إِالم الم

أ
و با

أ
ِالى بمٙجوَ رؿالة مّللة ومومٍهة الٍلٍؿ ا

أ
ٍرة  ا زاؿ المٝغ

آ
ٚبٞ اهٙواء اال

ُ الّع ِؾلمٌا وؿّلة ثًُّ ثارِظ هي لم ِٕ برمُّ الجؼاماثي، ال ِػزُ الومان الوٌائُ إال بػؿالة ٖر
أ
 .المٍٗضا خابجا لٌغا اإلِالم، با

 :  الىظام املحاظبي لألمىا26ٌإلاادة ا
ن ِمؾٛ مصاؿبجي الّامة يبٙا للمٙجوّات الجفػِّّة والجوَّمّة الراري بٌا الّمٞ ُٖ المٔػب، ٝما ِرٍٗض إلّي ِلجؼم الم

أ
ب با

 ِلّي اؿجظعام مصاؿبة ثصلّلّة لالؿجٔالؿ.   
م ٍٗض إلّي ِرب ِلَ الم ن ِمؾٛ مصاؿبجي يبٙا  للٙاهٍن ٚر

أ
المجّل٘ بالٍٙاِع المصاؿبّة الالزم ِلَ الجرار الّمٞ بٌا  9-88ا

م   (. 1992دزوبػ  25) 1413زمادى الداهّة  30المادر بجارِض  1-92-138المادر بجوّٗغى الٌَّػ الفػِٕ ٚر
ن ثبػز مصاؿبة المِال

أ
ٍع الغمة المالّة المٍهٍِة ُٖ الجٍِٗن من يػؼ ٍٗض إلّي وة ِلَ ذلٛ ِرب ا و المالمٍٗض مرم

أ
ٍٗض ا

مٍاؿ االؿجػداد. إلّي 
أ
ٍع وا مٍاؿ الػز

أ
 ، والجُ ثجومن طمٍلا ا

ؿاس الّٙمة الجُ ٚعرت لٌا ِوع وهٌّا ثصت ثمػؼ ا
أ
لٍؿ الدابجة ِلَ ا

أ
مٍاؿ ُٖ اال

أ
ن ثّٙع ًغى اال

أ
  .ٍٗض إلّيلمِرب ا

 

 اإلجراءات المسرٌة –الباب السادس: انتهاء صالحٌة العمد 

 :  أظباب اهتهاء ـالخيت العلذ27اإلاادة 

واهٌا ُٖ الصاالت الجالّة:
أ
و بّّٜٗة ؿابٙة ال

أ
زٞ المٙػر ُٖ الّٙع، ا

أ
 ثوجٌُ لالشّة ِٙع الجعبّػ إما بمٍرة ِادِة ِوع شلٍؿ اال

 .الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُبؾبب ٖٙعان ّي ٍٗض إلثّّٔػ الّٙع بًلب من يػؼ الم -

ٓفت  12) 1331من رموان  9من الٌَّػ الفػِٕ المادر ُٖ  269و  268الٍٙة الٙاًػة، ٝما ثم ثّػٌِٗا ُٖ الٗملّن  -
 .( بمدابة ٚاهٍن االلجؼامات والٍّٙد1913

 بؾبب طًإ زؾّم. المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض إلّي إؿٙاط ش٘ الم -
 بالجؼاماثي المٍٗضوٖاء  ٖؾض الّٙع بؾبب ِعم -
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 : اظخمشاسيت أوؽىت وخذماث اإلاخدف في خالت اهتهاء ـالخيت العلذ28اإلاادة 

هفًة وطعمات دٍِان للمٍٗضِص٘ 
أ
ن ِجظغ ٝٞ الجعابّػ الػامّة لومان اؿجمػارِة ا

أ
، ّٝٗما ٝاهت يػِٙة اهجٌاء معة ِٙع الجعبّػ، ا

 .الٜػجبّة 

 خىاصن الاكخفادي واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه:  حعذًل العلذ بعبب جضعضع ال29اإلاادة 

و إرادة الم
أ
شعاث َّّٖة  ٖازّة ٍٗض إلّي إذا شملت ٍػوؼ طارزة ِن ّٖٞ ا

أ
و ا

أ
و ثوَّمّة زعِعة، ا

أ
شٜام ثفػِّّة ا

أ
، بؾبب ا

و بّٔػ ؿبب من 
أ
ة االؿجٙػار االٚجمادي واالمٍٗضوّٓػ مػثٙبة، بؾبب ا ِؼ دى ذلٛ إلَ ِز

أ
لمالُ الؿجٔالؿ دٍِان الٜػجبّة، وثّغر إلالح ، وا

زػة الم
أ
ؼع من طالؿ مػازّة ا شعًما، ِلَ إِادة مواٚفة قػوط ِٙع ٍٗض إلّي ًغا الجِؼ

أ
ّن ِجٗٙان، بواء ِلَ إقّار مٜػجٍب من ا ٖإن الًٖػ
 ُ.     الجعبّػ ودٖجػ الجصمالت، بالفٜٞ الغي ِمٜن ُٖ هٌاِة المًاؼ من اؿجػزاع الجٍازن االٚجمادي والمال

زٞ خالخة )
أ
ان ببغؿ ٚمارى زٌٍدًما، ُٖ إيار لروة الججبُ والجّّٙم داطٞ ا قٌػ من ثارِض 3وُٖ ًغى الصالة، ِلجؼم الًٖػ

أ
( ا

زٞ الجٍلٞ إلَ اثٗاؽ شٍؿ ثّعِٞ قػوط الّٙع ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ 
أ
ٍر ُٖ الٗٙػة الؾابٙة، من ا  اإلقّار المٝغ

 ٍٗض إلّيّّٗة ثٍِّن الظؾائػ الجُ موُ بٌا المثصعد لروة الججبُ والجّّٙم ٝ

 :  اللىة اللاهشة أو الفعل ؤلالضامي30اإلاادة 

ّن،   ٍع شعث ّٓػ مجٍُٚ وال ِٙاوم وطارج ِن إرادة الًٖػ     ِوع وٚ

شادي ِن 
أ
ٝػدػ ثٜلٗة، إلَ  المٍٗضو ِوع لعور ٚػار ا

أ
و ا

أ
لّب ا

أ
درزة لم ِٜن ُٖ الصؾبان ِوع ثٍُّٚ ًغا الّٙع وزّٞ ثوّٗغى ا

و زؼء مٌم موٌا ال ِجم إلعار الٍّٙبات ٍٗض إلّي اؿجّمَ ثمّٜن الم
أ
من ثوّٗغ االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ٝلٌا ا

  المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا الّٙع، ٝصرؼ الوماهة وإؿٙاط الص٘ والرؼاءات الجّاٚعِة، 

زٞ همان اؿجمػارِة طعمة بغؿ ٚمارى زٍٗض إلّي وُٖ ًغى الصالة، ِجّّن ِلَ الم 
أ
ٌعى واؿجظعام زمُّ اإلمٜاهّات من ا

ٍع شعث من ًغا الٙبّٞ ِموس الم ٍٗض إلّي )ُٖ شالة دٍِان الٜػجبّة إلَ شّن زالء الصعث والٍّدة إلَ ٍػوؼ االؿجٔالؿ الًبّّّة. ووٚ
    .والجّّٙم الص٘ ُٖ االؿجٗادة من ثٍِّن ِادؿ  ِجم ثعارؿي ُٖ إيار لروة الججبُالّٗٞ اإللؼامُ(  

ّن إهٌاء ًغا الّٙع ِن يػِ٘ إقّار 3إذا ثراوز الّائ٘ معة خالخة ) ٍع الصعث، ٖإهي ِص٘ لٜال الًٖػ قٌػ اِجبارا من ثارِض وٚ
أ
( ا

زٞ اطبار مصعد ُٖ خالخّن ٍِما ٝاملة، 
أ
 مٜػجٍب مُ اشجػام ا

 فىك إليهاإلا: إظلاه خم 31اإلاادة 

 أسثاب ويسطزج إسماط انحك:.1
ي الجؼام من االلجؼامات الملٙاة ٍٗض إلّي الم ِجم إؿٙاط ش٘

أ
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

أ
و لظًا

أ
ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مبػر ا

    :ِلَ ؿبّٞ المداؿ ال الصمػ ِلَ ِاثٙي بمٙجوَ ًغا الّٙع، وطالة ُٖ الصاالت الجالّة

  لبػهامذ االؿجدماري الغي ِوك ِلّي الّٙع،اِعم اشجػام 
  و ممعد، مُ الفػوط الجٙوّة المًبٙة،ِعم ثًاب٘ االؿجٔال

أ
 ؿ، بفٜٞ مجٜػر ا

  ،ِعم اشجػام ٍٚاِع شٌٗ المصة والؾالمة 
  م، لِعم اشجػام اال  جؼامات المجّلٙة بالمّعات والّاملّن الالزم ثًٍّٖػ
 الجٍّٕٚ المجٜػر لظعمات  دٍِان الٜػجبّة 
  لة اإلرادِة لّملّات المػاٚبة الجُ ٍِٙم بٌا  ،المٍٗضالّٚػ
 دالء بالمؾجوعات والجٙارِػ المًلٍبةِعم اإل 
  وامػ الظعمة المادرة ِن

أ
ن االمجداؿ لجّلّمات و ا  ،المٍٗضٖر

ؼ مُ ثصملي الوجائذ المالّة المجّلٙة بمرمٍع ٍٗض إلّي ِجػثب ِن إؿٙاط الص٘ إٚماء الم  بفٜٞ هٌائُ من اؿجٔالؿ المٝػ
زٞ همان اؿجمػارِة ال المٍٗضاإلزػاءات المجظغة من يػؼ 

أ
وؿائلي الظالة لعِم اؿجٔالؿ  المٍٗضظعمة. ولٌغا الٔػض ِؾظػ من ا

 المػاٖ٘.

 حاالخ أخزي إلسماط انحك.2
ٝاهت مٙػوهة ٍٗض إلّي ِمٜن إؿٙاط ش٘ الم

أ
وان وُٖ شالة الجمّٗة الٙوائّة ؿٍاء ا

أ
ُٖ الّٙع ٍٖرا ُٖ شالة اهصالؿ الّٙع ٚبٞ اال

غا ُٖ شالة  ة ، ٝو و ّٓػ مٙػوهة بإذن اؿجمػار الفٝػ
أ
ِلَ إذن االؿجمػار ُٖ االؿجٔالؿ وُٖ شالة ٍٗض إلّي الجؾٍِة الٙوائّة إذا لم ِجٍٖػ الما

 ٍٗض إلّيإٖالس الم
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ِالى ومُ الجبّات ٍٗض إلّي ِجصمٞ الم
أ
طًاء والممارِٕ والمظايػ المػثبًة بإؿٙاط شٙي وٖ٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ا

أ
اال

دهاى.
أ
  المومٍص ِلٌّا  ا

 اكذًت:  الجضاءاث الخع32اإلاادة 

ؿٗلي مبالٌٔا.
أ
 ُٖ شالة مظالٗة ًغا الّٙع ِجم ثًبّ٘ زؼاءات ِّػض الرعوؿ ا

ؿٗلي ِلَ الم
أ
قٌػ من ثارِض دطٍؿ ًغا 3طالؿ الٗجػة االهجٙالّة البالٔة خالخة )ٍٗض إلّي ال ِرػي ثًبّ٘ الرؼاءات المصعدة ا

أ
( ا

 الّٙع شّؼ الجوّٗغ.
 ثًبّ٘ الرؼاءات الٙابلة للجػاٝم.إن ِعم اشجػام االلجؼامات الجّاٚعِة ِجػثب ِوي 

 

 الجزاءات المزتقبة في حالة المخالفات التعاقذية وعذم تنفيذ شزوط العقذ جذول

مبلْ الرؼاء شؾب المظالٗة ِن الٍّم 
م  الٍاشع بالعًر

ٍع المظالٗة  ه

 

م المػزُ  ٚر

م ِن ٝٞ 500 ٍع دًر ؿب
أ
طّػ  ا

أ
زاؿ الجّاٚعِة ثا

آ
 1 ِعم ثؾلّم الجٙػِػ الؾوٍي داطٞ اال

م  ِن ٝٞ  200 ٍعدًر ؿب
أ
طّػ ا

أ
 ثا

ِعم ثًبّ٘ هَام اإلِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة 
 واإلقٌاد ِلَ الرٍدة

3 

م ِن ٝٞ ٍِم 500 لة ِمٞ لروة المػاٚبة دًر  4 ثّمع ِٚػ

م ِن ٝٞ مظالٗة 200  5 مظالٗة  الجّػِٗة الربائّة دًر

م ِن ٝٞ مظالٗة 200  6 عبّػمظالٗة باُٚ مٙجوّات ِٙع الج دًر

 

 ثصجؾب ٝٞ مظالٗة ِلَ شعة مُ إمٜاهّة ثػاٝم الٔػامات ، شؾب المظالٗات المؾرلة.
 ال ِظوُ ثًبّ٘ الرؼاءات لؾٕٙ مّّن.

 

 الباب السابع: ممتضٌات ختامٌة

 : اللاهىن اإلاىبم33اإلاادة 

وِلي يبٙا للٙاهٍن المٔػبُ.
أ
 ِرػي ثوَّم ِٙع الجعبّػ ًغا وثوّٗغى وثا

 علذ: لغت ال34اإلاادة 

ّن  ػات والجٙارِػ والمؾجوعات المجّلٙة بالًٖػ لٔة ِٙع الجعبّػ ًُ اللٔة الّػبّة. وِجم ثصػِػ اإلرؿالّات والٍٗاثّػ والمٝغ
و الٗػهؾّة.

أ
 باللٔة الّػبّة ا

 :  حعىيت الجزاعاث35اإلاادة 

وِلي وبّع اؿجوٗاذ زمُّ الًػؽ الجٍا
أ
و ثا

أ
ي هؼاع بظمٍص ثوّٗغ ًغا الّٙع ا

أ
ٍع ا ّٖٙة ُٖ إيار لروة الججبُ والجّّٙم ُٖ شالة وٚ

ؿٌا وِؾجعٌِّا الؾّع والُ زٌة مػاٝـ 
أ
ؿُِٗجم ِػض الٙوّة ِلَ لروة ثصّٜم ِجػا

أ
و ًما مّا . وثوم  ا

أ
ّن ا شع الًٖػ

أ
، بواء ِلَ يلب ا

ػجي مّٗعة .ٍٗض إلّي مللًغى اللروة  ٝال من رئّؽ المرلؽ الرماُِ و الممدٞ الٙاهٍهُ  وِّػض الوؼاع،  ٖوال ِن ٝٞ قظك ثّع مفاٝر
  ِوع االٚجواء، ِلَ المصاٝم المظجمة بمعِوة مػاٝـ.

 : جبليغ ؤلاؼعاس36اإلاادة 

و إرؿالي ِن يػِ٘ رؿالة 
أ
و إقّار ِػؿٞ ثًبّٙا لٌغا الّٙع ِرب إما ثؾلّمي ِعا بّع مٙابٞ اإلقٌاد باالؿجالم، ا

أ
مػ ا

أ
ٝٞ ا

ي يػِٙة من يػؽ الجبلّْ ِصعد
أ
و با

أ
ٍر بّٙع االلجؼام.مومٍهة مُ إقّار بالجٍلٞ ا  ًا الٙاهٍن إلَ الّوٍان المٝغ
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 :  (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107النمطة الثانٌة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 Société Medina Bikeالذساظت واإلافادكت على اجفاكيت ؼشاهت بحن جماعت مشاهؾ وؼشهت  

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمائدالسٌد دمحم العربً ب

الكلمــة للسٌــد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌــة والشإون المالٌة والبرمجــة لتالوة  

 التمرٌـــر المتعلــك بهذه النمطــة.
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المتبمٌةة المدرجةة فةً جةدول  طبما

الموجهةة لكةل مةن السةادة أعضةاء  1612/2107 بتةارٌخ 2707وتبعا للدعوة عةدد ، 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
حضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة البرمجةة، اسةتؤنفت اللجنةة اللجنة والمجلس لل

علةةى السةةاعة العاشةةرة والنصةةؾ صةةباحا بماعةةة  2107فبراٌةةر  04المةةذكورة اجتماعاتهةةا فةةً جلسةةة جدٌةةدة ٌةةوم الثالثةةاء 
سٌن نوار رئٌس اللجنةة لتةدارس الةنمط المتبمٌةة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الح

 االتٌـة:  

 .Société Medina Bikeالنراصة واملضادقة على اتفاقية شزانة بني مجاعة مزانش و شزنة  -77

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

لسالم سً كــوري، ي عبد ي الحسن المنادي، عبد الهـــادي وٌســالت، احمد عبٌلـة، الؽلؾ عبد االلـــه، عبد ا
 الحفٌظ المؽراوي، عبد الؽنً درٌوش، دمحم بالة.

  
 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

فضً، عواطؾ البردعً، ابراهٌم بوحنش، احمد محفـوظ، عبد الهـادي بن عال، خلٌفة الخدٌجة  ،احمد المتصدق
 حفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، عادل المتصدق.الشحٌمً، المصطفى الوجدانً، عبد الفتاح رزكً، ي ا

 

 االجتماع من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة :  كما شارن -

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً 
 رئٌس لسم اعمال المجلس  :    دمحم المحٌر 

 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :    عبد الحك مٌدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   الخراص   عبد الفتاح

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :          لمؽاري  الخمار
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :            عماد المٌدومً

 رئٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن :   رشٌـــد بوزٌتً      
 عن لسم أعمال المجلس :    عادل الزرود  
 عن لسم أعمال المجلس :    ايسعد نج  

 :لح الخارجٌـــة االمص كما شارن من  -

 : رئٌس مصلحة التدبٌر البٌئً بالمدٌرٌة الجهوٌة للبٌئة    دمحم الزٌاللً   
 Medina Bike:  المدٌرة العامة لشركة    لبنى الحكٌم    

 
السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة من  فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر

، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2107جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 من جدول اعمال الدورة والمتعلمة بالدراسة والمصادلة على اتفالٌة 22اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة ومنها النمطة رلم 

 .  Société Medina Bikeشراكة بٌن جماعة مراكش و شركة 

مستهل المنالشة، تم تمكٌن السادة االعضاء من مشروع اتفالٌة الشراكة موضوع النمطة المرفمة  فً

 بهذا التمرٌر وهً كاالتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   22النمط ذات الرلم : 
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 اجفاكيت ؼشاهت

 

 2017ًىاًش 

 

 :بين

 .........، مشاهش، ًمثلها العيذ ....................................؛حماعت مشاهش، اليابً ملشها بـ ...........................

 مً حهت.

 :و

..، اإلاشاس إليها في ما ًلي بـ ششهت "مذًىت باًً"، اليابىت بـ ..............................، جمثلها العيذة لبنى الحىيم .....................................

 "الخجمع"؛

 .مً حهت أخشي 

 دًباجت

 بىاء على:

ذة الشظميت بمىحب الظهير سكم -ملخػياث الاجفاكيت -  1-96-93ؤلاؾاس لألمم اإلاخدذة بشأن الخغيراث اإلاىاخيت، اإلايشىسة في الجٍش

 (؛2001هىهبر  5) 1422شعبان  19الطادس في 

(، بمثابت اإلايثاق الىؾني 2014ماسط  6) 1435حمادي ألاولى  4الطادس في  99-12ؤلاؾاس سكم  -الليم واإلابادا اإلاػمىت في اللاهىن  -

 للبيئت والخىميت اإلاعخذامت؛

 "، الخاص باالهخلاٌ إلى اكخطاد أخػش مىخفؼ الىشبىن؛7جفعيل أخيام ؤلاظتراجيجيت الىؾىيت للخىميت اإلاعخذامت، خاضت "الشهان  -

في أفم ظىت  %39وبذعم مً الخعاون الذولي، بيعبت   التزام اإلاغشب بخلليظ اهبعازاجه مً الغاصاث الذفيئت عبر وظابله الخاضت -

 ، ورلً ٌشمل عذة كؿاعاث، بما فيها كؿاع الىلل؛2030

ش همارج الخىلل الحػشي اإلاعخذام وجأزيره ؤلاًجابي على مداسبت الخغيراث اإلاىاخيت )خفؼ الغاصاث الذفيئت( وخماًت البيئت؛  أهميت جؿٍى

، همىرحا في مجاٌ الخأكلم مع الخغيراث اإلاىاخيت، ورلً بىغع العذًذ مً COP22للمت  الشغبت في حعل مذًىت مشاهش، املحخػىت

 اإلابادساث الخاضت بخخػير اإلاذًىت الظيما في مجاٌ  الخىلل الىظيف.

 جم الاجفاق على ما ًلي:

 مىغىع الششاهت – 1الفطل 

ر هظام الذساحاث الهىابيت الحشة الاظخعماٌ بمذًىت تهذف هزه الاجفاكيت إلى جدذًذ إؾاس الششاهت مً أحل الخىميت، ووغع وحعيي

 مشاهش.
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 ظياق الششاهت – 2الفطل 

في إؾاس مىاهبت مخخلف الفاعلين على اإلاعخىي الىؾني، أعذث الىصاسة اإلايلفت بالبيئت بخعاون مع مىظمت ألامم اإلاخدذة للخىميت 

مششوع جشهيب الذساحاث الهىابيت الحشة الاظخعماٌ في مذًىت ( وبششاهت مع حماعت مشاهش وششهت "مذًىت باًً"، ONUDIالطىاعيت )

 مشاهش، بهذف جؿىٍش همىرج الخىلل الحػشي اإلاعخذام.

 وجخيلف ششهت "مذًىت باًً" بدىفيز هزا اإلاششوع مع اخترام الششوؽ اإلاشحعيت املحذدة في هزه الاجفاكيت.

حشة أالظخعماٌ* مششوعا سابذا و هاجحا ٌعضص الخىلل الىظيف، ورلً جخمثل سغبت ألاؾشاف في حعل مششوع وغع* الذساحاث الهىابيت ال

ت هزا الىىع مً الخىلل الحػشي. 2017في اؾاس مىظىس حعاكذي وكاهىوي ابخذاء مً ًىاًش   مً أحل اظخمشاٍس

 ولفت اإلاششوع – 3الفطل 

 اإلابلغ اإلاالي ؤلاحمالي إلهجاص اإلاششوع هى والخالي:

 €ظىىاث بـ  5املجمىع ؾىاٌ  €بـ مجمىع العىت ألاولى  الخاهاث

 728 568,82 728 568,82 ميزاهيت الخجهيز وخذماث الخىفيز

ف الترهيب مذًىت باًً )مىكع وىب   6 600,00 6 600,00 ومشاهش( 22مطاٍس

ىن"  609 600,00 113 400,00 الاظدثماس ومطاٍسف الاظخغالٌ "إظديدغ فيًز

 1 344 768,82 848 568,82 (3+2+1اليلفت ؤلاحماليت للمششوع )
 

 (:ONUDIالفترة الاهخلاليت ودعم الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت عبر مىظمت ألامم اإلاخدذة للخىميت الطىاعيت ) – 4الفطل 

خجعذ هزا الذعم ONUDIًخللى اإلاششوع دعم الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت عبر مىظمت ألامم اإلاخدذة للخىميت الطىاعيت ) في (. ٍو

 ألاعماٌ الخاليت:

 أوسو. 311 250,00اإلاشاسهت في جمىٍل اإلاششوع بمبلغ  -

 جيعيم ألاعماٌ اإلاشجلبت في إؾاس اإلاششوع ورلً بدشاوس مع مخخلف الجهاث الفاعلت. -

 إحشاء جذكيم جلني ومالي لليشاؽ بغيت جلييم أداء اإلاعؤوٌ ؤلاداسي. -

 التزاماث حماعت مشاهش – 5الفطل 

 مشاهش بما ًلي: جلتزم حماعت

ت مً أحل جىفيز اإلاششوع؛ -  حعهيل ؤلاحشاءاث ؤلاداٍس

 غمان حعبئت العلؿاث املحليت اإلاعىيت باألمش؛ -

 حعهيل الاجفاكاث مع العاهىت املحليت بشأن البيياث الخدخيت للمششوع لخفادي ؤلاهشاهاث التي كذ جيخج عنها. -

ظىىاث باظخغالٌ مدؿاث هشاء الذساحاث الهىابيت خعب دفتر الخدمالث الزي ؤلارن لششهت "مذًىت باًً" بالخيلف ؾىاٌ خمغ  -

 ظخدذده الجهاث الفاعلت.

ؤلارن لششهت "مذًىت باًً"، بعذ مشوس خمغ ظىىاث، وفي خالت عذم ججذًذ اهخذابها، باظترحاع معذاتها التي وصعتها بىظابلها  -

اث في خالت حيذة، اإلامىلت مً ؾشف الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت  عبر مىظمت دساحت هىابيت وججهيزاتها وإسحاع اإلاعذ 100الخاضت، أي 

 دساحت هىابيت وججهيزاتها. 200ألامم اإلاخدذة للخىميت الطىاعيت، أي 

 ؤلاششاف على الاظخغالٌ واإلاشاكبت للمششوع. -

 ؤلارن بخىظيع فػاء الذساحاث الهىابيت واملحؿاث خالٌ مذة العلذ. -
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مً مجمىع  %100" على الذساحاث الهىابيت وججهيزاتها، وبأن ًدطل على totems و diapasonsلمعخغل بئشهاس  مدؿتي " ؤلارن ل -

ت اإلاششوع )ضياهت املحؿاث والاشخغاٌ الجيذ(.   مذاخيل الشعاًت أو ؤلاشهاس غماها الظخمشاٍس

اداث عً ججاوصاث ؤلارن للمعخغل بأن ًدطل على مذاخيل الىشاء ظىاء باليعبت الشتراواث  - اليىم أو ألاظبىع أو العىت، وهزا الٍض

الاظخخذام خالٌ هطف اليىم ألاٌو املجاوي، وأًػا علىباث عذم إسحاع الذساحت الهىابيت خعب الششوؽ العامت لالظخعماٌ التي 

 ظخدذد بشيل مشترن.

 التزاماث ششهت "مذًىت باًً" - 6الفطل 

 اث اخخالٌ اإلالً العمىمي لفابذة حماعت مشاهش جلتزم ششهت مذًىت باًً بأداء معخدل  -

 أوسو، بمجشد اهؿالكه مع إزباث رلً بخعبئت الىظابل؛ 537 318اإلاشاسهت في جمىٍل اإلاششوع بمبلغ  -

 جىفيز حميع بىىد هزه الاجفاكيت، بما في رلً حعليم الخجهيزاث ؾبلا للخفطيل الخلني اإلالحم، وؤلاهجاصاث الخلىيت ومجمىع الخذماث -

ت لإلسظاء الجيذ للمششوع )  دساحت هىابيت خشة الاظخعماٌ(. 300الػشوٍس

 غمان اظخغالٌ اإلاىطت وضياهتها بمجشد جشهيبها في إؾاس هزه الاجفاكيت. -

دساحت هىابيت بخجهيزاتها ووافت ألاغشاع اإلاشجبؿت  200ظىىاث مً اظخغالٌ املحؿت على شيل الدعيير اإلافىع، جدىٍل  5بعذ  -

 لجماعت مشاهش، في خالت حيذة لالظخعماٌ والخذمت.باإلاششوع 

إعذاد والامخثاٌ لجذٌو الشظىم الزي ًدترم جىحهاث حماعت مشاهش، بما في رلً الؿلبت واإلاىظفىن والعياح الذاخليىن  -

 والخاسحيىن...

 ماعت مشاهش.وغع الششوؽ العامت لالظخخذام التي جخماش ى مع املجخمع اإلاغشبي، والتي ظخخػع إلاطادكت مجلغ ح -

اظديعاب واخترام دفتر الخدمالث الخاص باإلشهاس على الذساحاث الهىابيت، الزي ظيخم إعذاده واإلاطادكت عليه مً ؾشف مجلغ  -

 حماعت مشاهش.

 وغع سهً إشاسة حماعت مشاهش، خالٌ فتراث مً العىت، اظخخذام ؤلاشهاس على الذساحاث الهىابيت )إؾالق خذمت جىلل حذًذة...(.  -

 لجىت الخدبع – 7الفطل 

 جم جيىًٍ لجىت للخدبع جخيىن مً ممثلي الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت والىالًت وحماعت مشاهش وششهت "مذًىت باًً".

 وجخمثل مهمت هزه اللجىت في:

 الخأهذ مً اخترام الششوؽ والالتزاماث اإلاىطىص عليها في هزه الاجفاكيت؛ -

 اماث اإلابرمت في الاجفاكيت مً ؾشف اإلاعخغل؛جدبع مذي الىفاء  بااللتز  -

 جدذًذ ؤلاهشاهاث واجخار الخذابير الالصمت لػمان جىفيز ملخػياث هزه الاجفاكيت؛ -

 جلييم جىفيز الاجفاكيت والليام بالخعذًالث الالصمت. -

 ججخمع هزه اللجىت بشيل مىخظم مشة ول ظخت أشهش وولما ؾلب أخذ ألاعػاء رلً.

 مينالخأ – 8الفطل 

 ًلىم ول ؾشف بخأمين معخخذميه غذ مخاؾش خىادر الشغل وألامشاع اإلاهىيت.

ت: – 9الفطل   العٍش

ت اإلاعلىماث اإلاشجبؿت بهزه الاجفاكيت. لتزمىن باملحافظت على ظٍش ت في جذخالتهم، ٍو  ًخعين على ألاؾشاف الالتزام  بالعٍش
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ت النزاعاث – 10الفطل   حعٍى

ت الىدًت.ًخػع ول هضاع كذ ًيشب بين ألاؾ ل أو جىفيز هزه الاجفاكيت، للدعٍى  شاف هديجت جأٍو

 اإلاذة - 11الفطل 

خ جىكيعها، وظخجذد بىاء على اجفاق بين ألاؾشاف، وخعب  5جذخل هزه الاجفاكيت خيز الخىفيز إلاذة  اعادة ‘ظىىاث، ابخذاء مً جاٍس

 الىظش  في الخذمت التي ًلذمها اإلاششوع للعاهىت. 

 الخعذًل – 12الفطل 

 ٌعخديل الليام بأي حعذًل لبىىد هزه الاجفاكيت إال بىاظؿت علذ ملحم خاغع إلاىافلت ألاؾشاف.

 ششوؽ الفسخ – 13الفطل 

خ الاهتهاء. ال ًجب أن ًىكف فسخ الاجفاكيت  ًمىً ألخذ ألاؾشاف فسخ الاجفاكيت بعذ جىحيه إشعاس معبم بثالزت أشهش كبل جاٍس

 يل خؿشا أو غشسا للعاهىت و للفػاء الحػشي.الخذماث اإلالذمت، هما ال ًمىً أن حش

في خالت الفسخ غير الىاجج عً خؿأ فادح مً الؿشف آلاخش، ًجب أن ًدىاٌص الؿشف الفاسخ عً اإلاعذاث التي ًملىها في املحؿت، ليي ال 

 ًدعب اإلاششوع على الؿشف آلاخش بعبب كشاس مفاجئ.   

 خشسث هزه الاجفاكيت في أسبعت هظابش.

 .2017...........................، في .................................... خشس بـ ...

 

 

ش الؿاكت واإلاعادن شة اإلاىخذبت لذي وٍص  الىٍص

 واإلااء والبيئت،اإلايلفت بالبيئت 
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 1لحم اإلا
 

ت إلى ًجب أن حعخجيب الذساحاث الهىابيت  جب أن جيىن ملاومت  اهخظاساثالحػٍش  الحشة،الخذمت مجاٌ حذا ب للمديـ الخاصالضبابً، ٍو

جب أن جيىن:  ٍو

  ًىم في العىت، خاسحا في الفػاءاث العمىميت ومخىفشة بشيل دابم. 365أًام،  7/7ظاعت،  24/24مخىاحذة 

  اح،  اإلاؿش الشمغ، البرد، : دون خماًت العلف اإلاىاخيتملاومت للعىامل  .واإلالىخت في بعؼ ألاخيانالٍش

  ،أخياها حععفيشيل ب /أوومشاكبت إلاىع الاظخعماٌ بذون خزس وومخيىت آمىت بشيل واف. 

 ًجب أن جيىن الذساحت الهىابيت مؿابلت للمعاًير الذوليت، مع اخترام خطابظ خاضت حذا:

 هييل معخمذ في حي حي ((VTT ؛ 

 ؛ر بالياسدان، وهى ما ٌعمى بـالعيبذون ظلعلت العير 

  ذًىامى؛الفشامل و حشمل املحٌى و ، «اليل في واخذ» مداوس 

 ػاد للثلب؛م وأهبىب ئؾاسب ةعجالث حيذ 

 ب؛غير كابلت و الفىالر اإلالاوم للطذأ ضلبت  مً معامير  للخخٍش

 الخىميت اإلاىخفػت الاهبعازاث  تاظتراجيجي خعب الذساحت الهىابيت أغىاءLEDS)؛) 

 ؛يالخلفيت والهييل علت ألامامالالذساحت:  في الهامتالخىاضل  عىاضش 

 خىراث؛ 

 آليت خماًت الذساحاث الهىابيت خاسج املحؿت؛ 

 آليت خماًت الذساحاث الهىابيت في املحؿت؛ 

 وغع مدؿاث آمىت؛ 

  ؛« ظمىڤ بىهغ» وغع هظام 

  ؛« ظمىڤ بىهغ» وغع ؾىاؾم 

  ن أن جيىن مىمزحت؛دو  خفيفت ،مخخبرةياسدان، باالظخعماٌ الحش، بالدساحت هىابيت خاضت 

  مذهش:« ظمىڤ بىهغ» هظام 

  ،ظىاء باليعبت للمىخشؾين مباششة، لذساحت الهىابيت إلى االىلىج جمىً مً  ظهلت الاظخخذاممشىلت ظمىڤ بىهغ، مبخىشة حذا

 ؛للمعخعملين العشغيينأو 

  ظىاء في املحؿت أو خاسحها؛ كطىي خماًت 

  هت بمطادس خاسحيت.اظخعختى في خالت الا  ذظهلت الخثبيوبالخالي فهي ، لتغئي هىذظت مذهيتوب، بذون أظالن بىخذاثمدؿاث 

  يتشمعؿاكت الالىشً اإلاضود بالفي ؾاكت الىظام وًمىذ العابم  في الذساحت الهىابيت، خيثاظخلالليت. 

 لىلىج إلى الخذمت واظخعماٌ الذساحت الهىابيت عبر:ًلىم الضبابً با

 ا أو اإلاعخعمأواع ىلىج باليعبت لجميع ال  ؛العشغيينلين، اإلاىخشؾين ظىٍى

 الىلاٌ؛على الهاجف أو الخؿبيم ؤلالىترووي ىكع اإلاىلىج عبر ال 

 اإلاخجش؛ في ىلىج ال 

  وكىف الذساحت الهىابيت اإلاؤحشة؛ؾشق جأمين 

 ششوؽ إسحاع الذساحت الهىابيت. 
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جماعً لتمدٌم عمب ذلن، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد النائب الرابع لرئٌس المجلس ال

 الموضوع وسٌاله ومولؾ رئاسة ومكتب المجلس منه.

وهذا االطار، اوضح السٌد النائب ان المشروع المعروض جاء فً سٌاق زمنً عام ارتبط بتنظٌم 

( 22)كوب لمإتمر األطراؾ فً اتفالٌة األمم المتحدة اإلطارٌة بشؤن تؽٌر المناخ  22اللدورة مدٌنة مراكش ل

حٌث انه فً اطار مواكبة مختلؾ الفاعلٌن على  2106نونبر  08و  7ً الفترة ما بٌن التً استضافها ف

 (ONUDI)المستوى الوطنً، أعدت الوزارة المكلفة بالبٌئة بتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة 

ال فً مدٌنة وبشراكة مع جماعة مراكش وشركة "مدٌنة باٌن"، مشروع الدراجات الهوائٌة الحرة االستعم

مراكش بهدؾ تطوٌر نموذج التنمل الحضري المستدام تتكلؾ من خالله الشركة بتنفٌذ هذا المشروع فً 

 احترام تام  للشروط المرجعٌة المحددة فً هذه االتفالٌة. 

هذه التجربة لكون  بٌئٌة جدٌدةكما استعرض السٌد النائب مزاٌا هذا المشروع باعتباره ٌمدم حلوال   

فً ظل  بشكل ؼٌر مباشر فً تخلٌص حجم االنبعاثات الكربونٌة وتٌسٌر حركٌة التنمل داخل المدٌنة  ستساهم

موضوع هذه االتفالٌة حضً باهتمام كبٌر من المساعد على ذلن، مإكدا على ان  لمدٌنةل جؽرافًالمولع ال

اما  : خٌارٌن ان تم طرحبعد  طرؾ المكتب المسٌر الذي تداول الصٌؽة التشاركٌة المناسبة لهذه الشراكة

فضاءات المدٌنة بإٌجار   المساهمة مع الشركة فً تدبٌر هذه الخدمة على اساس تماسم االرباح واما أن ٌموم

مع استخالص إتاوة االستؽالل من طرؾ الشركة المدٌرة لهذا المطاع ولد استمر رأي المكتب فً النهاٌة على 

 هار مفتوحة.تبنً االختٌار الثانً مع ترن مسؤلة االش

تناول الكلمة ممثل وفً السٌاق ذاته، ولتوضٌح وجهة نظر المصالح الخارجٌة المعنٌة بالموضوع، 

 همع استحضار بعد المدعم من الوزارة الوصٌة وزارة البٌئة الذي تحدث بإسهاب عن اهمٌة هذا المشروع

الوزارة حرٌصة على انجاح هذه  البٌئً الن من شؤن نجاحه أن ٌٌسر التنمل النظٌؾ داخل المدٌنة كما أن

 التجربة وجعلها رائدة على الصعٌد الوطنً واالفرٌمً كما أن نجاح هذه التجربة ستجعل المواطن المراكشً

 من جودة الهواء النظٌؾ الذي سٌعود بالنفع على الصحة العمومٌة.ٌستفٌد 

الكلمة للسٌدة الرئٌسة أعطٌت ولمزٌد من االٌضاح، ولمعرفة وجهة نظر الطرؾ المتعالد معه،   

مدٌنة مراكش كانت من اوضحت بداٌة ان  التً Société Medina Bikeالمدٌرة العامة لشركة 

التنمل بالنسبة ستسهل  ثانٌا و أوائل المدن التً أخذت هذه المبادرة ألنها أوال مترسخة فً ثمافة المراكشٌٌن

منخفضة إضافة إلى أنها التكلفتها لالزدحام نظرا لتخفٌفا  شوارع المدٌنةاطنٌن بسالسة فً للعدٌد من المو

 .فرص شؽل توفرس مبادرة علما انها تتطابك مع التزام المؽرب بتنفٌذ سٌاسات خضراء

كما استعرضت السٌدة المدٌرة الخطوط العرٌضة للمشروع من حٌث عدد الدراجات الهوائٌة التً 

ً سٌشتؽل بها فً اطار احتالل الملن العمومً لفائدة دراجة( وكذا موالع المحطات الت 311سٌتم استعمالها )

 سنوات، اضافة الى االثمنة التً ٌتم تطبٌمها وهً كالتالً: (5)جماعة مراكش بعمد لمدة خمس 

  ( اورو 51درهم مؽربً ) 511االشتران السنوي فً الخدمة لٌمة 

  ً( اورو 51درهما ) 051لٌمة االشتران األسبوع 

  اورو( 5درهما ) 51 الٌومًلٌمة االستعمال 

كما اوضحت السٌدة المدٌرة مخططها االستثماري فً المشروع وتركٌبته المالٌة اضافة الى   

 المؽربٌة،  "إستٌت فٌزون"شركة ك المشروعالشراكات التً تربطها مع عدد من الفاعلٌن فً هذا 
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لخدمة الذاتٌة والتً الفرنسٌة المتخصصة فً تصمٌم وصناعة وتثبٌت أنظمة دراجات ا "سموؾ" شركةو

، مإكدة، فً هذا الشؤن، ان تكلفة ثمن الدراجة الهوائٌة الواحدة هو حوالً أطلمت برامج مماثلة حول العالم

 مالٌٌن ونصؾ سنتٌم نظرا لتركٌبتها الصناعٌة.    4

بعد االستماع للتوضٌحات، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، ثمن السادة االعضاء المشروع، 

اعتباره االول على المستوى االفرٌمً، وتجربة فرٌدة و رائدة ستعزز التنمل النظٌؾ فً اطار تعالدي ب

ولانونً من أجل استمرارٌة هذا النوع من التنمل الحضري، مطالبٌن بخلك الظروؾ المواتٌة إلنجاح هذا 

المٌة عوض هاجس الربح المشروع عبر تؽلٌب المصلحة العامة للمدٌنة وتمولعها على مستوى الحواضر الع

المادي الصرؾ لالعتبارات واالبعاد البٌئٌة المتوخاة والتً تتماشى مع االستراتٌجٌة الوطنٌة فً المحافظة 

 على البٌئة والتنمٌة المستدامة عبر التنمل االخضر النظٌؾ.

 وفً هذا الصدد، طالب السادة االعضاء بما ٌلً:

 

 لضرورٌة بالنظر ألبعاد المشروع التً تكرس توجه السٌاسة تٌسٌر عمل الشركة ومنحها التسهٌالت ا

 العمومٌة المطاعٌة والترابٌة فً مجال التنمل النظٌؾ.

  .معرفــة موالع المحطات ومساحتها للتمكن من منالشة هذه االتفالٌة وفك معطٌات دلٌمة 

 .خلك محطات الدرجات الهوائٌة لرٌبة من محطات تنمل المواطنٌن 

  خاص بالمواطنٌن المراكشٌٌن عبر منح خدمات وعروض خاصة من جهة وتشجٌعا اعطاء اهتمام

للسٌاحة الداخلٌة من جهة اخرى نظرا الرتفاع االثمنة ممارنة مع المستوى االجتماعً مع امكانٌة 

 تطبٌك االتاوة بالساعة عوض الٌوم لساكنة مدٌنة مراكش.

 وكذا كٌفٌة تدبٌر االشهار بٌن الجماعة   المطالبة بمعرفة التكلفة المالٌة للمشروع بشكل دلٌك

 والشركة المدبرة.

  توسٌع العرض لٌشمل كافة االحٌاء والمناطك المكونة للمدٌنة وعدم االلتصار على المسارات

السٌاحٌة واالماكن االكثر جدبا على اساس توخً الحذر ببعض المناطك الهشة اجتماعٌا الن من شؤن 

 ً االضرار بمصلحة واستمرار هذه التجربة.ذلن على االلل فً الولت الحال

  ضرورة تسوٌك هذه التجربة بالشكل الالئك ومنح هذا المنتوج دعاٌة كافٌة نظرا لوجود تمصٌر من

 الشركة المدبرة لهذه الخدمة على مستوى التحسٌس والتعبئة واالشهار.

 عمٌم اتاوة شؽل الملن العام المطالبة بتؽٌٌر الدراجات الهوائٌة كل سنة وخلك مصلحة للصٌانة وعدم ت

 الجماعً على جمٌع موالع المدٌنة على حد السواء .

 .صباؼة ممرات رواق الدرجات بالشوارع بلون مخالؾ اسوة ببعض المدن االوربٌة 
 

وردا على مالحظات السادة االعضاء، اوضحت السٌدة المدٌرة ان مخطط االستثمار لد احٌل على 

المجلس، موضحة نٌة الشركة فً االستثمار اكثر فً المشروع بعد نجاح التجربة السٌد النائب الرابع لرئٌس 

لتشمل محطات اخرى لتعمٌم العرض على العدٌد من المناطك، معتبرة ان الشك المتعلك باإلشهار مازال فً 

ه مصلحة مرحلة اولٌة لم ٌتم الحسم فٌه، مهٌبة بالسادة االعضاء الى تظافر الجهود إلنجاح المشروع الذي فٌ

 عامة سواء لصورة المدٌنة او الجماعة او الشركة.  

   

واثناء تدارس مشروع االتفالٌة، لدم السادة االعضاء ممترحات تعدٌلٌة همت الشكل والمضمون 

 جاءت على النحو االتً:
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 التعديالت املكرتحة وَ طزف المجٍة الٍط األصمي لهٍاش التحىالت  رقي املادة
 

 

ؼالؾ 
 االتفالٌة

 
- 

 
ٍع  ر الػاقة والمػادن  والماء والبّئة، المللفة بالبّئة مػرؼ فُ تقدِم االتفاقّة وتحدِد مٍط اطافة الٍزارة الموتدبة لدى وِز

 االتفاقُ والمتػلقة تدبّر مصروع الدراجات الٌٍائّة الذاتّة الخدمة فُ مدِوة مرامش
 

 الدٌباجة

 
          - 

 
ٍع اطافة المراجع القاهٍهّة والتوظ  ّمّة الجاري بػا الػمن فُ المٍط

الفصل 
 الثالث

  
م المؾربُ  تحٍِن المبالؼ المظموة فُ الترمّبة المالّة للمصروع من غملة االورو الَ الدًر

 
 
 

الفصل 
 السابع

ً لجىت للخدبع جخيىن مً ممثلي الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت والىالًت وحماعت مشاهش  جم جيٍى

 اًً".وششهت "مذًىت ب

 وجخمثل مهمت هزه اللجىت في:

 الخأهذ مً اخترام الششوؽ والالتزاماث اإلاىطىص عليها في هزه الاجفاكيت؛ -

 جدبع مذي الىفاء  بااللتزاماث اإلابرمت في الاجفاكيت مً ؾشف اإلاعخغل؛ -

 جدذًذ ؤلاهشاهاث واجخار الخذابير الالصمت لػمان جىفيز ملخػياث هزه الاجفاكيت؛ -

 جىفيز الاجفاكيت والليام بالخعذًالث الالصمت.جلييم  -

 .وولما ؾلب أخذ ألاعػاء رلًججخمع هزه اللجىت بشيل مىخظم مشة ول ظخت أشهش 

ً لجىت للخدبع جخيىن مً ممثلي الىصاسة اإلاىخذبت اإلايلفت بالبيئت والىالًت وحماعت مشاهش وششهت  جم جيٍى

 "مذًىت باًً".

 وجخمثل مهمت هزه اللجىت في:

 لخأهذ مً اخترام الششوؽ والالتزاماث اإلاىطىص عليها في هزه الاجفاكيت؛ا -

 جدبع مذي الىفاء  بااللتزاماث اإلابرمت في الاجفاكيت مً ؾشف اإلاعخغل؛ -

 جدذًذ ؤلاهشاهاث واجخار الخذابير الالصمت لػمان جىفيز ملخػياث هزه الاجفاكيت؛ -

 لالصمت.جلييم جىفيز الاجفاكيت والليام بالخعذًالث ا -

 وملما غلب احد االغراؼ المٍقػة ذلك.ججخمع هزه اللجىت بشيل مىخظم مشة ول ظخت أشهش 

الفصل 
 التاسع

ت اإلاعلىماث  لتزمىن باملحافظت على ظٍش ت في جذخالتهم ٍو ًخعين على الاؾشاف الالتزام بالعٍش

 اإلاشجبؿت بهزه الاجفاكيت

ت في جذخالتهم ت اإلاعلىماث  ًخعين على الاؾشاف الالتزام بالعٍش لتزمىن باملحافظت على ظٍش الخاصة ٍو
 بالمرتفقّن.

الفصل 
 العاشر

 

ت الىدًت. ل أو جىفيز هزه الاجفاكيت، للدعٍى  ًخػع ول هضاع كذ ًيشب بين ألاؾشاف هديجت جأٍو
 

 33حذؼ الفصن الػاضر لػدم جٍدة صّاؽتي ومػواى وتم صّاؽة فصن خاص رقم 

الفصل 
 الثالث عشر

 

 
 صن الػاضربػد حذؼ الف

 الَ تحلّم السّد والُ جٌة مرامش اسفُ فُ حالة 
أ
ِخظع من هزاع بّن االغراؼ المٍقػة لالتفاقّة الَ التسٍِة الٍدِة، وِلجا

 االختالؼ، وغود استمرار الوزاع ِحال غلَ الجٌة القظائّة المختصة.
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وتداعٌاته االٌجابٌة على  وتؤسٌسا على ذلن، وبعد ان تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة المشروع الممدم

المدٌنة ككل والجماعة والشركة، وترسٌخا للتوجه العام للدولة بإدماج البعد البٌئً فً المشارٌع التنموٌة 

، وبعد BHNSالجماعٌة، وحٌث ان التنمل النظٌؾ الصدٌك للبٌئة من اولوٌات الجماعة على ؼرار مشروع 

ة سواء الشكلٌة منها فٌما ٌخص الترجمة او فً المضمون ادخال التعدٌالت الالزمة فً مشروع االتفالٌ

فمد ابدت اللجنة موافمتها على اتفالٌة شراكة بٌن جماعة مراكش وشركة "مٌنة والموضوع تحتها خط، 

    باٌن" لتدبٌر مشروع الدراجات الهوائٌة الذاتٌة الخدمة بمدٌنة مراكش المرفمة بالتمرٌر بعده.

 

 

 لنظرولمجلسكم المولر واسع ا

 
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار           
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 ماعً لتالوة التعدٌالت الممترحة.الكلمة للسٌد احمد المتصدق عضو مكتب المجلس الج 

 نائب رئٌس المجلس الجماعً السٌد احمد المتصدق

 ؼٌر انه،  22مإتمر الممة العالمٌة للمناخ كوب  خاللللمدٌنة لمد أعطى هذا المشروع اشعاعا كبٌرا  
مع هذه الدراجات  المواطن وكٌؾ سٌتعامل ابه راء الطرٌمة التً ٌمكن أن ٌتمبلمن ج بعض الصعوبات تكتنفه

 .الجدٌدة
شركات دولٌة وكانت الصفمة من نصٌب  7هذا المشروع هو ثمرة طلب عروض دولً تنافست علٌه 

لتسٌٌر المشروع الذي  "مدٌنا باٌن"وتم اثر ذلن احداث شركة مؽربٌة تسمى  "سموؾ"سٌة الشركة الفرن

االمر ب  أولد بد .للتنمل السٌاحً الفردي بالمدٌنة هو توفٌر خدمة هوزارة البٌئة، والؽاٌة منمن ٌحضى بدعم 

تؽطً مجموع  34 محطة حالٌا وسٌتم اضافة محطات جدٌدة لد تصل حسب الدراسة التً تم اجراإها الى 00

 تراب المدٌنة وذلن بالتدرج ووفك الحاجٌات .

ملٌار سنتٌم تشمل  003أما من ناحٌة التركٌبة المالٌة وكما هو مبٌن فً االتفالٌة فاالستثمار ٌصل الى  

الدراجات واجهزة التتبع وكل الخدمات اللوجٌستٌة المرافمة من عمال وتجهٌزات وؼٌرها وبما أن اشراؾ 

أن ٌكون هنان حامل فانه ٌجب  ،لدولٌة صاحبة المشروع سٌنتهً خالل االشهر الملٌلة المادمةالمنظمة ا

جماعة مراكش ، لذلن تم التساإل كٌؾ سٌكون انخراط ومساهمة الجماعة فً هذا المشروع للمشروع وهو 

دة العالٌة والذي البٌئً الذي ٌضم باإلضافة الى الدراجات الهوائٌة الدراجات النارٌة والحافالت ذات الجو

، ان هذ المشروع هو هش من الناحٌة المالٌة وٌمكن اال ٌنجح اذا لم نا فٌه وزارة البٌئة كفاعل اساسًتواكب

 .بؤخرىتستطع الجماعة دعمه بطرٌمة أو 

با هً دائما مدعمة اما من طرؾ الدولة أو من طرؾ الجماعات وروللعلم فمثل هذه المشارٌع فً ا 

، جمالٌة من خدمات وخسائر ) اتالؾا االلتصادٌة ؼٌر مضمونة بالنظر الى الكلفة االالمحلٌة الن جدواه

سرلة(، ولذلن فهنان طرٌمتان لدعم مثل هذه المشارٌع اما عن طرٌك مداخٌل االشهار أو عن طرٌك 

االحتضان وهنان حل ٌناسب الجماعة وٌتمثل فً التخفٌض للشركة صاحبة المشروع من رسوم احتالل الملن 

العمومً لذلن تم التفكٌر داخل مكتب المجلس الجماعً فً منح الشركة المذكورة اعفاء لمدة سنتٌن من 

رسوم احتالل الملن العمومً كمساهمة من الجماعة فً تحمٌك التوازن االولً لهذا المشروع البٌئً الذي 

 سٌساهم بدوره فً االشعاع السٌاحً للمدٌنة .

 لمجلس الجماعًعضو ا السٌد عبد اللطٌؾ ابدوح

اتساءل هل ٌمكن من الناحٌة المانونٌة للمجلس أن ٌتنازل عن رسوم احتالل الملن العمومً ألٌة مدة  

، لذلن البد من االستشارة فً هذا االمر مع المصالح المركزٌة حتى ال نعرض المجلس مستمبال نتكا

 طرؾ المجلس الجهوي للحسابات .للمساءلة من 

 رئٌس المجلس الجماعً مائدالسٌد دمحم العربً بل

. وان مساهمة المدٌنة فً هذه الشراكة هً تمدٌم مجانٌة احتالل الملن ان االمر ٌتعلك بشراكة 

العمومً لمدة سنتٌن  وذلن حتى ال نلجؤ بعد استخالص رسم احتالل الملن العمومً الى اعادته للشركة مرة 

وفوق ذلن كله  .تعدٌن ألي اجراء ال ٌكون لانونٌانا مساخرى كمنحة مثلما نفعل مع الجمعٌات ، علما أننا لس

ل الشروط ، فاذا لم ٌكن مستوفٌا لكالمرالبةسلطة جماعً بهذا الشؤن رهٌن بمصادلة فان ممرر المجلس ال

 علٌه. رالتؤشٌتم ٌفلن 
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 نائب رئٌس المجلس الجماعً سلٌمان السٌد ٌونس بن

من واجبنا دعمه لكن فً اطار احترام المانون، وبما أن  اننا ال نرٌد لهذا المشروع أن ٌفشل لذلن فان 
احتالل الملن العمومً ٌتم الترخٌص به من طرؾ الرئٌس فً اطار صالحٌاته فانه ال ٌمكن له االعفاء من 
الرسوم الممابلة له لذلن أصر مكتب المجلس على أن ٌكون ذلن عن طرٌك  المجلس الجماعً طبما للمانون 

 ستبدٌها بعد التوصل بالممرر. المرالبةة مالحظة من هذه الناحٌة فؤكٌد أن سلطات واذا كانت هنان اٌ
 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

أذكر أنه فً الدورة السابمة كان المجلس لد الترح أن تكون اللوحات االشهارٌة مجانٌة بالنسبة  

لى تدخل من السٌد خالد الفتاوي الذي أوضح أن لفرٌك الكوكب المراكشً لكن تم سحب هذا االلتراح بناء ع

المجانٌة ؼٌر ممبولة من الناحٌة المانونٌة هذا من جهة، ومن جهة اخرى ارٌد ان أثٌر مشكل مكتري 

الدراجات أمام الفنادق والذٌن ٌزاولون منذ سنٌن دون تراخٌص وكٌؾ سٌتم التعامل معهم اذا تم الترخٌص 

 حمالت أو ٌتم حذفه بالمرة.نشاطهم بواسطة كناش للتلهذا المشروع وهل سٌتم تنظٌم 

  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ولد كان السٌد احمد المتصدق حاضرا وكذلن  ،لمد واكبت أشؽال اللجنة عند دراستها لهذا الموضوع 

ا فكرة المجانٌة ممثل الشركة المعنٌة الذي كان موافما على أداء رسوم احتالل الملن الجماعً ولم تطرح ابد

 لمدة سنتٌن التً أتفاجؤ بها االن.

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

لمد تم استبدال ممترح الدعم باإلشهار بممترح الدعم بمجانٌة استؽالل الملن العمومً لمدة سنتٌن مع  

لكننا مع ذلن نصر علٌها ألنها هً العلم أننً مدرن لكل الهواجس التً تنتاب السادة االعضاء بشؤن المجانٌة 

 المختصةعلٌه من طرؾ السلطة  التؤشٌر، وبما أن الممرر مازال ٌستلزم مساهمتنا الوحٌدة فً هذا المشروع

 الموافمة على المجانٌة المذكورة.على الممرر ٌعنً عدم  تؤشٌرهافان عدم 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الؽنً درٌوش

س ذكر " لتسهٌل االتفالات مع الساكنة المحلٌة بشؤن البنٌات التحتٌة للمشروع جاء فً الفصل الخام 

لتفادي االكراهات" مما ٌعد مساهمة للجماعة فً المشروع والسإال الذي أطرحه كٌؾ سٌتم ذلن الن العنوان 

 عرٌض وٌحتمل العدٌد من التفسٌرات وربما المطالبات من الشركة المعنٌة.

نً ألترح أن تشمل هذه المحطات مجموعة من المماطعات اذا كان الهدؾ هو أن واالمر الثانً هو أن 

بإمعان حٌث ٌمكن أن ٌنجح هذا المشروع الذي هو فً  مع دراسة االماكنٌستفٌد اكبر عدد ممكن من الساكنة 

عن  ، أماما انما تمت صٌاؼته فً حلة جدٌدةالحمٌمة لدٌم جدٌد ألن موضوع كراء الدراجات لٌس جدٌدا تما

 موضوع مجانٌة احتالل الملن العمومً فؤرى أنها لد تخلك مشاكل للمجلس الجماعً.

أمــا بخصوص االستفــادة من المشروع فالترح توسٌعها الى التالمٌذ والطلبة بؤثمنة مناسبــة  

 ومدروسة.

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

ل استكمال المنالشة حول هذه النمطة الى حٌن اجراء استشارة ألترح تؤجٌحسب ما تم التداول بشؤنه،  

والتداول فً ذلن فً الجلسة  حول موضوع مجانٌة استؽالل الملن العمومً السلطات المختصةلانونٌة مع 

 . الممبلة
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 :  (21/21/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107الثالثة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر النمطة 

اللاض ي  2016حعذًل ملشس املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ اإلاخخز خالٌ دوسجه العادًت لؽهش فبراًش  

افلت على جىظيم اداسة جماعت  مشاهؾ وفم الهييل الخىظيمي الاداسي اإلاشفم باإلالشس اإلازهىس. باإلاى

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

بهذه  الذي اعدتهد عبد الكرٌم الخطٌب المدٌر العام للمصالح لتالوة نص تمرٌر للسٌاعطً الكلمة   

 النمطة.

 المدٌر العام للمصالح السٌد عبد الكرٌم الخطٌب
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مدرجة فً جدول اعمال ة متبمٌة نمطتحضٌر للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  16/12/2107 بتارٌخ 2721وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمةدت بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزيشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفة والمجلس للحضور والم

علةةى السةةاعة العاشةةرة والنصةةؾ صةةباحا بماعةةة االجتماعةةات  2107 فبراٌةةر 06ٌةةوم الخمةةٌس  هةةااجتماعاللجنةةة المةةذكورة 

  االتٌـة:  ةس اللجنة لتدارس النمطرئٌي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد دمحم بوؼربال الكبرى بالمصر البلد

الكاعي باملوافكة على   7302تعنيل مكزر اجمللط ادتناعي ملنيية مزانش املتدذ خالل دورتُ العادية لشَز فربايز  -70
 .تيظيه ادارة مجاعة مزانش وفل اهليهل التيظيني االداري املزفل باملكزر املذنور 

 : السادةحضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -

 احمد المتصدق ، فاطمة لمكهون، دمحم توفلة 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

كوري، ابراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، احمد عبٌلة، توفٌك بولوجور، الحسٌن نوار، عبد الهادي بن  عبد السالم سً

  ي وٌسالت، ي احفٌظ لضاوي العباسً.عال، ي احفٌظ المؽراوي، عبد الهاد

 ما شارن من أطر جماعة مراكش السادة:ك -

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش : عبد الكرٌم الخطٌب

 عن لسم أعمال المجلس       : رشٌـــد بوزٌتً 

 عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

نظٌم االدارة الجماعٌة، ذكر السٌد ، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع تفً بداٌة االجتماع 

رئٌس اللجنة انه سبك للمجلس الجماعً لمدٌنة مراكش ان ابدى موافمته خالل الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

، ؼٌر انه ارجع بدون تؤشٌرة اداريادارة جماعة مراكش وفك هٌكل تنظٌمً على نمطة تتعلك بتنظٌم  2106

 كش.من لدن السٌد الوالً عامل عمالة مرا

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  23: النمطة رلم 
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ولمعرفة المستجد فً الموضوع واسباب النزول، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد المدٌر العام 

فً شؤن تنظٌم  2106ٌونٌو  28بتارٌخ  43للمصالح لٌوضح انه تم صدور منشور السٌد وزٌر الداخلٌة عدد 

تمكٌن الجماعات من التوفر ادارات الجماعات والذي تضمن نموذجا لهٌكل تنظٌمً على سبٌل االستئناس ل

على ادارة حدٌثة والتً من شؤنها توفٌر اطار مالئم للمٌام بجمٌع المهام المنوطة بها بفعالٌة ونجاعة مع 

 االخذ بعٌن االعتبار خصوصٌة كل جماعة على حدة وحسب معٌار عدد السكان وفك اخر احصاء رسمً.

المنشور الوزاري مع االخذ بخصوصٌة ادارة  مضٌفا انه تم تشكٌل لجنة عهد الٌها ترجمة توجٌهات

جماعة مراكش بخلك نظام عالئمً افمٌا وعمودٌا لضمان تنسٌك وانسجام بٌن مختلؾ الوحدات االدارٌة بؽٌة 

 مصلحة. 43لسما و  02تجوٌد االداء االداري، مستعرضا تفاصٌل الهٌكل التنظٌمً المكون من 

ابراهٌم بوحنش عضو المجلس الجماعً الذي لدم لراءة  وللمزٌد من االٌضاح، تناول الكلمة السٌد

شاملة لمشروع الهٌكل التنظٌمً مع ابراز دواعً تجمٌع بعض االلسام والؽاٌة منه انطاللا من الرئاسة الى 

لطب االلسام  –المدٌرٌة العامة للمصالح وااللطاب المشكلة لهذا المشروع ) لطب االلسام المالٌة واالدارٌة 

والثمافٌة والرٌاضٌة والبٌئٌة ولطب السام التنمٌة االلتصادٌة والتهٌئة الحضرٌة( مع تفصٌل  االجتماعٌة

 دلٌك فً كافة االلسام والمصالح  .

عمب ذلن، وبعد االستماع للتوضٌحات، واالطالع على مشروع الهٌكل التنظٌمً االداري، ابدت اللجنة  

هٌكل التنظٌمً المعروض والمرفك بهذا التمرٌر على موافمتها على تنظٌم ادارة الجماعة وفك مشروع ال

اساس ان ٌتم اعتماد لجنة لتلمً الترشٌحات الخاصة بشؽل رئاسة المسم والمصلحة  تفتح فً وجه كافة 

االطر الذٌن تتوفر فٌهم الشروط النظامٌة فً الموضوع مع اعتماد فرٌك عمل لدراسة الطلبات واختٌار 

 زمة لشؽل المسم او المصلحة المعنٌة .المترشحٌن ذوو الكفاءة الال

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 رئٌس اللجنة

 دمحم بوؼربال 
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

لمد سبك للمجلس الجماعً أن صادق على الهٌكل التنظٌمً االداري فً الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  

فً  منشور لوزٌر الداخلٌة دون تبرٌر، ؼٌر انه تم صدور لم تإشر علٌه المرالبة االدارٌةلكن سلطة  2106

ضرورة السام فمط، تطلب منا  01وٌتضمن بالنسبة للجماعات الترابٌة ذات نظام المماطعات  الموضوع،

 مالئمة مشروع الهٌكل التنظٌمً مع المنشور المذكور.

ماعٌة التً تعرؾ تداخال وتماطعا فً االختصاصات تطبٌما دمج بعض االلسام الجحاولنا بٌد انه، 

تإشر مصلحة كما هو معروض علٌكم آملٌن أن  43ولسم  02ولكن مع ذلن وصلنا الى للمنشور الوزاري 

 ، واذا كان للسادة االعضاء أٌة مالحظات فان باب المنالشة مفتوح.على ذلن الجهة المختصة

 س المجلس الجماعًنائب رئٌ السٌد عبد السالم سً كوري

ة ة وٌتعلــك االمر بإدماج مصلحة المنازعـات فً مصلحألتــرح تعدٌال فً لسم تدبٌر الموارد المالٌــ 

 المرالبة الجبائٌة.

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

ٌصبح العنوان " لكلمة "االنشطةالتعدٌل الممترح ممبول و بالنسبة لمسم التنمٌة االلتصادٌة فؤلترح  

 لسم االنشطة االلتصادٌة.

 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم بالة

ألترح ادماج لسم الصحة والبٌئة فً لسم العمل االجتماعً والتنشٌط الثمافً والرٌاضً لٌصبح عدد  

 .لسما 02بدال من  00االلسام 

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

مطروحا اال أنه تبٌن بعد الدراسة أنه لٌس هنان انسجام بٌن أنشطة المسمٌن  لمد كان هذا الممترح 

 المذكورٌن.

 .وفما للتعدٌالت الممبولة الممترحة واذا سمحتـــم فانـً أعــرض هذه النمطــة على التصوٌـــت 
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 :  (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 0721النمطة الرابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

البث في جخىيي خذود الىشق العامت إلخذار وشيم عمىميت بحي اإلاالح وهضع ملىيت اللىع الاسليت والذوس  

 العىىيت والحلىق العيييت اإلاشجبىت بها إلاا حعخلضمه العمليت مً مفلحت عامت مع اإلافادكت على مبالغ الخعىين.

 

  رئٌس المجلس الجماعً بلمائد السٌد دمحم العربً

لتالوة للسٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة اعطً الكلمة   

 بهذه النمطة. الذي اعدتهنص تمرٌر 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  طبما

وتبعا لمةا خلةص الٌةه اجتمةاع اللجنةة المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة والبرمجةة  ،2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
، وبعةد تؤكٌةد التةارٌخ 06/12/2107والذي تم خالله االتفةاق علةى اسةتئناؾ اشةؽال اللجنةة بتةارٌخ  2107فبراٌر  04بتارٌخ 

، اسةتؤنفت اللجنةة 05/12/2107بتةارٌخ  المشار الٌه خالل مداوالت المجلةس الجمةاعً لمدٌنةة مةراكش فةً جلسةته الثانٌةة
علةةى السةةاعة الواحةةدة والنصةةؾ زواال بماعةةة  2107فبراٌةةر   06 المةةذكورة اجتماعاتهةةا فةةً جلسةةة جدٌةةدة ٌةةوم الخمةةٌس

االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنةة لتةدارس الةنمط المتبمٌةة 
 االتٌـة:  
 

البث يف ختطيط ينود الطزم العامة إليناث طزيل عنومية حبي املالح وىشع ملهية الكطع االرعية والنور الضهيية  -72
 واذتكوم العييية املزتبطة بَا ملا تضتلشمُ العنلية مً مضلحة عامة واملضادقة على مبالغ التعويض. 

مع بززتة  7302ية مجاعة مزانش بزصه الضية املالية اطالع اجمللط ادتناعي على بياٌ يضز اليتيحة العامة مليشاى -72
 الفائض اذتكيكي بزصه ىفط الضية.

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 عبد السالم سً كوري، دمحم بالة، عادل المتصدق، 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

لة، توفٌك بولوجور، الحسٌن نوار، عبد الهادي بن عال، دمحم توفلة، ابراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، احمد عبٌ
 ي احفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسالت، ي احفٌظ لضاوي العباسً

 

 االجتماع من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة :كما شارن  -

 المدٌر العام للمصالح : عبد الكرٌم الخطٌب

 ةرئٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسب :  ولاء مونٌاتً

 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عبد الحك مٌدا

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  ي أحمد المفتً

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  المؽاري الخمار

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عماد المٌدومً

 عن لسم تدبٌر الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

  سم أعمال المجلسعن ل :  عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي   
 

 
فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المتبمٌة من 

ناولت ، وباتفاق مع السادة االعضاء ت2107جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 
 اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 

 
 الجماعً لمدٌنة مراكش المجلس
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البث يف ختطيط ينود الطزم العامة إليناث طزيل عنومية حبي املالح وىشع ملهية الكطع االرعية والنور الضهيية  -72
 . واذتكوم العييية املزتبطة بَا ملا تضتلشمُ العنلية مً مضلحة عامة واملضادقة على مبالغ التعويض

 

 

خالل  لمدٌنة مراكش بخصوص هذه النمطة، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بانه سبك للمجلس الجماعً   

مبدأ تخطٌط حدود الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة  على ان صادق 2106دورته العادٌة لشهر اكتوبر 

رتبطة بها لما تستلزمه لخلك منفذ لحً المالح ونزع ملكٌة المطع االرضٌة والدور السكنٌة والحموق العٌنٌة الم

العملٌة من مصلحة عامة على اساس استكمال المصالح الجماعٌة المختصة االجراءات المانونٌة واالدارٌة 

 وعرض الموضوع فً دورة الحمة.

ولمعرفة مستجدات الموضوع، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة لممثلة لسم الممتلكات الجماعٌة   

ضمن المالكٌن المفترضٌن الذٌن شملتهم عملٌة نزع الملكٌة والتعوٌض من جهة التً ادلت ببطالة تمنٌة تت

اذ حددت مبلػ التعوٌض لمالكً ومستؽلً  2106اكتوبر  09وكذا ما الترحته اللجنة االدارٌة للتموٌم بتارٌخ 

 المطع االرضٌة المعنٌة فً مبلػ :

 درهم للمتر المربع كتعوٌض عن البناٌات . 2511 -

 م للمتر المربع كتعوٌض عن االرض.دره 5111 -

بعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على المعطٌات التمنٌة، وبعد تثمٌن السادة االعضاء فتح هذه   

الطرٌك الى عمك حً المالح حٌث ستحظى بؤهمٌة بالؽة خصوصا من الناحٌة االمنٌة من خالل سهولة الولوج 

تموٌم منصؾ للمالكٌن بالنظر للمنفعة العامة والمبتؽى المتولع الى مضاٌك الحً، وحٌث تبٌن لهم ان مبلػ ال

فمد ابدت اللجنة موافمتها على مسطرة التخطٌط من فتح هذه الطرٌك الذي تربو على بالً االعتبارات، 

لس والمبالػ التً حددتها اللجنة االدارٌة للتمٌٌم المشار الٌها فً البطالة المرفمة بالتمرٌر فً أفك ان ٌموم المج

الجماعً بإجراءات التناء المطع االرضٌة المذكورة مع تحفظ الحد السادة االعضاء عن المشروع باعتبار 

 . المٌمة التراثٌة للدور السكنٌة لحً المالح
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 بطالـــــــــــــة تمـــــــــــنٌة
 

 : حً المالح مماطعة المدٌنةالمولــــــــــع  

 إحداث طرٌك عمومٌة لخلك منفذ لحً المالحالمشــــــ روع:  

 درهم   0222كالتالً:    0222//22/22تم تحٌد مبالػ التعوٌض من طرؾ اللجنة اإلدارٌة للتموٌم  المنعمدة بتارٌخ  مبالػ التعوٌض:        

 ع االرضٌة.درهم للمتر المربع بالنسبة للمط 2222للمتر المربع بالنسبة للبناٌات و                       

 

   
 الرلم الترتٌبً المراجع العمارٌة المساحة  المالكٌن المفترضٌن

سنتٌار22 ورثة السالمً خدوج  0 ؼٌر محفظ 
سنتٌار22 احباس مراكش)الركراكً البوزٌدي(  2 ؼٌر محفظ 

سنتٌار22 امالن الدولة)العلوي(  3 39880/14مطلب تحفٌظ عدد  
سنتٌار22 االدرٌسً موالي عبدالحمٌد  4 39880/14لب تحفٌظ عدد مط 

سنتٌار02 مسعودي خدٌجة  5 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 دمحم لوؼالً  6 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 عزٌز العربً  7 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 فإاد عزومً  8 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 لبٌض دمحم  9 ؼٌر محفظ 

سنتٌار 22 ورثة عبدالسالم الركراكً  01 010043/14صن عماري عدد  

احمد الذهبًورثة موالي  سنتٌار 02   00 ؼٌر محفظ 

 ورثة موالي احمد الذهبً 
 ورثة دمحم السالمً

سنتٌار22 /م9013صن عماري عدد    02 

سنتٌار 22 مرفك صحً  03 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 خدٌجة   04 ؼٌر محفظ 

سنتٌار2 العمرانً دمحم  05 ؼٌر محفظ 
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 لمجلس الجماعًرئٌس ا السٌد دمحم العربً بلمائد

 

خالل دورته العادٌة  لمدٌنة مراكش بخصوص هذه النمطة المعروضة، فمد سبك للمجلس الجماعً 

مبدأ تخطٌط حدود الطرق العامة إلحداث طرٌك عمومٌة لخلك منفذ لحً  على ان صادق 2106لشهر اكتوبر 

تبطة بها لما تستلزمه العملٌة من المالح ونزع ملكٌة المطع االرضٌة والدور السكنٌة والحموق العٌنٌة المر

مصلحة عامة على اساس استكمال المصالح الجماعٌة المختصة االجراءات المانونٌة واالدارٌة وعرض 

 الموضوع فً دورة الحمة.

واالن تم استكمال االجراءات حسب ما تتضمنه البطالة التمنٌة من المالكٌن المفترضٌن الذٌن شملتهم 

اذ  2106اكتوبر  09تعوٌض من جهة وكذا ما الترحته اللجنة االدارٌة للتموٌم بتارٌخ عملٌة نزع الملكٌة وال

 حددت مبلػ التعوٌض لمالكً ومستؽلً المطع االرضٌة المعنٌة فً مبلػ :

 درهم للمتر المربع كتعوٌض عن البناٌات . 2511 -

 درهم للمتر المربع كتعوٌض عن االرض. 5111 -

التً عرفها حً المالح فانه ا تدخل فً باب اعادة الهٌكلة بالنظر للتجدٌدات المسطرة الممرر المٌام به 

أصبح من الضروري فتح منفذ للولوج من جهة لصر البدٌع وذلن بالنظر الى كل االعتبارات التً وردت فً 

 التمرٌر.

 باب المنالشة مفتوح حول النمطة. 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المؽراوي

مع المساحات الممترح نزع تً الوحٌدة تتعلك بالثمن المحدد والذي أعتبره ضعٌفا بالممارنة مالحظ 

الؾ درهم، وهذه المبالػ  31الؾ درهم أو  21، بحٌث أن التعوٌض ال ٌتجاوز بالنسبة لكل مالن مبلػ ملكٌتها

 لن تمكن المعنٌٌن من البحث عن سكن اخر.

 الجماعً رئٌس المجلس السٌد دمحم العربً بلمائد

لتمٌٌم وهً االدارٌة ل لجنةالان هذه االثمنة لٌست محددة من طرؾ المجلس الجماعً وانما من طرؾ  

 أثمنة تبدو عادلة.

 واذا سمحتـــم نمر للتصوٌـــت على هذه النمطــــة. 
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 :(21/12/2107 بتارٌخجلسة ) 2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  النمطة الخامسة والعشرون

 2016اوالع املجلغ الجماعي على بيان خفش الىديجت العامت إلاحزاهيت جماعت مشاهؾ بشظم العىت اإلااليت  

 مع بشمجت الفائن الحليلي بشظم هفغ العىت.

 

 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

لتالوة التمرٌر المتعلك الٌة والبرمجة الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون الم

 نمطة. بال
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وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل،  طبما

وتبعا لمةا خلةص الٌةه اجتمةاع اللجنةة المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة والبرمجةة  ،2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
ارٌخ ، وبعةد تؤكٌةد التة06/12/2107والذي تم خالله االتفةاق علةى اسةتئناؾ اشةؽال اللجنةة بتةارٌخ  2107فبراٌر  04بتارٌخ 

، اسةتؤنفت اللجنةة 05/12/2107المشار الٌه خالل مداوالت المجلةس الجمةاعً لمدٌنةة مةراكش فةً جلسةته الثانٌةة بتةارٌخ 
علةةى السةةاعة الواحةةدة والنصةةؾ زواال بماعةةة  2107فبراٌةةر   06 المةةذكورة اجتماعاتهةةا فةةً جلسةةة جدٌةةدة ٌةةوم الخمةةٌس
برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنةة لتةدارس الةنمط المتبمٌةة  االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس

 االتٌـة:  
 

البث يف ختطيط ينود الطزم العامة إليناث طزيل عنومية حبي املالح وىشع ملهية الكطع االرعية والنور الضهيية  -72
 بالغ التعويض. واذتكوم العييية املزتبطة بَا ملا تضتلشمُ العنلية مً مضلحة عامة واملضادقة على م

مع بززتة  7302اطالع اجمللط ادتناعي على بياٌ يضز اليتيحة العامة مليشاىية مجاعة مزانش بزصه الضية املالية  -72
 الفائض اذتكيكي بزصه ىفط الضية.

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

 عبد السالم سً كوري، دمحم بالة، عادل المتصدق، 

 من أعضاء المجلس السادة: عفً االجتما شارن -

دمحم توفلة، ابراهٌم بوحنش، حفٌظة مجدار، احمد عبٌلة، توفٌك بولوجور، الحسٌن نوار، عبد الهادي بن عال، 
 ي احفٌظ المؽراوي، عبد الهادي وٌسالت، ي احفٌظ لضاوي العباسً

 

 االجتماع من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة :كما شارن  -

 المدٌر العام للمصالح : الخطٌبعبد الكرٌم 

 رئٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  ولاء مونٌاتً

 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  عبد الحك مٌدا

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  ي أحمد المفتً

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  المؽاري الخمار

 لمالٌةعن لسم تنمٌة الموارد ا :  عماد المٌدومً

 عن لسم تدبٌر الممتلكات الجماعٌة :  ثورٌة الهروش

  عن لسم أعمال المجلس :  عادل الزرود

 عن لسم أعمال المجلس :  سعد نجاي   
 

فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط 
، وباتفاق مع 2107ً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر المتبمٌة من جدول اعمال اللجنة والمدرجة ف

 السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش
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مع بززتة  7302اطالع اجمللط ادتناعي على بياٌ يضز اليتيحة العامة مليشاىية مجاعة مزانش بزصه الضية املالية  -72
 الضية. الفائض اذتكيكي بزصه ىفط

بخصوص هذه النمطة، وبعد ان تم إطالع اللجنة على بٌان حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة جماعة مراكش 

، ام االتفاق على عرض نفس المعطٌات وكذا مشروع برمجة الفائض الحمٌمً برسم 2016برسم السنة المالٌة 

 2017العادٌة للمجلس الجماعً فبراٌر نفس السنة على أنظار المجلس الجماعً خالل الجلسة الثالثة للدورة 

 .2017فبراٌر  20الممرر عمدها ٌوم االثنٌن 

 

عمال الدورة العادٌة لشهر وبه تكون اللجنة لد انهت اشؽالها بخصوص النمط المدرجة فً جدول ا

ئً بدون ان تتم منالشة الشك المتعلك بتحٌٌن الممتلكات الجماعٌة المضمنة فً المرار الجبا  2017فبراٌر

 المحلً.

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 
 رئٌس اللجنة

 الحسٌن نوار            
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 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

فً انتظار تمدٌم  2106سٌتم اطالعكم من جدٌد على بٌان حصر مٌزانٌة جماعة مراكش برسم سنة 

 .حمٌمً فً الجلسة الممبلة فً اطار التمدٌدمشروع برمجة المتبمى من الفائض ال

كما تم   لتمدٌم عرض فً موضوع النمطةعضو مكتب المجلس عبد السالم سً كوري  الكلمة للسٌد

 .توزٌعه علٌكم
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 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

 فً الموضوع.الكلمة للسٌد دمحم االدرٌسً الذي طلب تدخال 

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم االدرٌسً

رؼم أن النمطة مطروحة فمط من أجل االطالع إال أنً أود أن أبدى مالحظة بخصوص المداخٌل  

وتحدٌدا فٌما ٌتعلك بدور الضٌافة التً ال تتوفر على ترخٌص الشًء الذي ٌحرم الجماعة من أن تستخلص 

المبٌت أو الرسم على المشروبات ، لذلن البد من اٌجاد حل لهذا الموضوع منها أٌة رسوم سواء الرسم على 

 22الن عدد دور الضٌافة ؼٌر المرخص كبٌر جدا ولد ظهر ذلن جلٌا بمناسبة المإتمر العالمً للمناخ كوب 

ٌتم  حٌث أن عددا كبٌرا من الوافدٌن لد تعالدوا مع هذه الدور عن طرٌك االنترنٌت ، وحتى االرباح المحممة

 اخراجها كلها الى الخارج الشًء الذي ٌضر بالتصاد المدٌنة والدولة .

 المجلس الجماعً رئٌس دمحم العربً بلمائد السٌد

 اذن سٌتم تؤجٌل التداول فً البرمجة الى الجلسة الممبلة بعد ان ٌتم تحضٌر المشروع.

ن دكيلت واظخأهفذ على العاعت الثاهيت و سفعذ الجلعت للفالة وجىاٌو وجبت الغذاء على العاعت الىاخذة وخمعى 

 خمعت وخمعىن دكيلت
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: (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ )2107النمطة السادسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

  

 ولع كشاس جىظيمي جماعي ًخعلم بدىظيم العحر والجىالن بتراب جماعت مشاهؾ.

 

  رئٌس المجلس الجماعً  العربً بلمائدالسٌد دمحم

للسٌد احمد محفوظ رئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنمٌة المستدامة اعطً الكلمة   

 بهذه النمطة. الذي اعدتهلتالوة نص تمرٌر والسٌر والجوالن 

 ٌة المستدامة والسٌر والجوالنرئٌس اللجنة المكلفة بالتعمٌر وسٌاسة المدٌنة والتنم السٌد احمد محفوظ
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اطةار تحضةٌر الةنمط المدرجةة فةً جةدول اعمةال  للممتضٌات المانونٌةة والتنظٌمٌةة الجةاري بهةا العمةل، وفةً طبما

الموجهة لكةل مةن السةادة أعضةاء اللجنةة  08/10/2107 بتارٌخ 0056وتبعا للدعوة عدد ، 2107 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

بةةالتعمٌر وسٌاسةةة المدٌنةةة والتنمٌةةة المسةةتدامة والسةةٌر  مشةةاركة فةةً أشةةؽال  اللجنةةة المكلفةةةوالمجلةةس للحضةةور وال

علةى السةاعة العاشةرة والنصةؾ صةباحا بماعةة  2107 ٌنةاٌر 31ٌةوم االثنةٌن  هااجتماع، عمدت اللجنة المذكورة والجوالن

 رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة: ي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد احمد محفوظ االجتماعات الكبرى بالمصر البلد

 ٌ برتاب مجاعة مزانش.وعع قزار تيظيني مجاعي يتعلل بتيظيه الضري وادتوال -72

 

 ادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة الس -

  رزكً عبد الفتاح، توفٌك بولوجور، حسن باباوي، دمحم بنلعروسً، موالي حفٌظ لضاوي العباسً

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

حفٌظة  عبد الهادي وٌسالت، اشراق البوٌسفً، أحمد عبٌلة، حلٌمة با ادمحم ، موالي البشٌر طوبا، عبد الهادي بن عال،
 تلماضً .عبد الصمد العكاري، عبد الهادي مجدار، موالي عبد الحفٌظ المؽراوي، 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش السادة: -
 

 .التنمٌة االلتصادٌة وانعاش الشؽل لسم عن:                  خالد ؼانٌم
 نمٌة االلتصادٌة وانعاش الشؽلالت لسم عن:        مصطفى الطاوسً   

 رئٌس مصلحة السٌر والجوالن :      رشٌد ضٌاء الدٌن      
 رئٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن : رشٌد البوزٌتً

 لسم أعمال المجلس.  عن :      عادل الزرود          
 :شارن من المصالح الخارجٌة السٌد -

 تصادٌة والتنسٌك بوالٌة مراكش اسفًرئٌس مصلحة بمسم الشإون االل :  المعطً علكة

cop 22

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   26: النمطة رلم 
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 ولمجلسكم المولر واسع النظر                         

 س اللجنــــةــٌرئ          
 احمد محفوظ   
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 مراكــــش المدٌنــة
 
 
 
 

 الملحمة االدارٌة الباهٌة:
 

  2105ٌونٌو  10بتارٌخ  053الؽاء بعض ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد 

 السٌما النمط المتعلمة ب :
 

 :مماطعة مراكش المدٌنة 

 زنمة التوارن الجداد. نصب عالمة منع المرور بزنمة المستودع البلدي على مستوى -

 المستودع البلدي على مستوى زنمة سٌدي بوشوكة.  نصب عالمة تذكٌر بمنع المرور بزنمة -

منع الولوؾ بالجهة الٌسرى لزنمة التوارن الجداد من ملتماها بزنمة المستودع البلدي الى ؼاٌة ملتماها بساحة  -

 سٌدي أحمد الكامل.

 ور الطرلً المذكور بالتراح ما ٌلً:اعادة تنظٌم السٌر والمرور بالمح 

 .)ازالة عالمة منع المرور الكائنة بالمدخل من ساحة النخٌل )ساحة المزادرٌة 

 .ازلة عالمة منع المرور المتواجدة عند تماطع زنمة المستودع البلدي وزنمة التوارن 

 اه التوان نصب عالمتً منع المرور بمدخل طرٌك دار الضوء عند ملتمى شارع ابن رشد فً اتج

 الجدٌدة.

  نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بالشطر الممتد من شارع العٌون الى ملتمى زنمة ابن رشد- 

 وطرٌك دار الضوء.

 .نصب عالمة لؾ بمخرج زنمة ابن رشد بجوار مدرسة السعدٌٌن 

 احداث مدارة أمام الدائرة الرابعة بشارع حمان الفطواكً لتسهٌل عملٌة تؽٌٌر االتجاه. 

  13/00/2106بتارٌخ  079التؤكٌد على ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد . 
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 جلٌـــــــــــــــــز
 

 : حً اٌسٌل 
 

 عالمات لؾ: -
 

  جمٌع األزلة المتفرعة عن شارع حمزة بن عبد المطلب أسٌؾB   ًالرابط بٌن شارع عالل الفاس

 مام مالن ومدرسة اٌسٌل.نونبر مرورا بالثانوٌة االعدادٌة اال 08وشارع 

  نونبر. 08جمٌع األزلة المتفرعة عن شارع 

  جمٌع األزلة المتفرعة عن شارع أبً دجان أسٌؾB. 

  جمٌع األزلة المتفرعة عن شارع عالل الفاسً أسٌؾB . 
 

 منع المرور والولوؾ: -

 
 زٌع الماء والكهرباء منع الولوؾ مع صباغ الطوار بالبرتمال أمام الوكالة المستملة لتو ازالة عالمة

 بشارع ٌعموب المنصور.
 

 االشارات الضوئٌة :
 

 .تماطع شارع عالل الفاسً وشارع حمزة 
  نونبر وشارع حمزة. 08تماطع شارع 

 

 تنظٌم المرور والولوؾ بحً اٌسٌل زنمة المعاد بن جبل وزنمة حمزة بن عبد المطلب: -
 

 د بن جبل وشارع عالل الفاسً.على مستوى ملتمى زنمة معا ازالة عالمة منع المرور 
  نصب عالمات منع الولوؾ بالجهة الٌمنى لزنمة معاد بن جبل من الشطر الممتد من شارع عالل

 الفاسً الى حدود زنمة الخباب بن األرث.
  ً0ازالة عالمة منع المرور المنصوبة بالطرٌك المارة بٌن تجزئة الماضً عٌاض ومإسسة العرال. 

 على  0بالطرٌك المارة بٌن تجزئة الماضً عٌاض ومإسسة العرالً  نصب عالمة منع المرور

 مستوى زنمة حمزة بن عبد المطلب.
  نصب عالمات منع الولوؾ بالجهة الٌمنى للطرٌك المارة بٌن تجزئة الماضً عٌاض ومإسسة

 فً اتجاه زنمة معاد بن جبل مع نصب تذكٌرٌن لها. 0العرالً
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 :حً االزدهار 
 

 :عالمات لؾ -
 

 مٌع األزلة المتفرعة عن الشارع الرابط بٌن مسجد السعادة والمدارة الكبرى بتجزئة الفضل ج
 (18)الشطر 

  8-7-6-5-4-3-2-0جمٌع ملتمٌات األزلة بتجزئة الفضل الشطر. 

  0ملتمٌات األزلة بتجزئة الٌاسمٌن 

 .جمٌع ملتمٌات الطرق بالشارع الرابط بٌن دوار السراؼنة وممهى أرٌجٌنال 
  األزلة المتفرعة عن الطرٌك الرابط بٌن صالون شهرزاد وصٌدلٌة أسفار.جمٌع 
  2-0جمٌع األزلة المتفرعة عن تجزئتً الحدٌمة. 

 .جمٌع األزلة بتجزئة ساكٌنة 
 .جمٌع األزلة بتجزئة رٌاض السالم 
  بجانب النجار  002-95-006-72-223جمٌع األزلة بتجزئة الٌاسمٌن على مستوى المنازل التالٌة

 ور التعوٌض.بدٌ
 .جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة الصنوبر 
 2جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة الواحة. 

  0جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة الواحة. 

 . 0جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة االزدهار 

  2جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة االزدهار 

 0جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة الشرؾ. 

 2رؾ جمٌع ملتمٌات الطرق بتجزئة الش. 
 

 منع المرور والولوؾ: -

 
  ازالة عالمة منع الولوؾ مع صباؼة الطوار بالبرتمالً بشارع امتداد عالل الفاسً انطاللا من مخفر

 الشرطة مع صباؼة الطوار باألبٌض واألحمر على مستوى الوكاالت البنكٌة.
 :نصب عالمة منع المرور بمنطمة دار السعادة باألماكن التالٌة 
  مع نصب تذكٌر لها أمام  011منع المرور بالطرٌك المارة على مستوى العمارة رلم نصب عالمة

 األزلة المطلة علٌها.
  مع نصب تذكٌر لها أمام  002نصب عالمة منع المرور بالطرٌك المارة على مستوى عمارة رلم

 األزلة المطلة علٌها.
 

 خلك مدارة : -

 
 ودوار السراؼنة. خلك مدار بملتمى تجزئة السعادة وتجزئة الشرؾ 

 

 . CIHنصب اشارة ضوئٌة بملتمى شارع عالل الفاسً امتداد وشارع الٌاسمٌن على مستوى بنن  -
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 :الحً الدمحمي 
 

 منع المرور والولوؾ: -
 

   ًنصب عالمات منع الولوؾ مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر من جهة عمارة علٌل
 زنمة من جهة شارع عالل الفاسً.بزنمة العمبة انطاللا من مدخل ال

 .ًنصب عالمة منع المرور عند زاوٌة عمارة علٌلً بزنمة العمبة فً اتجاه عالل الفاس 
 .ازالة عالمة منع المرور بزنمة عباس بن فرناس مع توسٌع الزنمة من الجهة الموالٌة للصٌدلٌة 
 تجزئة منٌس مع صباؼة نصب عالمتً منع الولوؾ بزنمة عباس بن فرناس من الجهة الموالٌة ل

 الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر.
 .نصب عالمة منع المرور بزنمة األكادٌمٌة لوكالة البرٌد أمرشٌش على مستوى شارع ابن برجان 
 .نصب عالمات منع الولوؾ بالجهة الٌسرى لزنمة األكادٌمٌة  انطاللا من شارع ابن برجان 

 

 خلك مدارة : -

 
 زئة بن السالن بشارع ابن برجان وشارع بن خالان.خلك مدارة أمام مسجد تج 
 .خلك مدارة بشارع فلسطٌن و الزنمة المادمة من مجموعة مدارس الدباغ 
  خلك مدارة على مستوى مدخل جمعٌة األعمال االجتماعٌة لموظفً جماعة مراكش بملتمى شارع

 فلسطٌن وشارع بن خالان.

 
 :الحً الشتوي 

 

 منع المرور والولوؾ: -
 

  عالمات منع الولوؾ من جهة بجانب عٌادة األسنان خلؾ السوق البلدي المتواجد أمام المحطة نصب
 مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر. CTMالطرلٌة 

 : خلك مدارة 
 .توسٌع مدارة االخاء ونصب عالمات األسبمٌة للمحور 
 بتارٌخ  29اعً عدد احداث مولؾ لسٌارات األجرة الكبٌرة )ملحك المرار التنظٌمً الجم

24/13/2105 : 

  احداث مولؾ خاص بسٌارات األجرة من الصنؾ األول أمام ممهى سنانCTM  بزنمة أبو بكر

 الصدٌك .
 

 :الحً العسكري 
 

 االشارات الضوئٌة : -
 

 .شارع تاركة أمام تكنة التموٌل العسكري ومدخل حً الزٌتون 
 رن الملكً )السباٌس(ملتمى شارع تاركة والشارع المار أمام مدرسة الد 

 

 استبدال الخط المتصل بمنفصل: -
 

 لة جزء من الخط المتصل الممابل لمإسسة الهاللً بشارع دمحم السادس وتعوٌضه بخط منفصل.ااز 
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 :ساحة الحرٌة حً الشرطة جلٌز 
 

  نصب عالمات منع ولوؾ وتولؾ الحافالت وسٌارات النمل السٌاحً بامتداد شارع الحسن األول بٌن
 ارة الحرٌة وزنمة أحمد أولال.مد

  ًزنمة المحجوب الرمٌزة من الجهتٌن من ملتماها بزنمة أحمد أولال الى شارع الحسن الثان 
 .ًمنع مرور شاحنات الوزن الثمٌل بوسط الح 

  عالمات السٌما   10/02/2106بتارٌخ  084التؤكٌد على ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد
 منع المرور:

 ات منع المرور باألماكن التالٌة:تنصب عالم

 .نصب عالمة منع المرور بملتمى زنمتً أبو بكر الصدٌك وكامً كبنا 
 .نصب عالمات تذكٌرٌة على مستوى األزلة المإدٌة الى زنمة أبو بكر الصدٌك 
 .نصب عالمة منع المرور بزنمة ابن البنا وملتماها بزنمة عمر ابن الخطاب 
 عمر بن الخطاب على مستوى زنمة ابن الماضً مع  نصب عالمة منع المرور بزنمة

 وضع تذكٌر لعالمة منع المرور على مستوى زنمة ابن البنا.
  نصب عالمة منع المرور بزنمة ابن البنا على مستوى زنمة ابن عبدون مع وضع تذكٌر

 لها.
 .ازالة عالمة منع المرور المنصوبة بزنمة ابن عبدون على مستوى زنمة أبو بكر الصدٌك 
 .ًنصب عالمة منع المرور بزنمة  ابن عبدون على مستوى زنمة ابن الماض 
  نصب عالمة منع مرور شاحنات الوزن الثمٌل على مستوى شارع األردن فً اتجاه

 شارعً دمحم السادس والحسن الثانً.
 .ازالة عالمة منع المرور المنصوبة بملتمى شارعً موالي الحسن األول وكامً كبنا 

 لولوؾ:عالمات منع ا

  نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بزنمة أبو بكر الصدٌك من ملتماها بشارع دمحم
 السادس الى حدود زنمة كامً كبنا.

 .منع الولوؾ فوق الرصٌؾ أمام ممري المجلس الجماعً ومماطعة جلٌز 
 عالمات لؾ:

 وملتماها بزنمة عمر بن الخطاب من الجهتٌن.زنمة ابن البنا  على مستوى 
 وملتماها بزنمة ابن عبدون.زنمة ابن البنا  مستوى على 
 زنمة ابن عبدون وملتماها بزنمة ابن الماضً. على مستوى 
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 سٌدي ٌوسؾ بن علً
 

 الملحمة االدارٌة الشمالٌة
 )منع الولوؾ بجهة واحدة بشارع السور) جهة الممبرة 
 .خلك اشارة ضوئٌة بملتمى شارع الكولؾ وشارع باب اؼمات 
  أمتار. 2حجر الرصٌؾ الى مدارة شارع حمان الفطواكً لمسافة تمدٌد 

 .خلك اشارة ضوئٌة بمدارة شارع المصلى 
 .خلك لنطرة للراجلٌن على وادي اٌسٌل أمام ساحة عبد الموجود 
 .منع دخول شاحنات الوزن الثمٌل الى المدار الحضري بالشوارع الرئٌسٌة بالملحمة االدارٌة 
 اب مع وضع عالمة لؾ فً جمٌع الدروب المإدٌة الٌه.تحدٌد السرعة بشارع الخش 
 .عالمة لؾ بمخرج الدروب المإدٌة لشاع المدارس 
 .عالمة لؾ بشارع باب ؼمات 
 .عالمة لؾ بطرٌك المنطرة 
 .عالمة لؾ من جهة شارع المدارس وجهة شارع باب احمر بزنمة ٌعموب المنصور 
 السٌارات. ازالة خط ممر الدراجات بشارع الكولؾ لتمكٌن ولوؾ 
 .احداث ممرات للراجلٌن أمام المإسسات التعلٌمٌة 

 

 

 الملحمة االدارٌة الوسطى:
 .اعادة تهٌئة مدارة باب اكدال بشارع أكدال مع تركٌب اشارة ضوئٌة 
  اعادة تهٌئة مدار صؽٌر ٌشارع المدارس ) مدخل شارع المصلى( لرب محطة الحافالت مع

 تركٌب اشارة ضوئٌة.
 ال.توسٌع شارع أكد 
 .تهٌئة مدارة شارع البرادة لرب مخفر الشرطة 
 .احداث ممرات للراجلٌن أمام المإسسات التعلٌمٌة 
 .منع مرور شاحنات الوزن الثمٌل بمجموع تراب المماطعة 

 

 الملحمة االدارٌة الجنوبٌة:
 :دٌور الشهداء 
 :عالمة لؾ 
  بجانب الملحمة االدارٌة 
 . بزنمة الشهٌد األعرج دمحم بن عالل 
 نمة الشهٌد عالل بن أحمد أمام مإسسة المرأة والطفل .بز 
 . بزنمة عالل بن أحمد أمام الشارع المار أمام البرٌد 
 .الشارع المار خلؾ مدرسة الخنساء 
 .بزنمة الشهٌد باعدي العربً خلؾ الدائرة التاسعة لألمن 
 .بزنمة الشهٌد باعدي العربً وسط دٌور الشهداء 
 ٌد(.بزنمة أحمد شولً )لرب البر 

 
 : ممرا للراجلٌن 
 .احداث ممرات للراجلٌن أمام المإسسات التعلٌمٌة 
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 : تجزئة تاسلطانت 
 :ًاحداث محور طرل 
 .بملتمى شارع المسٌرة وشارع أكدال 

 

 الملحمة االدارٌة الحً الجدٌد:
 .احداث عالمات تخفٌؾ السرعة بالطرٌك المار وسط الحً والمإدي الى دوار البرادة 
 بالحافالت العمومٌة وسط الحً الجدٌد "أمام دار الطالب". احداث مولؾ خاص 
 ."احداث مدار بحانب معهد التكنولوجٌا "أمام دار الباب 
 :احداث عالمات لؾ 

 جانب الملحمة االدارٌة 
 .جانب دار الطالبة 
 .مدخل تجزئة درلاوة 
 .ملتمى عملٌة الواحة وطرٌك البرادة 
 .لرب حمام موكادور 
 رٌك مستودع الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء.ملتمى طرٌك البرادة وط 

 .تهٌئة مدارة لرب مخفر الشرطة بالحً الجدٌد 
 .توسٌع وتموٌة الطرٌك المإدي الى دوار كوكو 
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 المملكـة المؽربٌـة          
 وزارة الداخلٌة            

             اسفًوالٌة جهة مراكش      
 جماعـة مراكـش            

    المدٌرٌة العامة للمصالح      
 أعمال المجلس لسم        

 مصلحـة شرطـة السٌر والجوالن  
 

 مشروع  لرار تنظٌمً جماعً عدد :.......... بتارٌخ ...............
 ٌتعلك بتنظٌم السٌر والجوالن  بمدٌنة مراكش

 

 إن رئٌس مجلس جماعة مراكش       

 (  2105ٌولٌوز  17)الموافك  0436رمضان  21الصادر فـً  0005085اء على ممتضٌات الظهٌـر الشرٌـؾ رلم ـنب

 منه. 011المتعلك بالجماعات وخاصة المادة  003004بتنفٌذ المانون رلم 

  ( بتنفٌةذ المةانون رلةم 2101فبراٌةر  00) 0430مةن صةفر  26صةادر فةً  0.01.17بناء على الظهٌر الشرٌؾ رلةم

 المتعلك بمدونة السٌر على الطرق. 52015

  ( المتعلك 0971ٌناٌر 30) 0389ذي المعــدة  23الصـادر فً  0069089وبنــاء على الظهٌـر الشرٌـــؾ رلـــم

 بالمحافظة على الطرٌك العمومٌة وشرطة السٌر والجوالن.

  ( المتعلك بالنمل 0963نونبر 02) 0383 ةجمادى الثانٌـ 24الصادر فً  00630261وبنــاء على الظهٌـر الشرٌؾ رلم

 بواسطة العربات عبر الطرلات.

  ( فً شؤن شرطة السٌر والجوالن.0971أبرٌل  06) 0391محرم  29الصادر فً  20690098وبنــاء على المرسوم رلم 

 بها تلمائٌا المتعلك بتحدٌد الشروط التً تنفذ  0981ماٌو  26الصادر بتارٌخ  20780057ـاء على المرسوم رلم ـوبن

 .التدابٌر الرامٌة إلى استثباب األمن وضمان سالمة المرور والمحافظة على الصحة العمومٌـة 

  المتعلك بإشارات الطرق. 0960ماٌو  08بتارٌخ  600290وبنــاء على المرار الوزٌري رلم 

 .وبناء على محضر اللجنة الدائمة المكلفة بالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة 

 جلسة ٌوم  2107 فبراٌرمداوالت المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش فً إطار دورته العادٌة لشهر ل وتبعا(

..............................) 

 ً:ـٌلـ رر ماـٌمـ
 مماطعة جلٌز :الفصــل األول

 : حً اٌسٌل 
 :جمٌع األزلة المتفرعة عننصب عالمات لؾ ب -

  شارع حمزة بن عبد المطلب 

  نونبر. 22شارع 

 أبً دجان . شارع 

 . ًشارع عالل الفاس 

 :بكل منضوئٌة نصب اشارات  -

 .ملتمى شارع عالل الفاسً وشارع حمزة بن عبد المطلب 

  ًملتمى شارع عبد الكرٌم الخطابً وزنمة الحباب بن األرث تؤكٌدا لممتضٌات المرار الجماع

 .22/22/0222بتارٌخ  222المإلت عدد 
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 ة المعاد بن جبل وزنمة حمزة بن عبد المطلب:تنظٌم المرور والولوؾ بحً اٌسٌل زنم -

  السٌما فً شمه  22/22/0222بتارٌخ  22تعدٌل بعض ممتضٌات المرار الجماعً مإلت عدد

 المتعلك بنصب عالمات المرور بزنمة معاذ بن جبل وحمزة بن عبد المطلب.

 ازالة عالمة منع المرورعلى مستوى ملتمى زنمة معاد بن جبل وشارع عالل الفاس.ً 

  نصب عالمات منع الولوؾ بالجهة الٌمنى لزنمة معاد بن جبل من الشطر الممتد من شارع عالل

 الفاسً الى حدود زنمة الخباب بن األرث.

  ً2ازالة عالمة منع المرور ملتمى الطرٌك المارة بٌن تجزئة الماضً عٌاض ومإسسة العرال 

حمزة بن عبد المطلة على نفس على مستوى زنمة معاد بن جبل  ونصبها على مستوى زنمة 

 الطرٌك الطرٌك .

  نصب عالمات منع الولوؾ بالجهة الٌمنى للطرٌك المارة بٌن تجزئة الماضً عٌاض ومإسسة

 فً اتجاه زنمة معاد بن جبل . 2العرالً

 .ازالة النخٌل من لارعة الطرٌك بتجزئة اٌسٌل 

 

 :حً االزدهار 
 :جمٌع األزلة المتفرعة عننصب عالمات لؾ ب  -

  (22الشارع الرابط بٌن مسجد السعادة والمدارة الكبرى بتجزئة الفضل )الشطر 

  2-2-2-2-2-2-0-2بتجزئة الفضل الشطر. 

  2بتجزئة الٌاسمٌن. 

 .بالشارع الرابط بٌن دوار السراؼنة وممهى أرٌجٌنال 

 .الطرٌك الرابط بٌن صالون شهرزاد وصٌدلٌة أسفار 

  0-2تجزئتً الحدٌمة. 

 .بتجزئة ساكٌنة 

 .بتجزئة رٌاض السالم 

  بجانب النجار بدٌور  220-22-222-20-002بتجزئة الٌاسمٌن على مستوى المنازل التالٌة

 التعوٌض.

 .بتجزئة الصنوبر 

 0بتجزئة الواحة. 

  2بتجزئة الواحة. 

 . 2بتجزئة االزدهار 

  0بتجزئة االزدهار 

 2بتجزئة الشرؾ. 

  0بتجزئة الشرؾ. 

 

 تنظٌم الولوؾ :  -

  منع الولوؾ و صباؼة الطوار باللون البرتمالً بامتداد شارع عالل الفاسً انطاللا ازالة عالمات

 من مخفر الشرطة .
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 منع المرور: -

 :نصب عالمة منع المرور بحً دار السعادة باألماكن التالٌة 

  نصب عالمة منع المرور بالطرٌك المارة وسط عمارات دار السعادة على مستوى العمارة

 ٌر لها باألزلة الثانوٌة المطلة علٌها.مع نصب تذك 222رلم 

  نصب عالمة منع المرور بالطرٌك المارة وسط عمارات دار السعادة على مستوى عمارة

 مع نصب تذكٌر لها أمام األزلة الثانوٌة المطلة علٌها. 220رلم 
 

 خلك مدارة : -

 .خلك مدار بملتمى تجزئة السعادة وتجزئة الشرؾ ودوار السراؼنة 

 . CIHرة ضوئٌة بملتمى شارع عالل الفاسً امتداد وشارع الٌاسمٌن على مستوى بنن نصب اشا   -

 

 :الحً الدمحمي 
 منع المرور والولوؾ: -

   ًنصب عالمات منع الولوؾ مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر من جهة عمارة علٌل

 بزنمة العمبة انطاللا من مدخل الزنمة من جهة شارع عالل الفاسً.

 عالمة منع المرور عند زاوٌة عمارة علٌلً بزنمة العمبة فً اتجاه عالل الفاسً. نصب 

  وإزالة عالمة منع  22/22/0222بتارٌخ  22تعدٌل بعض ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد

 المرور المنصوبة بزنمة عباس بن فرناسفً اتجاه شارع عالل الفاسً. 

  فرناس من الجهة الموالٌة لتجزئة منٌس مع صباؼة نصب عالمتً منع الولوؾ بزنمة عباس بن

 الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر.

  نصب عالمة منع المرور بزنمة األكادٌمٌة فً اتجاه شارع ابن برجان على مستوى زنمة الزٌتونة

 .2ونصب تذكٌر لها على مستوى األزلة المإدٌة الى تجزئة مرستان 

 ٌمٌة فً اتجاه زنمة الزٌتونة على مستوى زنمة ابن زهٌر مع نصب عالمة منع المرور بزنمة األكاد

نصب تذكٌر لها بكل من األزلة التالٌة: الشرٌؾ اإلدرٌسً، األنطاكً، جامعة بن ٌوسؾ ، دار 

 الحدٌث و بٌكاسو .

 .نصب عالمة منع المرور بزنمة األكادٌمٌة فً اتجاه زنمة الرازي على مستوى زنمة ابن زهٌر 

 خلك مدارة : -

 مدارة أمام مسجد تجزئة بن السالن بشارع ابن برجان وشارع بن خالان. خلك 

 .خلك مدارة بشارع فلسطٌن و الزنمة المادمة من مجموعة مدارس الدباغ 

  خلك مدارة على مستوى مدخل جمعٌة األعمال االجتماعٌة لموظفً جماعة مراكش بملتمى شارع

 فلسطٌن وشارع بن خالان.

 رة ضوئٌة :اشا -

 رع ابن سٌنا وشارع فلسطٌن وشارع أرٌحا.بملتمى شا 

 :الحً الشتوي 

 منع المرور والولوؾ: -
  نصب عالمات منع الولوؾ من جهة بجانب عٌادة األسنان خلؾ السوق البلدي المتواجد أمام

 مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر. CTMالمحطة الطرلٌة 
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 خلك مدارة : -

 ألسبمٌة للمحور.توسٌع مدارة االخاء ونصب عالمات ا 

 29احداث مولؾ مإلت لسٌارات األجرة من الصنؾ األول )ملحك المرار التنظٌمً الجماعً عدد  -

 : 24/13/2105بتارٌخ 

  احداث مولؾ خاص بسٌارات األجرة من الصنؾ األول أمام ممهى سنانCTM  بزنمة أبو بكر

 (.0الصدٌك فً حدود  وحدتٌن )

 

 :الحً العسكري 
 : االشارات الضوئٌة -

 .شارع تاركة أمام تكنة التموٌل العسكري ومدخل حً الزٌتون 

 )ملتمى شارع تاركة والشارع المار أمام مدرسة الدرن الملكً )السباٌس 

 

 منفصل:خط استبدال الخط المتصل ب -

  ًازلة جزء من الخط المتصل بامتداد شارع دمحم السادس الممابل لمإسسة الهاللً للتعلٌم الخصوص

 نفصل.وتعوٌضه بخط م

 .)ازلة جزء من الخط المتصل بطرٌك أسفً أمام مدخل محطة طوطال )أمام الممبرة 

 

 ساحة الحرٌة حً الشرطة جلٌز: -

  نصب عالمات منع ولوؾ وتولؾ الحافالت وسٌارات النمل السٌاحً بامتداد شارع الحسن األول

 بٌن مدارة الحرٌة وزنمة أحمد أولال.

  من ملتماها بزنمة أحمد أولال الى شارع الحسن الثانً  زنمة المحجوب الرمٌزة من الجهتٌن 

 .ًمنع مرور شاحنات الوزن الثمٌل بوسط الح 

 عالمات السٌما  22/20/0222بتارٌخ  222د التؤكٌد على ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عد

 منع المرور التالٌة:
 خطاب.نصب عالمة منع المرور بزنمة ابن البنا وملتماها بزنمة عمر ابن ال 

  نصب عالمة منع المرور بزنمة عمر بن الخطاب على مستوى زنمة ابن الماضً مع وضع تذكٌر

 لعالمة منع المرور على مستوى زنمة ابن البنا.

 .نصب عالمة منع المرور بزنمة ابن البنا على مستوى زنمة ابن عبدون مع وضع تذكٌر لها 

 ن على مستوى زنمة أبو بكر الصدٌك.ازالة عالمة منع المرور المنصوبة بزنمة ابن عبدو 

 .ًنصب عالمة منع المرور بزنمة  ابن عبدون على مستوى زنمة ابن الماض 

  نصب عالمة منع مرور شاحنات الوزن الثمٌل على مستوى شارع األردن فً اتجاه شارعً دمحم

 السادس والحسن الثانً.

 ن األول وكامً كبنا.ازالة عالمة منع المرور المنصوبة بملتمى شارعً موالي الحس 

 :عالمات منع الولوؾ 

  نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بزنمة أبو بكر الصدٌك من ملتماها بشارع دمحم السادس الى

 .مولؾ السٌارات التابع للمجلس الجماعًحدود 
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  أمام ممري المجلس الجماعً ومماطعة جلٌزبزنمة أبو بكر الصدٌك منع الولوؾ فوق الرصٌؾ  ،

 .نى من منع الولوؾ السٌارات الحاملة لعالمة "ج" وشارات خاصة بالمجلس الجماعًوٌستث

 

  على مستوىتنصب عالمات لؾ: 

 .زنمة ابن البنا وملتماها بزنمة عمر بن الخطاب من الجهتٌن 

 .زنمة ابن البنا وملتماها بزنمة ابن عبدون 

 .ًزنمة ابن عبدون وملتماها بزنمة ابن الماض 
 

 مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً : الثانًالفصــل 

 الملحمة االدارٌة الشمالٌة 

 )منع الولوؾ بجهة واحدة بشارع السور) جهة الممبرة 

 .خلك اشارة ضوئٌة بمدارة شارع المصلى 

 .خلك لنطرة للراجلٌن على وادي اٌسٌل أمام ساحة عبد الموجود 

 وارع الرئٌسٌة بالملحمة نصب عالمات منع مرور شاحنات الوزن الثمٌل الى المدار الحضري بالش

 االدارٌة.

  ًكلم/س  مع وضع عالمة لؾ فً جمٌع الدروب المإدٌة  22تحدٌد السرعة بشارع الخشاب ف

 الٌه.

 .عالمة لؾ بمخرج الدروب المإدٌة لشارع المدارس 

 .عالمة لؾ من جهة شارع المدارس وجهة شارع باب احمر بزنمة ٌعموب المنصور 

 .عالمة لؾ بشارع باب ؼمات 

 .عالمة لؾ بطرٌك المنطرة 

 

 :الملحمة االدارٌة الوسطى 

 .نصب اشارة ضوئٌة مدارة باب اكدال بشارع أكدال وإعادة تهٌئة المدارة 

 .توسٌع شارع أكدال 

 .خلك مدارة بشارع البرادة لرب مخفر الشرطة 

 

 :الملحمة االدارٌة الجنوبٌة 

 :دٌور الشهداء 

 :عالمة لؾ 

 . بجانب الملحمة االدارٌة 

 ة الشهٌد األعرج دمحم بن عالل .بزنم 

 . بزنمة الشهٌد عالل بن أحمد أمام مإسسة المرأة والطفل 

 . بزنمة عالل بن أحمد أمام الشارع المار أمام البرٌد 

 .الشارع المار خلؾ مدرسة الخنساء 

 .بزنمة الشهٌد باعدي العربً خلؾ الدائرة التاسعة لألمن 

 لشهداء.بزنمة الشهٌد باعدي العربً وسط دٌور ا 

 .)بزنمة أحمد شولً )لرب البرٌد 
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 :الملحمة االدارٌة الحً الجدٌد 

 "بالحً الجدٌد. احداث مولؾ خاص بحافالت النمل الحضري "ألزا" "أمام دار الطالب 

 ."احداث مدار بحانب معهد التكنولوجٌا أمام "دار الطالب 

 :احداث عالمات لؾ 

 جانب الملحمة االدارٌة 

 .جانب دار الطالبة 

 خل تجزئة درلاوة.مد 

 .ملتمى عملٌة الواحة وطرٌك البرادة 

 .لرب حمام موكادور 

 .ملتمى طرٌك البرادة وطرٌك مستودع الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء 

 .تهٌئة مدارة لرب مخفر الشرطة بالحً الجدٌد 

 .توسٌع الطرٌك المإدٌة الى دوار كوكو 
 

 نةمراكش المدٌمماطعة  :الثالث الفصــل 
  السٌما  2105ٌونٌو  10بتارٌخ  053الؽاء بعض ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد

 ، دار الضو.سٌدي بوشوكة، المستودع البلدي، التوارن الجداداألزلة التالٌة: النمط المتعلمة 

 :ًاعادة تنظٌم السٌر والمرور بالمحور الطرلً المذكور بالتراح ما ٌل 

 كائنة بالمدخل من ساحة النخٌل )ساحة المزادرٌة(.ازالة عالمة منع المرور ال 

 .ازلة عالمة منع المرور المتواجدة عند تماطع زنمة المستودع البلدي وزنمة التوارن 

  نصب عالمتً منع المرور بمدخل طرٌك دار الضوء عند ملتمى شارع ابن رشد فً اتجاه

 التوان الجدٌدة.

  الممتد من شارع العٌون الى ملتمى زنمة نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بالشطر

 ابن رشد وطرٌك دار الضوء.

 .نصب عالمة لؾ بمخرج زنمة ابن رشد بجوار مدرسة السعدٌٌن 

 .احداث مدارة أمام الدائرة الرابعة بشارع حمان الفطواكً لتسهٌل عملٌة تؽٌٌر االتجاه 

  13/00/2106بتارٌخ  079التؤكٌد على ممتضٌات المرار الجماعً المإلت عدد . 

 بساحة النخٌل وركوب الدراجات النارٌة والعادٌة  نصب عالمات منع الولوؾ والتولؾ

 من الجهتٌن .وزنمة األمالن المخزنٌة فً اتجاه لصر الباهٌة  وساحة المزادرٌة

  نصب عالمات منع الولوؾ والتولؾ مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر بالطرٌك

 اهٌة وعرصة بوعشرٌن من الجهتٌن.الرابطة بٌن لصر الب

  نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بزنمة الموحدٌن من الجهتٌن من ساحة التازي الى

 مع صباؼة الطوار باللونٌن األبٌض واألحمر. BMCIؼاٌة زنمة موالي اسماعٌل 

  تحوٌل مولؾ خاص بسٌارات األجرة من الصنؾ الثانً من الجهة الٌسرى لزنمة الموحدٌن

)تعدٌل النمطة وحدات  22الى الجهة الٌمنى بجوار محطة توزٌع الولوؾ سابما فً حدود 

 (22/22/0222بتارٌخ  02الواردة بالمرار التنظٌمً الجماعً عدد 

 .نصب اشارة ضوئٌة بملتمى شارع حمان الفطواكً وزنمة موالي اسماعٌل 



 (20/02/2017ملجلغ جماعت مشاهؾ )الجلعت الثالثت بخاسيخ  2017ادًت لؽهش فبراًش مدمش الذوسة الع

120 

 اهامة ابن خلدون الى ملتمتحوٌل عالمة منع المرور المنصوبة بزنمة نطوان على مستوى زن 
، مع نصب عالمات اجبار الدوران فً اتجاه زنمة موالي اسماعٌل بزنمة موالي اسماعٌل

 خروجا من المستودعات السٌارات المتواجدة بالزنمة.
  نصب عالمات منع الولوؾ من الجهتٌن بالطرٌك الرابطة بٌن شارع حمان الفطواكً وزنمة

 المامونٌة.
 ولوؾ بالجهة الٌمنى لزنمة المامونٌة فً اتجاه باب الروب.نصب عالمات منع ال 

 

    التنفٌذ: الثالث الفصــل 
ٌس إلى كل من السلطة اإلدارٌة المحلٌة ووالً األمن رئ التؤشٌرةٌعهد بتنفٌذ ممتضٌات هذا المرار بعد 

 جماعة مراكش كل فٌما ٌخصه.األمن الجهوي بمراكش ومصالح 

 مراكش فً :           
 مراكـش  ةرئٌس مجلس جماع                                   اسفًالسٌد والً جهة مراكش  ةشٌرتؤ

      وعامـل عمالـة مراكـش
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

، ٌتم اعداد النمطة المعروضة علٌنا وكما جرت العادة وفً اطار تنظٌم السٌر والجوالن بالمدٌنة 

 لرارات فً هذا الشؤن.

 باب المنالشة مفتوح حول المرار المعروض.

 عضو المجلس الجماعً  السٌد ٌوسؾ اٌت رٌاض

فان هنان لرارات سابمة ال أعلم  ،فٌما ٌخص مسؤلة السٌر والجوالن وعاللتها بالمجلس الجماعً

نوعٌة االختصاص بٌن المماطعة والمجلس ربما كان لذلن عاللة ب ،تطبٌكالالطرٌمة التً ٌجب أن ٌتم بها 

الجماعً، اال أن هنان مراسالت لبعض المماطعات التً أدرجت مثل هذه النمطة للمداولة فً مجالسها، 

ٌل  أتمنى أن وبدورنا فان لدٌنا مراسالت مع المجلس الجماعً فً هذا الشؤن على مستوى تراب مماطعة النخ

ال ندرج هذه النمطة فً مجلس مماطعتنا هو أننا كنا ننتظر أن ٌتم انجاز ، وان ما جعلنا تإخذ بعٌن االعتبار

مخطط النمل الحضري على مستوى المدٌنة لنرى كٌؾ سٌكون التوجه العام فً هذا الموضوع حتى ٌمكننا 

 مساٌرة ذلن على مستوى المماطعة.

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الحفٌظ المؽرواي

ك اده المجلس الجماعً السابعـدامخطط النمل الحضري والذي كلؾ  ارعتبٌجب أن ٌإخذ بعٌــن اال 

 ملٌون سنتٌم. 851مبلػ 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الهادي التلماضً

رؼم أن المجلس الجماعً ٌسعى الى تنظٌم السٌر والجوالن بالمدٌنة اال أن هنان لطاع النمل السٌاحً  

لدفتر التحمالت الذي ٌنظم هذا المطاع والذي ال  تهمخالفت من حمه بن ٌحصل على مكاسب لٌسالذي ٌحاول أ

ٌخول له أن تكون لدٌه موالؾ اال تلن المخصصة له من طرؾ وكاالت االسفار الخاصة بالنمل السٌاحً، 

لجماعــً أن ، لذلن البد للمجلس اٌطالب بها هــإالء لها تؤثٌــر على لطاعــات اخرى وهذه الموالؾ التً

 اوز المانون.من هذه المطالبات التً تتجٌحذر 

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

ان المرارات التً ٌتخذها المجلس ال تكون بطرٌمة جزافٌة أو مزاجٌة بل تتم عن طرٌك الدراسة  

ح وؼٌرها من المصال الجماعً واالمن والسلطة المحلٌة والمعاٌنة من طرؾ لجنة مختلطة من المجلس

 مع العلم أن الموالؾ الممنوحة للنمل السٌاحً هً فمط للتولؾ ولٌس للولوؾ . ،المعنٌة

 عضو المجلس الجماعً السٌد حسن بباوي

ٌدها بحذافٌرها، أما بخصوص فالمجلس فً هذا المجال ال ٌتم تن المالحظ أن المرارات التً تصدر عن 

لموالؾ النمل السٌاحً عبارة " مع الحجز المسبك" النمل السٌاحً فٌجب أن ٌكتب فً العالمة التشوٌرٌة 

علما أن أصحاب النمل السٌاحً ال ٌلتزمون بالولوؾ فً هذه الموالؾ وحدها بل ٌمفون حٌثما ارادوا بل 

، أما بخصوص المإسسات العمومٌة فإنها تعانً من ولوؾ سٌارات ٌتعدى االمر ذلن الى عملٌات اخرىو

، كما مإسسات مثل الخزٌنة العامة بجلٌزعلى سبٌل المثال ال الحصر بعض ال بها وأذكراالموظفٌن أمام  أبو

 أشٌر الى مشكل الباعة الجائلٌن الذٌن ٌحتلون الطرق العامة وٌتسببون فً عرللة السٌر.
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  عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم نكٌل

حلٌة بشراكة مع السلطة المان المرارات المتعلمة بهذا المجال ال ٌتخذها المجلس الجماعً بمفرده بل  

، أما من حٌث الموضوع فً حد ذاته فؤشٌر فمط الى مشكل السٌر والجوالن ومصالح االمن هذا بصفة عامة

بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً حٌث أن كل المنافذ أصبحت مؽلمة وأصبح السٌر على طرلات هذه المماطعة 

الى االسواق الجماعٌة والحالة العشوائٌة التً ٌتم  عسٌرا جدا وفً كل االولات وذلن راجع بالدرجة االولى

حٌث التجار ٌحتلون الشوارع مثل شارع المصلى وشارع سوق بولرباح  ،فٌها ممارسة النشاط التجاري

لذلن فمن واجب  ،بحٌث أصبحت المماطعة مخنولة الى درجة أن بعض الجنائز تجد صعوبة شدٌدة فً المرور

نظٌم هذه المرافك االلتصادٌة لبل التفكٌر فً تنظٌم السٌر والجوالن وهنان المجلس الجماعً التفكٌر فً ت

 نماذج ناجحة فً مدن اخرى مثل حً البرنوصً بالدار البٌضاء.

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

هذا  أتفك مع السادة االعضاء فً مالحظاتهم وفً النظرة الشمولٌة التً ٌجب النظر من خاللها الى 

وأهٌب بهم أن ٌشاركونا بممترحاتهم وآرائهم فً اؼناء واثراء النماش حوله وذلن على مستوى  ،الموضوع

المماطعات وعلى مستوى اللجن ألنه ٌصعب على الرئاسة أن تحٌط وحدها بكل مشاكل هذا المطاع وخصوصا 

لجهود مع السلطة المحلٌة فإننا موضوع الباعة الجائلٌن الذي ٌشكل معضلة كبٌرة لكل المدن، لكن بتظافر ا

 نسعى الى اٌجاد بعض الحلول التً تخفؾ من وطؤة هذه المعضلة .

 واذا سمحتـــم فســــوؾ نمــر للتصوٌــــت على النمطــة . 
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 : (21/12/2107ثالثة بتارٌخ الجلسة ال) 2107النمطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

املحذد ليعب واظعاس المشائب  19/05/2008بخاسيخ  6حعذًل وجديحن ملخمياث اللشاس الجبائي املحلي عذد 

 والشظىم والحلىق والىجييباث اإلاعخدلت لفائذة محزاهيت جماعت مشاهؾ هما جم حعذًله وجخميمه.

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

لتالوة للسٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة اعطً الكلمة   

 بهذه النمطة. الذي اعدتهنص تمرٌر 

 بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئٌس اللجنة المكلفة  السٌد الحسٌن نوار
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للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمةل، وفةً اطةار تحضةٌر الةنمط المتبمٌةة المدرجةة فةً جةدول  طبما

الموجهةة لكةل مةن السةادة أعضةاء  1612/2107 ٌخبتةار 2707وتبعا للدعوة عةدد ، 2107 اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر
اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشؽال  اللجنة المكلفةة بالمٌزانٌةة والشةإون المالٌةة البرمجةة، اسةتؤنفت اللجنةة 

علةةى السةةاعة العاشةةرة والنصةةؾ صةةباحا بماعةةة  2107فبراٌةةر  04المةةذكورة اجتماعاتهةةا فةةً جلسةةة جدٌةةدة ٌةةوم الثالثةةاء 
عات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنةة لتةدارس الةنمط المتبمٌةة االجتما

 االتٌـة:  

احمليند ليضب وأصعار الغزائب  02/32/7332بتاريذ  2تعنيل وحتيني مكتغيات الكزار ادتبائي احمللي عند  -72

 يشاىية مجاعة مزانش ننا مت تعنيلُ وتتنينُ.  والزصيوو واذتكوم  والوجيبات املضتحكة لفائنة م

 

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة: -

ي الحسن المنادي، عبد الهـادي وٌسالت، احمد عبٌلـة، الؽلؾ عبد االله، عبد السالم سً كـوري، ي عبد 
 الحفٌظ المؽراوي، عبد الؽنً درٌوش، دمحم بالة.

  
 جلس السادة:شارن فً االجتماع من أعضاء الم -

عواطؾ البردعً، ابراهٌم بوحنش، احمد محفـوظ، عبد الهـادي بن عال، خلٌفة  فضً،الخدٌجة  ،احمد المتصدق
 الشحٌمً، المصطفى الوجدانً، عبد الفتاح رزكً، ي احفٌظ لضاوي العباسً، حفٌظة مجدار، عادل المتصدق.

 

 لسادة :االجتماع من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة ا  كما شارن -

 رئٌس لسم الممتلكات الجماعٌة :    هشام بلحوتً 
 رئٌس لسم اعمال المجلس  :    دمحم المحٌر 

 رئٌس لسم تنمٌة الموارد المالٌة :    عبد الحك مٌدا
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :   عبد الفتاح الخراص  

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :          لمؽاري  الخمار
 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة  :            د المٌدومًعما

 رئٌس مصلحة تنظٌم اعمال اللجن :   رشٌـــد بوزٌتً      
 عن لسم أعمال المجلس :    عادل الزرود  
 عن لسم أعمال المجلس :    سعد نجاي  

 

ئٌس اللجنة بالنمط فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد ر 

، وباتفاق مع 2107المتبمٌة من جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

من جدول اعمال الدورة  27السادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط الجاهزة ومنها النمطة رلم 

المحـدد لنسب وأسعار  09/15/2118بتارٌخ  6محلً عدد تعدٌل وتحٌٌن ممتضٌات المرار الجبائً الوالمتعلمة 

 الضرائب والرسـوم والحموق  والوجٌبات المستحمة لفائدة مٌزانٌة جماعة مراكش كما تم تعدٌله وتتمٌمه.  

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

   27: الرلم  ذات النمط
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فً بداٌة هذه النمطة، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخة من التعدٌالت المدخلة على وثٌمة 

ضوع الدراسة، أعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد النائب الثانً لرئٌس المرار الجبائً المحلً مو

المجلس الجماعً الذي أوضح أن األمر ٌتعلك بتعدٌل جزئً للمرار الجبائً المحلً لتدلٌك بعض المصطلحات 

التً  والتمٌٌز بٌن عائدات االشهار الذي تموم به الشركات لفائدة الؽٌر، واللوحات االشهارٌة لؽرض تجاري

حدد لها رسم خاص، كما تمت مالءمة السومة الكرائٌة للمحالت السكنٌة والتجارٌة التً تإجرها الجماعة 

سنوات، مإكدا على ضرورة تنظٌم ٌوم  3كل  %10للؽٌر لتتناسب مع الزٌادة المانونٌة المتمثلة فً نسبة 

 دراسً لتعدٌل المرار الجبائً المحلً برمته مستمبال.

 ب النماش حٌث تمدم السادة األعضاء بالمالحظات التالٌة:بعدها فتح با

 .التفكٌر فً تنظٌم ٌوم دراسً حول المرار الجبائً المحلً فً أفك تعدٌله بشكل كلً مستمبال 

 .التنوٌه بالعمل الكبٌر الذي تموم به وكالة المداخٌل لتحصٌل مستحمات الجماعة 

 ت السابمة وممارنتها مع نسبة التحصٌل الحالً مع المطالبة بالتوفر على إحصائٌات التحصٌل للسنوا

 ضرورة خلك آلٌات ناجعة للرفع من المداخٌل.

 .تسجٌل عدم احترام الرسم المفروض على سوق البهائم 

فمد ابدت اللجنة وفً خضم منالشة الفصول المشمولة بالتعدٌل وبعد تمدٌم التبرٌرات المرتبطة به، 

منه والتً تضمنها  49مكرر و  42 –مكرر  31 – 28 – 26 –مكرر  24 – 24موافمتها على تعدٌل الفصول 

 مباشرة الجدول المرفك بالتمرٌر على اساس ان الشك المتعلك بتحٌٌن الممتلكات الجماعٌة سٌتم عرضها

 .على انظار المجلس بعد ضبط الوعاء

 كما اوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعً بماٌلً:

 الجبائً المحلً وسبل و الٌات الرفع من مداخٌل الجماعة على أساس  تنظٌم ٌوم دراسً حول المرار

تعدٌل المرار الجبائً برمته انسجاما مع المحالت واألمالن الجماعٌة التً تم خلمها وحذؾ الملؽاة 

 تارٌخ آخر تعدٌل كلً عرفه هذا المرار. 2008منذ سنة 

 عٌة مستؽلٌه.التفكٌر فً كراء أو التناء أرضٌة سوق بولرباح لتسوٌة وض 

 .إعادة تحدٌد أتاوات االستؽالل الخاصة باألكشان حسب نوعها والمناطك المتواجدة بها 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
 رئٌس اللجنة

         الحسٌن نوار          
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 رقه  
 الفضل

 التعليل التعنيالت املكرتية مً طزف اإلدارة واللحية اليط األصلي يف الكزار ادتبائي

     

 

 

 

 

 

 

 

  24 

 واجبات الدخول والولوؾ باألسواق
 وأماكن البٌع العامة 

 
 واجبات الدخول

 : 24الفصل 

والمنتجات والشاحنات والسٌارات والعربات إلى السوق الجماعً وأماكن  عتحدد واجبات دخول السلع والبضائ
 البٌع العامة كما ٌلً :

 ـ الدخول إلى األسواق وأماكن البٌع العامة

 درهم   1021الدواجن للواحدة                         – سوق الدجاج -

 درهم   1001                         -سوق الدواجن بالجملة ـ للكٌلو -

 دراهم  2                             للمنطار ـ -الحبوب والمطانً -

 درهم  0للكٌس                    النخالة والشمندر ومؤكول الدجاج -

 درهم   1051                                      للمنطار الملـــح -

 درهم   21            للواحدة                                الشاحنات -

 دراهم   01                                            للواحدة السٌارات -

 دراهم  5                                          للواحدة      العربات -
 الٌابسة ومنتوجات أخرىالفواكه ـ 

   درهم للكٌلو 1031اللوز والجوز                                               -

         
ت، المزبور الٌابس، األرز، السمٌدة، زرٌعة الفصة، السانوج، التمر، ورق التلفٌؾ، األكٌاس الفارؼة، المرٌشال-

درهم  1001الكٌكس التملٌدي، األعشاب التملٌدٌة، التوابل، البن، الحناء ...................................... 

 للكٌلو
الخوخ المجفؾ، الورد الٌابس، الحلٌب المجفؾ، التٌن، زرٌعة نوار الشمس، الزوان، الحلبة، الصوجة، الثوم، -

الزنجالن، الزبٌب، الكاكاو، البٌستاش، المرفة، زرٌعة الكتان، الجلبانة، الدشٌشة، الممح، الشعٌر، الذرة، إٌالن، 

 درهم للكٌلو  1021البرلوق المجفؾ، المشمش المجفؾ................................................ 

  درهم للمنطار  0011األسمدة                                                           -
 جلودال -

 دراهم   2                              -للواحدة -*البمر الجمال الخٌول الحمٌر 

 درهم  0051                                   -للواحدة -*الؽنم والماعز 

 
 
 
 
 
 

 واجبات الدخول والولوؾ باألسواق
 وأماكن البٌع العامة 

 
 واجبات الدخول

 : 24الفصل 

والمنتجات والشاحنات والسٌارات والعربات إلى السوق  عتحدد واجبات دخول السلع والبضائ
 الجماعً وأماكن البٌع العامة كما ٌلً :

 وأماكن البٌع العامةـ الدخول إلى األسواق 

 درهم   1021            الدواجن للواحدة – سوق الدجاج -

 درهم   1001                          -سوق الدواجن بالجملة ـ للكٌلو -

 دراهم  2                                                    للمنطار ـ -الحبوب والمطانً -

 درهم  0                           للكٌس      ل الدجاجالنخالة والشمندر ومؤكو -

 درهم   1051                                                             للمنطار الملـــح -

 
 الدخول إلى األسواق الموسمٌة واالسبوعٌة -

 درهم   21                                 للواحدة                                الشاحنات -

 دراهم   01                                                                للواحدة السٌارات -

 دراهم  5                                                             للواحدة      العربات -
 الٌابسة ومنتوجات أخرىالفواكه ـ 

 درهم للكٌلو 1031                                                             اللوز والجوز   -

           
المزبور الٌابس، األرز، السمٌدة، زرٌعة الفصة، السانوج، التمر، ورق التلفٌؾ، األكٌاس -

الفارؼة، المرٌشالت، الكٌكس التملٌدي، األعشاب التملٌدٌة، التوابل، البن، الحناء 

 درهم للكٌلو 1001................................................................... ......

الخوخ المجفؾ، الورد الٌابس، الحلٌب المجفؾ، التٌن، زرٌعة نوار الشمس، الزوان، الحلبة، -
اش، الصوجة، الثوم، الدشٌشة، الممح، الشعٌر، الذرة، إٌالن، الزنجالن، الزبٌب، الكاكاو، البٌست

المرفة، زرٌعة الكتان، الجلبانة، البرلوق المجفؾ، المشمش 

 درهم للكٌلو  1021المجفؾ............................................................... 

  درهم للمنطار  0011األسمدة                                                               -
 الجلود -

 دراهم   2                              -للواحدة -لجمال الخٌول الحمٌر*البمر ا 

 درهم  0051                                      -للواحدة -*الؽنم والماعز 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

تم إضافة 
عنوان فمرة 

خاصة بالدخول 
لألسواق 
الموسمٌة 

واألسبوعٌة 
لفصلها عن 

الدخول 
لألسواق 
األخرى 
واألماكن 

 العامة
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 الدراجات   -

 دراهم 01                                                          *دراجة عادٌة

 درهم 21                                                  اجة نارٌة صؽٌرة*در

 درهم 51                           *دراجة نارٌة كبٌرة                        

 درهم 051                     * دراجة نارٌة ثالثٌة )للدراجة الواحدة( )**(

 درهم 311                   احدة( )**(* دراجة نارٌة رباعٌة )للدراجة الو

 
 الدراجات -

 دراهم 01                                                                 *دراجة عادٌة

 درهم 21                                                       صؽٌرة *دراجة نارٌة

cm 49*دراجة نارٌة كبٌرة ما فوق 
3

 درهم 51                                   

 درهم 051                              * دراجة نارٌة ثالثٌة )للدراجة الواحدة( )**(

 درهم 311                            الواحدة( )**(* دراجة نارٌة رباعٌة )للدراجة 

 
 

تم إضافة 
الدراجات 

النارٌة فوق 
49cm3  ألن

إدارة التسجٌل 
أصبحت تطلب 
شهادة ملكٌة 

ادق علٌها مص
لهذا النوع من 

 الدراجات
 

 

 

  24  

 مكرر 

 : مكرر 24الفصل 
 تحدد واجبات دخول السٌارات المستعملة كما ٌلً:

 .درهم 100سوق بٌع السٌارات المستعملة : للسٌارة الواحدة ...................... -
 تإدى واجبات دخول السٌارات عند البٌع.

 : مكرر 24الفصل 

 المستعملة كما ٌلً: حافالتالسوق بٌع السٌارات والشاحنات وول تحدد واجبات دخ

 .درهم 011..........................للسٌارة الواحدة  -
 درهم. 211للشاحنة الواحدة.......................  -
 درهم.  311للحافلة الواحدة......................... -
 تإدى واجبات الدخول عند البٌع. 

 
ة هذا تم إضاف

الممتضى من 
طرؾ اللجنة 
نظرا لبٌع 
الشاحنات 
والحافالت 

بسوق 
السٌارات 
 المستعملة

 

  

 

  26 

 
 
 

 العمومً واجبات ممبوضة بساحات أخرى للبٌع
 : 62الفصل 

إن الباعة الذٌن ٌشؽلون الملن الجماعً العام ؼٌر السوق األسبوعً بصورة ؼٌر لارة وذلن بعرضهم للسلع 
 ات والخضر وما شابه ذلن ٌستوجب علٌهم أداء رسم ٌومً عن كل متر مربع كما ٌلً :والبضائع والمنتج

 دراهم )*(   08 ..........................وجنباتها للمتر المربع ساحة جامع الفناء -
 دراهم      3ساحة المصلى وسوق الربٌع للمتر المربع........................   -
 درهم.  120افً عن كل براكة فً الشهر............ سوق بولرباح، مبلػ جز -

 
 العمومً واجبات ممبوضة بساحات أخرى للبٌع

 : 62الفصل 
إن الباعة الذٌن ٌشؽلون الملن الجماعً العام ؼٌر السوق األسبوعً بصورة ؼٌر لارة وذلن 

ٌومً عن بعرضهم للسلع والبضائع والمنتجات والخضر وما شابه ذلن ٌستوجب علٌهم أداء رسم 
 كل متر مربع كما ٌلً :

 دراهم )*(   08 ..........................وجنباتها للمتر المربع ساحة جامع الفناء -
 درهم.  120سوق بولرباح، مبلػ جزافً عن كل براكة فً الشهر.............  -
  درهم 0002البٌع بؤماكن اخرى........................     .......................  -

 
تمت إضافة  -

عبارة البٌع 
بؤماكن أخرى 
لالستخالص 
من أصحاب 

العربات 
المرخص لها 
كعربات بٌع 

 الحلزون
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حذفت اللجنة  -

ساحة المصلى 
وسوق الربٌع 

من 
االستخالص 
ألن الباعة 
الجائلٌن 

ٌحتلون هذه 
المناطك بطرق 

عشوائٌة 
ولتفادي 

تخصٌص هذا 
الرسم للساحة 

 لحالة فرٌدة
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 محصول بٌع الحٌوانات وؼٌرها من البضائع
 التً لم ٌطالب بها أصحابها فً الولت المحدد

 : 28الفصل 
الحٌوانات والسلع والخضر والعتاد المحجوزة والتً لم  هتباع بالمزاد العلنً على ٌد الخازن الجماعً أو نائب

خالص ضرائب الدخول إلى المحجر. والمكوث به ٌتم استرجاعها خالل األجل المحدد وٌجعل ثمن البٌع بعد است
رهن إشارة صاحبه طٌلة اجل سنة وٌوم ابتداء من تارٌخ الحجز0 وتضاؾ المبالػ الممبوضة إلى مٌزانٌة 

أبرٌل  26موافك  1337رجب  25الجماعة بعد انصرام هذا األجل، ؼٌر انه تنفٌذا للظهٌر الشرٌؾ المإرخ فً 
بالنمل البري الٌمكن أن تباع بالمزاد العلنً السٌارات المحجوزة التً لم  المتمم للتشرٌع المتعلك 1919

 ٌسترجعها أصحابها إال بعد مضً شهر من تارٌخ انصرام الفترة المانونٌة األولى التً بمٌت خاللها فً المحجر.
ض بنسبة إن الحموق التً تموم مصلحة الجمارن باستخالصها بمناسبة بٌع السٌارات المسجلة بالخارج تخف

 % وٌطبك هذا التخفٌض بالنسبة لكافة السٌارات المصادرة من طرؾ أٌة إدارة أو مصلحة عمومٌة.50
وٌجب على اإلدارات وشركات لروض السٌارات مراجعة المصالح البلدٌة فً هذا الموضوع عند نشر اإلعالن 

 المتعلك ببٌع السٌارات أو ؼٌرها والتً ٌهمهم امرها.
تم ذكره فً الموعد المحدد فان المشتري ٌكون متحلال من أي اثر ٌكون مترتبا عن هذا وفً حالة بٌع ما  

 البٌع.

 محصول بٌع الحٌوانات وؼٌرها من البضائع
 التً لم ٌطالب بها أصحابها فً الولت المحدد

 : 28الفصل 
اد الحٌوانات والسلع والخضر والعت هتباع بالمزاد العلنً على ٌد الخازن الجماعً أو نائب

استخالص رسوم المحجوزة والتً لم ٌتم استرجاعها خالل األجل المحدد وٌجعل ثمن البٌع بعد 
. والمكوث به رهن إشارة صاحبه طٌلة اجل سنة وٌوم ابتداء من تارٌخ الحجز0 وتضاؾ المحجر

المبالػ الممبوضة إلى مٌزانٌة الجماعة بعد انصرام هذا األجل، ؼٌر انه تنفٌذا للظهٌر الشرٌؾ 
المتمم للتشرٌع المتعلك بالنمل البري  1919أبرٌل  26موافك  1337رجب  25المإرخ فً 

الٌمكن أن تباع بالمزاد العلنً السٌارات المحجوزة التً لم ٌسترجعها أصحابها إال بعد مضً شهر 
 من تارٌخ انصرام الفترة المانونٌة األولى التً بمٌت خاللها فً المحجر.

صلحة الجمارن باستخالصها بمناسبة بٌع السٌارات المسجلة بالخارج إن الحموق التً تموم م
% وٌطبك هذا التخفٌض بالنسبة لكافة السٌارات المصادرة من طرؾ أٌة إدارة 50تخفض بنسبة 

 أو مصلحة عمومٌة.
وٌجب على اإلدارات وشركات لروض السٌارات مراجعة المصالح البلدٌة فً هذا الموضوع عند 

 تعلك ببٌع السٌارات أو ؼٌرها والتً ٌهمهم امرها.نشر اإلعالن الم
وفً حالة بٌع ما تم ذكره فً الموعد المحدد فان المشتري ٌكون متحلال من أي اثر ٌكون مترتبا  

 عن هذا البٌع.

 

 

 

 

تؽٌٌر العبارة 

 شكال
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 الرسم المفروض على شؽل األمالن الجماعٌة
 و صناعٌة أو مهنٌةالعامة مإلتا ألؼراض تجارٌة أ

 :  13الفصل 
 ٌحدد سعر الرسم المفروض على شؽل األمالن الجماعٌة العامة مإلتا ألؼراض تجارٌة أو صناعٌة  

 باعتبار المساحة المشؽولة من الملن الجماعً العام عن كل ثالثة أشهر وللمتر المربع  أو مهنٌة
 لمجلس الجماعً كما ٌلً :ومولع الجزء المشؽول منه ونوع ما ٌشؽله بعد مداولة ا

 مماطعة
المنــــــار

ة

  مماطعة  جلٌـــــــز         
 مماطعة   

المدٌنــــــــة
*

 
 مماطعة سٌدي

ٌوسؾ بن علً

 
مماطعة النخٌل

 جلٌز 

والحً الشتوي

بالً 

 تراب 

المماطعة

 21011 21011 21011 21011 41011 21011تجـــاري

 8011 8011 8011 8011 8011     2011صنـــاعً

 6011 6011 6011 6011 60116011مهنـــــــً

 

 درهم للمتر المربع ثالثة أشهر 40000ساحة جامع الفناء وممر م أرشٌد : *

 

 

  
 

جلٌـــــــز   

 
 

 –المدٌنــــة 
 المنـــارة

 
 

سٌدي ٌوسؾ بن 
علً

     
 
النخٌل  

  0511011  0511011 0511011  0511011االكشان الهاتفٌة 

  0211011  0211011  0211011  0211011االكشان التجارٌة 

 درهم للمتر المربع. 30محطات توزٌع البنزٌن .....................................    -

 درهم للواحدة عن ثالثة أشهر 010111011 أعمدة االتصاالت ........................ -

 
 درهم للمتر المربع 0050مشاتل بجنبات واد إسٌل ..................................   -
 
 
 
 
 
 
 

 الرسم المفروض على شؽل األمالن الجماعٌة
 العامة مإلتا ألؼراض تجارٌة أو صناعٌة أو مهنٌة

 مكرر :  13الفصل 
ٌحدد سعر الرسم المفروض على شؽل األمالن الجماعٌة العامة مإلتا ألؼراض تجارٌة أو  

 صناعٌة 
 باعتبار المساحة المشؽولة من الملن الجماعً العام عن كل ثالثة أشهر وللمتر المربع  أو مهنٌة

 ومولع الجزء المشؽول منه ونوع ما ٌشؽله بعد مداولة المجلس الجماعً كما ٌلً :
 مماطعة

المنــــــار
ة

 مماطعة    مماطعة  جلٌـــــــز         
ــــةالمدٌنــــ

 
مماطعة 

 سٌدي
ٌوسؾ 
بن علً

 
مماطعة 

النخٌل  جلٌز 

والحً الشتوي

بالً 

 تراب 

المماطعة

 21011 21011 21011 41011 21011 41011 21011تجـــاري

 8011 8011 8011 8011 8011 8011     2011صنـــاعً

 6011 6011 6011 6011 6011 60116011مهنـــــــً

 

 

  
 

جلٌـــــــز   

 
 

 –المدٌنــــة 
 المنـــارة

 
 

سٌدي ٌوسؾ بن 
علً

     
 
النخٌل  

  0511011االكشان الهاتفٌة 

 عن كل كشن

0511011 

 عن كل كشن

0511011  

 عن كل كشن

0511011  

 عن كل كشن

  0211011لتجارٌةاالكشان ا 

 عن كل كشن

0211011  

 عن كل كشن

0211011  

 عن كل كشن

0211011  

 عن كل كشن

 للدوالب 1.500الدوالٌب لؽرض تجاري ........................... -
 
 عرض السٌارات ب : -

  للمتر المربع 100نونبـر................ 16ساحة 

 ............ًلمربعللمتر ا 100أمام المسرح الملك 

 ..  ........للمتر المربع 100أمام لصر المإتمرات 
 
 درهم للمتر المربع. 30محطات توزٌع البنزٌن .....................................    -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الترحت اللجنة 

إضافة 
الدوالٌب 

لؽرض تجاري 
نظرا للرواج 
المهم الذي 

أصبحت ٌعرفه 
 هذا النشاط
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 اللوحات االشهارٌة واللوحات االشهارٌة المتحركة والمحمولة على اآللٌات: -

 : لوحات الكترونٌة -أ     

 م12حجم الل من أو ٌساوي
2

 درهم  20.000.00..................      ...... 

 م12حجم اكبر من
2

 درهم  25.000.00...................................      
 

 :لوحات مضاءة -ب    
 ذات مضمون متحرن: -1           

  م12حجم ٌساوي
2

 درهم  20.000.00 ..................................
 ذات مضمون ثابت: -2 

  م3إلى ألل من   0.5حجم من
2

 درهم   7.500.00.......................  

  م12إلى ألل 3حجم من
2

 درهم  12.500.00............................  

 م12حجم
2

 درهم  17.500.00.............................................   

  م3إلى ألل من   0.5حجم من
2

 درهم   7.500.00.......................  

  م12إلى ألل 3حجم من
2

 درهم  12.500.00............................  

 م12حجم
2

 درهم  17.500.00.............................................   
 : لوحات حائطٌة -ج

  م18وألل من  2م 12حجم اكثر من
2

 درهم  12.500.00...............  

  م18حجم اكبر من
2

 درهم  15.000.00.....................  ..............
 
 درهم للواحدة عن ثالثة أشهر 10.000.00 أعمدة االتصاالت ........................ -
 
  الطوطٌم: -

  درهم  3000متر طولً أو ٌساوي .......................       3ألل من 

  درهم 5000      متر طولً ....................................  3أكثر من 

  
 
 استؽالل الملن الجماعً العام من طرؾ شركات تصوٌر وانتاج االفالم: -

  دراهم بالنسبة لإلنتاج االجنبً عن كل متر مربع.   4ٌحدد واجب ٌومً لدره 

 دراهم بالنسبة لإلنتاج الوطنً عن كل متر مربع. 2ٌحدد واجب ٌومً لدره 
 وٌإدى مسبما لبل تسلٌم رخصة االستؽالل.

 درهم للمتر 600.00استؽالل حاشٌة الرصٌؾ للولوؾ المإلت للسٌارات :  -

 :اللوحات اإلشهارٌة المرتبطة بالنشاط االصلً -أ  -

 م3حجم الل من أو ٌساوي
2
 درهم  750.00.........................       

 م12إلى  3جم منح
2
 درهم  1.750.00أو ٌساوي.....................       

 م 18إلى  12حجم من
2
 درهم  3.000.00أو ٌساوي..................       

  م18حجم أكبر من
2

 درهم  5.000.00..................................      

 درهم للواحدة عن ثالثة أشهر 010111011 أعمدة االتصاالت ........................ -

  : الطوطٌم المرتبط بالنشاط األصلً –ب  -

  درهم  20111متر طولً أو ٌساوي.......................       2حجم من 

  درهم 30111...   يمتر طولً أو ٌساو 4متر وألل من  2حجم أكبرمن 

  درهم 5.000متر طولً ..............................        4حجم أكبر من 

 :الراٌات اإلشهارٌة  -ج    

 511 درهم للراٌة الواحدة 
 

 استؽالل الملن العمومً لؽرض اإلشهـــار -
 اللوحات اإللكترونٌة : -أ

م 02حجم الل من أوٌساوي  -
2
 درهم 210111011......................... 

م 02حجم اكبر من  -
2

 رهمد 250111011........................... ....... 
 

 
 لوحات ذات مضمون ثابث : -ب

م 3حجم الل من  -
2
 للوحة 70511011...................................... 

م02إلى ألل أو ٌساوي  3حجم من  -
2
 للوحة 020511011................ 

م02حجم اكبر من  -
2

 للوحة 070511011................................   
 للوحة 210111011:  لوحات ذات مضمون متحرن -ج 

 اللوحات اإلشهارٌة المحمولة والمتنملة  : -د

 درهم للوحة الواحدة  051011ٌدوٌا او اعلى الدراجات.............    -
 درهم للوحة عن كل واجهة  511011على السٌارات.................... -
   على الحافالت: -

 درهم للواجهة الخلفٌة  00111011

 جهة الجانبٌة )للواحدة(درهم للوا  20111011
 الراٌات اإلشهارٌة: -هـ

 درهم للراٌة الواحدة 0111 -

 الطوطم: -و 

 درهم 60111011م طولً .............................. 2حجم الل او ٌساوي   -
 درهم 90111011م طولً أو ٌساوي .......................4م إلى 2حجم من  -
 درهم 050111011.......................م طولً.............. 4حجم أكبر من  -

 البالً بدون تؽٌٌر

 
 
 
 

 
 

تم الفصل بٌن 
اللوحات 

االشهارٌة 
المرتبطة 
بالنشاط 

األصلً وتلن 
المتعلمة 
باالشهار 
ع لمالءمتها م
المرار 

التنظٌمً 
المتعلك 

باحتالل الملن 
العمومً 

 لؽرض االشهار
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 42  

 مكرر 

 )مكرر( )*(: 42الفصل 

من طرؾ المنتجٌن الكبار ٌستوجب اداء اتاوة افراغ النفاٌات المماثلة للنفاٌات المنزلٌة بالمطرح العمومً * 
 درهم. 150عن كل طن لدرها ..........................................  

ال ٌتم افراغ  النفاٌات من طرؾ المنتجٌن الكبار اال بعد الحصول على رخصة من طرؾ المصالح الجماعٌة 
 واداء الواجبات الممررة.

 )مكرر( )*(: 42الفصل 

من طرؾ المنتجٌن الكبار ٌستوجب افراغ النفاٌات المماثلة للنفاٌات المنزلٌة بالمطرح العمومً * 
 درهم. 250ن لدرها ..........................................  اداء اتاوة عن كل ط

ال ٌتم افراغ  النفاٌات من طرؾ المنتجٌن الكبار اال بعد الحصول على رخصة من طرؾ المصالح 
 الجماعٌة واداء الواجبات الممررة.

بناء على طلب 
السٌد رئٌس 
لسم البٌئة 

وتؤهٌل السكن 
ؼٌر الالئك فً 
اطار العمل فً 

المطرح 
العمومً 

 الجدٌد
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 الماعات البلدٌةمنتوج استؽالل 

 :49الفصل 
 كما ٌلً : الماعات الجماعٌةٌإدى واجب ٌومً مسبما إلى صندوق المابض البلدي عن استؽالل 

 درهم   500..............................................................المركب الثمافً -
 درهم 5.000..........................) شارع دمحم الخامس (..... لدٌةبهو لصر الب -
 درهم 500........................والمرافك الجماعٌة األخرى  بهو الخزانة البلدٌة -
 درهم 500لاعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي    ............................  -
 درهم 500المجلس دمحم السادس(    ............ لاعة االجتماعات الكبرى )ممر -
 درهم 10.000ملعب الحارثً ومدرجاته لتنظٌم حفالت فنٌة  ...................... -

 الماعات البلدٌة والمنتزهات الرٌاضٌة والماعات المؽطاة للتدارٌب والمبارٌاتمنتوج استؽالل 
 :49الفصل 

 كما ٌلً : الماعات الجماعٌةالبلدي عن استؽالل  ٌإدى واجب ٌومً مسبما إلى صندوق المابض
 درهم   500...............................................  ............المركب الثمافً -
 درهم 3.000..........................) شارع دمحم الخامس (..... بهو لصر البلدٌة -
 درهم 500........................خرى والمرافك الجماعٌة األ بهو الخزانة البلدٌة -
 درهم 500لاعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي    ............................  -
 درهم 500لاعة االجتماعات الكبرى )ممر المجلس دمحم السادس(    ............  -
 درهم 500..بهو ممر المجلس الجماعً )ممر المجلس دمحم السادس(.....  ....... -
 درهم 10.000ملعب الحارثً ومدرجاته لتنظٌم حفالت فنٌة  ..................  .... -

تستثنى من أداء الواجبات المإسسات العمومٌة واألنشطة التً تكون موضوع اتفالٌة شراكة مع 
 المجلس الجماعً.

 

 

بناء على 
طلب السٌد 
رئٌس لسم 

الشباب 
الثمافة 

والرٌاضة 
 والتربٌة
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 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

بخصوص هذه النمطة المعروضة، فمد تم اعداد مشروع لرار تعدٌلً للمرار الجبائً المحلً المعروض 

 على انظاركم.

دواعً  وسوؾ اعطً الكلمة للسٌد عبد السالم سً كوري المفوض الٌه تدبٌر وكالة المداخٌل لمعرفة

 هذا التعدٌل.

 نائب رئٌس المجلس الجماعً السٌد عبد السالم سً كوري

 ان هــذا التعدٌــل هو تعدٌــل جزئـً وذلن لسببٌن : 

اللوحات االشهارٌة حٌث تم التعدٌل فً دورة سابمة لكن ولع خلط بٌن اللوحات االشهارٌة للشركات  -0

الشهارٌة التً ٌنصبها أصحاب المحالت التجارٌة فً لفائدة الؽٌر وبٌن اللوحات ا باإلشهارالتً تموم 

 واجهات محالتهم لذلن وجب تدارن هذا االمر.

نسبتً  محالت تجارٌة وذلن بالنص على اضافةوتحٌٌن سومة الممتلكات الجماعٌة من دور سكنٌة  -2

وكذلن مراجعة رسوم اخرى مثل رسم الدخول الى سوق على التوالً، سنوات  3كل  %01 و 8%

 211درهم والشاحنات بمبلػ  011رات المستعملة حٌث تم التمٌٌز بٌن الرسم على السٌارات بمبلػ السٌا

درهم الى ؼٌر ذلن مما هو منصوص علٌه فً هذا التعدٌل الجزئً وذلن  311درهم والحافالت بمبلػ 

 فً انتظار اجراء مراجعة شاملة للمرار الجبائً .

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

 هنان تساإل من طرؾ مصالح الجباٌات حول التارٌخ الذي سٌبدأ العمل فٌه بهذا التعدٌل . 

 رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

على المرار مع العلم أن االستخالص ٌكون على المختصة  السلطةتؤشٌرة  ان تارٌخ الفعالٌة ٌبتدأ بعد 

 .2107ٌولٌوز 0أو ابتداء من  2107ابرٌل  0، أي إما  ابتداء من أشهر 3رأس كل 

على اساس ان نصوت على كل فصل على حدة بما  ةمحتـم سـوؾ نمــر للتصوٌــت على النمطواذا س 

 . فٌها تحٌٌن للممتلكات الجماعٌة حسب ما ٌنص علٌه المانون
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 يقـرر ما يلـــي

3106192008

 انزسى انًفزوض عهً شغم األيالن انجًاعُح

 انعايح يؤلتا ألغزاض تجارَح أو صُاعُح أو يهُُح

 مكرر :  03الفصل 

عر الرسم المفروض على شؽل األمالن الجماعٌة العامة مإلتا ألؼراض تجارٌة أو صناعٌة أو ٌحدد س

باعتبار المساحة المشؽولة من الملن الجماعً العام ومولع الجزء عن كل ثالثة أشهر وللمتر المربع  مهنٌة

 المشؽول منه ونوع ما ٌشؽله بعد مداولة المجلس الجماعً كما ٌلً :

 مماطعة
المنــــــارة

 مماطعة
جلٌـــــــز

 مماطعة
 المدٌنـــــــة

 
 مماطعة

سٌدي ٌوسؾ 
بن علً

 
مماطعة 
النخٌل جلٌز والحً 

الشتوي
بالً تراب 
المماطعة

ساحة جامع 
الفنا وممر 
موالي رشٌد

بالً تراب 
المماطعة

 02,22 02,22 02,22 41011 02,22 22,22 02,22تجـــاري

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 0,22نـــاعًص

 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,222,22مهنـــــــً

 
جلٌـــــــز

 
 المدٌنــــــــة
 المنــــــارة

 
سٌدي ٌوسؾ بن علً

 
النخٌل

 عن كل كشن 2222,22 ل كشنعن ك 2222,22 عن كل كشن 2222,22 عن كل كشن  2222,22االكشان الهاتفٌة 

 عن كل كشن 2022,22 عن كل كشن 2022,22 عن كل كشن 2022,22 عن كل كشن 2022,22االكشان التجارٌة 

 

 للدوالب 20222الدوالٌب لؽرض تجاري ............................................  -

 

 عرض السٌارات ب : -

  للمتر المربعدرهم  222....... نونبـر ........................... 22ساحة 

  .............................. ًللمتر المربعدرهم  222أمام المسرح الملك 

  ............................ للمتر المربعدرهم  222أمام لصر المإتمرات 

 لمتر المربع.درهم ل 22محطات توزٌع البنزٌن ................................................  -    

 اللوحات اإلشهارٌة المرتبطة بالنشاط االصلً: -أ  

  درهم  222022.....................................       0م 2حجم الل من أو ٌساوي 

  درهم  20222022أو ٌساوي ................................       0م 20إلى  2حجم من 

  درهم  20222022..........................      أو ٌساوي .... 0م 22إلى  20حجم من 

  درهم  20222022.............................................       0م 22حجم أكبر من 
 

 درهم للواحدة عن ثالثة أشهر. 220222022أعمدة االتصاالت ..................................................     -
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 يقـرر ما يلـــي

4906192008

 : 08انفصم 

 تحذد الواجبات الخاصة باستغالل هذه المحالت واألراضي طبقا لمذاومة المجلس الجماعي كما يلي :
  اعة :بالتجارة أو الصنالخاصة الدكاكٌن والحوانٌت واألماكن المهنٌة  -
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 : (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  النمطة الثامنة والعشرون

مً  239هؾ على ملخق جلاسيش جذبحر مجالغ اإلالاوعاث وبلا للمادة اوالع املجلغ الجماعي إلاذًىت مشا 

 اللاهىن الخىظيمي اإلاخعلم بالجماعاث. 

 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

 ملخص المتعلك بالجماعات سٌتم إطالع المجلس على 003004من المانون التنظٌمً  239طبما للمادة 

هً موزعة علٌكم، وهً سنة سٌتبعها المجلس ابتداء  المماطعات كمار مجالس تدبٌل النصؾ سنوٌة تمارٌر

 .من هذه الدورة
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 التقرير النصف الصنىٍ جمللض مقاطعُ مراكش املدينُ 
 : مصلحة المدٌرٌة

 تم خاللها استمبال : 0222عرفت مصلحة المدٌرٌة سٌرا عادٌا خالل الستة أشهر االخٌرة لسنة 

 222 شكاٌة 

 22 ًتهان 

 222  طلب 

 22 دعوة 

 مصلحة أعمال المجلس:

 

 فً اطار عمل اللجان الدائمة لمجلس مماطعة مراكش المدٌنة تم:

 همت برمجة المبلػ  0222ؼشت  22عمد اجتماع للجنة الشإون المالٌة و االلتصادٌة بتارٌخ

 .0222المالً المخصص للتسٌٌر المرصودة للمماطعة برسم السنة المالٌة 

  إلٌجاد صٌؽة مستعجلة من 0222نونبر 00عمد اجتماع لجنة شإون التعمٌر و البٌئة ٌوم الثالثاء،

طرؾ كل الفاعلٌن فً مجال التعمٌر إلنماذ مراكش المدٌنة من آفة الدور االٌلة للسموط و تجدٌد 

 النسٌج العمرانً المتدهور.

  إلطالع المجلس على  0222ؼشت02عمد اجتماع لجنة الشإون االجتماعٌة و الثمافٌة بتارٌخ

وضعٌة المرافك االجتماعٌة و الرٌاضٌة الموضوعة رهن اشارة المماطعة، و اجتماع ثانً 

 همت تنظٌم رحلة إلى المدن المؽربٌة لصد تبادل التجارب و خبرات  0222اكتوبر22بتارٌخ 

  شٌط الرٌاضً.لتشكٌل لجنة التن 0222ٌونٌو  22عمد اجتماع لجنة التنشٌط الرٌاضً بتارٌخ 

 اما  بخصوص اجتماعات المجلس فً اطار دوراته العادٌة فمد كانت كالتالً:

  دورته العادٌة لشهر ٌونٌو تدارس  0222ٌونٌو  22عمد مجلس مماطعة مراكش المدٌنة بتارٌخ

 ممررات.  22نمطة و تم خالله استصدار  20خاللها 

  نمط  و تم  22شتنبر همت دراسة  دورته العادٌة لشهر 0222شتنبر  22كما عمد بتارٌخ

 ممررات . 22استصدار 
 

 مصلحة الحالة المدنٌة :

بخصوص نشاط مكاتب الحالة المدنٌة و تثبٌت االمضاء بالمركزٌة والملحمات االدارٌة الست التابعة 

 لمماطعة مراكش المدٌنة فكانت كالتالً :

 شهادة 2222شواهد الوالدات :  -

 شهادة 222شواهد الوفٌات : -

 رسم 22022سوم الوالدات : ر -

 رسم 2222رسوم الوفٌات: -

 وثٌمة 22222تثبٌت اإلمضاء:  -

 شهادة 22222شواهد مختلفة :  -
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 مصلحة التعمٌر : 

  بلػ عدد الملفات المدروسة خالل اجتماعات الشبان الوحٌد خالل الفترة مابٌن شهر ماي إلى

 ملؾ 222: 0222ؼاٌة شهر نونبر 

  : شكاٌة  002الشكاٌات 

 222ص الترمٌم : رخ 

  : مخالفة 22المخالفات 

  : لرار  22لرارات الهدم 

 مصلحة الشإون التمنٌة :

  : أوراش صٌانة 22الصٌانة و المحافظة على البناٌات اإلدارٌة 

  : مإسسة 20صٌانة المنشآت الرٌاضٌة 

 : صٌانة  222موالعتم تركٌب التبلٌط بالحجر الالصك +  22الصٌانة االعتٌادٌة للطرلات 

 :ممابر 22الصٌانة و االصالح االعتٌادي للممابر 

  : مولع 22نمل االتربة 

  :مولع صٌانة 22صٌانة االنارة العمومٌة 
 

 مصلحة المٌزانٌة و المحاسبة : -

 : سند طلب  22سندات الطلب 

 التعوٌضات عن المهام و التمثٌل : تعوٌضات للرئٌس و لذوي الحك من المستشارٌن 

 درهم  22222222,22بمبلػ  0222رصودة لسنة اعداد حساب النفمات الم 

  0222تحوٌل اعتمادات بعض فمرات حساب النفمات من المبالػ المرصودة برسم سنة 

 

 الشإون الثمافٌة ،االجتماعٌة و الرٌاضٌة -مصلحة التجهٌز 

 لام مجلس مماطعة مراكش المدٌنة بتمدٌم الدعم لفعالٌات المجتمع المدنً عن طرٌك :

 تٌكً لالندٌة الرٌاضٌة )مٌدالٌات، ألبسة رٌاضٌة ....(الدعم الوجس 

 الالوازم المكتبٌة و المطبوعات 

  االدوات المعلوماتٌة 

  ادوات النظافة 

  لفة رمضان 

 : 22حفل اعذار 

 توزٌع الهداٌا على الفرق الفائزة داخل المإسسات التعلٌمٌة 

 ...  احٌاء امسٌة فنٌة بمناسبة عٌد العرش و المسٌر الخضراء 

   ًالمساهمة فً احٌاء المهرجانات و المشاركة فً الفعالٌات الموازٌة لمإتمر المناخ الدول

  00كوب 
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 ملخص التقرير النصف الصنىٍ جمللض مقاطعُ املنارَ 
  2106 شتنرب 31خالل املدَ من فاتح ابريل إىل غايُ 

 : مصلحة المدٌرٌة

 مراسلة. 22تم خاللها ارسال  0222االخٌرة لسنة عرفت مصلحة المدٌرٌة سٌرا عادٌا خالل الستة أشهر 

 مصلحة أعمال المجلس:

 فً اطار عمل اللجان الدائمة لمجلس مماطعة المنارة تم:

  هم جدول  0222ابرٌل  02عمد اجتماع تحضٌري للجنة المكلفة بتحدٌث االدارة بتارٌخ

 اعمالها تحدٌث االدارة بالنفوذ الترابً للمماطعة
 0222ماي  22بتارٌخ 0222ال للدورة العادٌة لشهر شتنبر تحضٌر جدول االعم 
  و تناول دراسة وضعٌة السكن  0222ماي  22عمد اجتماع لجنة التعمٌر و البٌئة بتارٌخ

 ؼٌر الالئك "الدواوٌر " داخل تراب المماطعة  
  0222ماي  02عمد اجتماع  للجنة الشإون المالٌة و االلتصادٌة بتارٌخ 
 0222ؼشت  02جنة الشإون المالٌة و االلتصادٌة بتارٌخ التحضٌر النعماد ل  

 اما  بخصوص اجتماعات المجلس فً اطار دوراته العادٌة فمد كانت كالتالً:

  0222دورته العادٌة لشهر ٌونٌو  0222ٌونٌو  20عمد مجلس مماطعة المنارة  بتارٌخ 
  همت  0222شهر شتنبر دورته العادٌة ل 0222شتنبر  22عمد مجلس مماطعة المنارة بتارٌخ

 نمط. 22دراسة 

 مصلحة الحالة المدنٌة :

بخصوص نشاط مكاتب الحالة المدنٌة و تثبٌت االمضاء بالمركزٌة و الملحمات االدارٌة السبعة التابعة 

 لمماطعة المنارة فكانت كالتالً :

 2220تصارٌح الوالدات :  -
 222شواهد الوفٌات:  -
 22222رسوم الوالدات :  -
 2222ت:رسوم الوفٌا -
 220222تثبٌت اإلمضاء:  -
 222االحكام التً احٌلت على الملحمات االدارٌة تمدر ب -

 مصلحة التعمٌر : 

  بلػ عدد الملفات المدروسة خالل اجتماعات الشبان الوحٌد خالل الفترة مابٌن شهر شتنبر

 ملؾ 2222: 0222إلى ؼاٌة شهر أكتوبر   0222

  : 2022ملفات المسجلة الجدٌدة 

  2222المسلمة: الملفات 

  : 222رخص االصالح 

  : 2002رخص السكن 

  :022شواهد الربط بالكهرباء 

  : 20شواهد الربط بالماء 

  : شكاٌة  222الشكاٌات 
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 مصلحة الشكاٌات :

و التنظٌمٌة  فً اطار تحدٌث االدارة لام مجلس مماطعة المنارة بمجموعة من التدابٌر العملٌة

تمدٌم اجابات عنها فً آجال معمولة و االشارة إلى تنامً اهتمام  لتسرٌع وثٌرة البت فً الشكاٌات و

 المرتفمٌن باستعمال الخدمة االلكترونٌة.

 مصلحة الشإون التمنٌة :
 

لامت مصالح المسم  0222خالل الست أشهر ابتداء من فاتح ابرٌل إلى ؼاٌة نهاٌة شتنبر 

 ح التالٌة:التمنً و تمنًٌ الملحمات االدارٌة  باالشؽال همت المصال

  الصٌانة و التسٌٌر 
  جمعٌة رٌاضٌة( 02مصلحة التجهٌز)تمدٌم دعم لوجستٌكً ل 
 مصلحة وسائل االتصال و التواصل و الماء و الكهرباء 
  مصلحة النظافة 
 مصلحة الطرق :الصٌانة االعتٌادٌة للطرلات 
  :مولع صٌانة 22صٌانة االنارة العمومٌة 
 لصٌانة االعتٌادٌة مصلحة المناطك الخضراء : )اشؽال ا 

 

 مصلحة الصفمات و المٌزانٌة :

لامت مصلحة الصفمات و المٌزانٌة ابتداء من شهر ابرٌل إلى ؼاٌة نهاٌة شهر شتنبر بالسهر على 

 السٌر العادي للمصلحة من خالل :

  اعداد الكشوفات النهائٌة و محاضر االستالم 
 اعداد حواالت الصفمات 
 و االعالن عنها  تهٌئ ملفات العروض و ارسالها 
  اعداد ملفات الصفمات 
 ..... اعداد حوالة جرٌدة التنمٌة الجهوٌة 

  الشإون الثمافٌة ،االجتماعٌة و الرٌاضٌة و التواصل -مصلحة التجهٌز 

 لام مجلس مماطعة المنارة  بتمدٌم الدعم لفعالٌات المجتمع المدنً عن طرٌك :

  دوري لدماء ممارسً كرة المدم 
 ٌد المران الكرٌم مسابمة لتجو 
 مخٌم المرب الحضاري 
  بطولة المنارة فً السباحة 
  التتبع و التمٌٌم لألنشطة بالمرافك السوسٌو تربوٌة و الرٌاضٌة 
  :)التمٌٌم لعدد التراخٌص بالمرافك الرٌاضٌة )الماعات المؽطاة 

 (  %02، العزوزٌة % 02،المحامٌد  %22)الزرلطونً   022التراخٌص المناسباتٌة:  -

 (  %22العزوزٌة ، % 02،المحامٌد  %22)الزرلطونً  222التراخٌص الدورٌة :  -  

 : التمٌٌم لعدد التراخٌص بالمرافك الثمافٌة 
،  المركز %02دار الشباب  ،%22: )المركب الثمافً الحً الحسنً  202التراخٌص المناسباتٌة  -  

   (%20االجتماعً للمرب المحامٌد 
، المركز %22دار الشباب  ،%  22المركب الثمافً الحً الحسنً   222الدورٌة :التراخٌص  -     

  (%22االجتماعً للمرب المحامٌد 
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 ملخص التقرير النصف شنىٍ لتدبري مقاطعُ جلًس
 2106شتنرب  31إىل غايُ  2106خالل الفرتَ  املنتدَ من فاتح أبريل 

 مصلحة المدٌرٌة :  -

نالش فٌهما   0222عة  بعمد اجتماعٌن بكل من شهر نونبر و شهر ابرٌل لام المكتب المسٌر لمجلس المماط

 النمط التالٌة :

 *متابعة السٌر العادي للعمل داخل المماطعة و الملحمات اإلدارٌة  

 *افتتاح ملحمة رٌاض السالم  

 *تمٌٌم األنشطة ذات البعد االجتماعً و الرٌاضً من الناحٌة التمنٌة و اللوجستٌكٌة 

 ة تنظٌم رحلة خاصة بؤعضاء مكتب المماطعة لبعض الجماعات لصد الولوؾ على تجربتها.*دراس 

 *تحدٌد موعد الدورة االستثنائٌة الممرر عمدها خالل شهر ابرٌل و جدول إعمالها  

 *تمٌٌم نشاط البرنامج المندمج للملحمة اإلدارٌة الحً العسكري 

 زدهار*تهٌئ البرنامج المندمج للملحمة اإلدارٌة اال 

 02: 22/22/0222إلى 22/22/0222بلؽت عدد طلبات االلتناء المنجزة خالل الفترة الممتدة من  - 

 نفمات موزعة حسب الموضوع .   22طلب و 

 : مصلحة أعمال المجلس -

 

 دورات المجلس العادٌة واالستثنائٌة فمد كانت كالتالً: بخصوص

 تمت المصادلة فٌها على نمطتٌن و تؤجٌل اثنتٌن.:  0222ابرٌل 02*دورة استثنائٌة منعمدة بتارٌخ 

:تمت المصادلة فٌها على اربع 0222ٌونٌو  20انعمدت بتارٌخ  0222* الدورة العادٌة لشهر ٌونٌو

 نمط و تؤجٌل نمطتٌن.

 همت منالشة ثالثة نمط 0222ٌولٌوز 02المنعمدة بتارٌخ 0222*الدورة االستثنائٌة لٌولٌوز

 22: تمت المصادلة فٌها على 0222شتنبر  22انعمدت بتارٌخ  0222تنبر *الدورة العادٌة لشهر ش

 نمط و تم التؤجٌل فً نمطتٌن. 

   

                                                 أما بخصوص اجتماعات مكتب المجلس و اللجان الدائمة فمد كانت كالتالً:

اجتماعات  22ٌة و الصحة و التواصل و اإلعالم *عمدت لجنة الثمافة و الرٌاضة و الشإون االجتماع

همت منالشة تمٌٌم برامج األسابٌع المندمجة و منالشة  0222شتنبر-ماي–بكل من شهر ابرٌل 

ممترحات اإلستراتٌجٌة و االطالع على جدٌد المولع االلكترونً ووضع آلٌات تدبٌر المرافك التابعة 

 للمماطعة .

هم برمجة  0222ابرٌل 02االلتصادٌة اجتماعٌن االول بتارٌخ * عمدت لجنة المالٌة و الشإون 

شتنبر  22، و الثانً بتارٌخ0222حساب النفمات من المبالػ المرصودة ؼٌر المستهلكة برسم سنة 

هم دراسة تحوٌل اعتماد بعض فمرات حساب النفمات من المبالػ المرصودة الخاصة بمجلس 0222

مشروع حساب النفمات من المبالػ المرصودة الخاصة بمجلس  ، و دراسة0222مماطعة جلٌز برسم سنة

 .0222مماطعة جلٌز برسم سنة 
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اجتماعات بكل من شهر ابرٌل و  22* عمدت لجنة التعمٌر و البٌئة و األشؽال و المرافك العمومٌة 

رحات اجتماعٌن بشهر ماي لدراسة الوعاء العماري للمماطعة و تحدٌد الحاجٌات و األولوٌات و وضع ممت

 االستثمار و برنامج التجهٌز .

اجتماعا لمدارسة وضعٌة التشوٌر  0222ابرٌل 02* عمدت لجنة السٌر و الجوالن المإلتة بتارٌخ 

 الطرلً و وضعٌة النمل الحضري بالنفوذ الترابً للمماطعة.

اءات و اجتماعا اطلعت فٌه على االجر 0222اكتوبر  22*كما عمدت اللجنة المإلتة للسٌاحة بتارٌخ 

 .  cop22االستعدادات العملٌة الستضافة فمة المناخ مراكش 

 

-جلٌز–الحً الشتوي -مصلحة الحالة المدنٌة للمماطعة بالملحمات اإلدارٌة الخمس)الحً العسكري -

 االزدهار ( :-امرشٌش-الداودٌات-اسٌل
 

 222*دفاتر تصرٌحات الوالدات          :        

 222:                *دفاتر تصرٌحات الوفٌات   

 222*دفاتر األحكام التصرٌحٌة           :        

   222*كنانٌش التعرٌؾ و الحالة المدنٌة  :         

 220*االحكام                               :        

 2202*تصارٌح الوفٌات                    :        

  222:        *التولٌعات المودعة                  
 

 مصلحة الشإون التمنٌة : -    

 صفمات همت : 22 مصلحة الطرقبلػ عدد الصفمات المنجزة من طرؾ 

  22220022صفمة لصٌانة الطرق باإلسفلت بلػ المجموع بالمتر مربع 

  : صفمة لصٌانة الساحات العمومٌة ،المنتزهات و موافك السٌارات 

 0م 0222022وضع الحجر الالصك  -

 0م 2222020ع الزلٌج وض -

 0م 202022إصالح الحجر الالصك  -

 0م 202022تهٌئة موالؾ السٌارات  -

 متر خطً  020022شبان حدٌدي  -

   2-0-2صفمة تهٌئة األرصفة و األزلة "الشطر-: " 

 0م  22202002وضع الحجر الالصك  -      

 0م  2222022الخرسانة الملونة  -      

 0م  22x22 2222022فئة وضع الزلٌج من  -      

 :صفمة المجلس الجماعً لتهٌئة االرصفة و االزلة بالزلٌج و الحجر الالصك 

 0م 2202022وضع الحجر الالصك  -   
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من صباؼة و و تركٌب و  222بؤشؽال الصٌانة االعتٌادٌة بلؽت  مصلحة المستودع البلديكما لامت 

 إصالح ...

الصٌانة االعتٌادٌة للحدائك شملت السمً و إزالة و لامت مصلحة المناطك الخضراء بؤشؽال 

 األعشاب الطفٌلٌة و تشذٌب الشجٌرات و األشجار و ؼرسها بالنفوذ الترابً للمماطعة .

بالمسم التمنً بمعالجة كل الشكاٌات و طلبات التدخل  الوارد على المصلحة  مصلحة البناٌاتو لامت 

 ٌر التشخٌصٌة فً البعض األخر.بمعاٌنات مٌدانٌة ، التدخل و أعداد التمار

بالصٌانة االعتٌادٌة و العمل على إنارة زنمة معاد بن جبل اعتمادا  مصلحة اإلنارة العمومٌةكما لامت 

 على اإلمكانٌات الذاتٌة للمصلحة.

لامت هذه األخٌرة بحمالت تمشٌطٌة خالل شهر ماي و ؼشت همت   مصلحة النظافةبخصوص 

للمماطعة شملت ازالة الحصى ،ازالة العشب،ازالة بماٌا مواد البناء،ازالة مختلؾ الملحمات اإلدارٌة 

 االكٌاس البالستٌكٌة ،ازالة الملصمات على الجدران ،نظافة جنبات الودٌان و تجرٌؾ البمع العارٌة.

 مصلحة الشرطة االدارٌة : -

 رخصة التصادٌة. 22بلػ مجموع الرخص االلتصادٌة المسلمة من طرؾ المصلحة 

 لحة الشإون اإلدارٌة :مص  -

 بلػ مختلؾ الشواهد و الوثائك المنجزة من طرؾ المصلحة كالتالً:

 22* المذكرات االدارٌة : 

 22* لرارات التفوٌض :

 02* طلبات اجراء فترات تدرٌبٌة :

 22* الترلٌات :

 .222* شواهد مختلفة : 

 مصلحة الشإون الثمافٌة، االجتماعٌة و الرٌاضٌة : -

برنامج الثمافً االجتماعً و  الرٌاضً المندمج و تحت شعار العمل المٌدانً انفتاح شراكة فً اطار ال

 تم بما مجموعه : -الفحص العام–لٌاس السكري -لٌاس الضؽط–و تنمٌة مستدامة "حملة الفحص الطبً 

 2222*لٌاس الضؽط : 

 222* لٌاس السكري : 

 222* الفحص العام :  

 نادي. 02طرؾ مجلس مماطعة جلٌز فرع كرة المدم : عدد األندٌة المدعمة من - 

 22عدد االندٌة المدعمة من طرؾ مجلس مماطعة جلٌز فرع المالكمة: - 
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 22كرة الٌد : –عدد االندٌة المدعمة من طرؾ مجلس المماطعة صنؾ العصبة  - 

 0222كما نظم مجلس المماطعة دوري رمضان لفرق االحٌاء كرة المدم  - 

 22كرة المدم  –ة المدعمة من طرؾ مجلس المماطعة صنؾ العصبة عدد االندٌ - 

  22عدد التراخٌص المسلمة لالستفادة من ملحك الحً الدمحمي المترب : - 

 22االندٌة المستفٌدة من استؽالل المسبح الجماعً الحً الدمحمي : - 

 جمعٌة  20:  0222نة عدد الجمعٌات المستفٌدة من خدمات النمل فً اطار المخٌمات الصٌفٌة لس - 

فً اطار االعمال ذات الطابع التضامنً و اإلنسانً التً ٌموم بها مجلس المماطعة تم توزٌع لفة  - 

 رمضان على الشكل التالً :

 موزعة على أعضاء مجلس المماطعة  0202*  

 موزعة على موظفً المماطعة  022*  

 ة تنشط فً مختلؾ المجاالت. جمعٌ 20كما لام مجلس مماطعة  جلٌز بتمدٌم الدعم ل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (20/02/2017ملجلغ جماعت مشاهؾ )الجلعت الثالثت بخاسيخ  2017ادًت لؽهش فبراًش مدمش الذوسة الع

236 

 ملخص التقرير النصف شنىٍ لتدبري مقاطعُ شًدٍ يىشف بن علٌ
 مصلحة المدٌرٌة : -

 

عكفت مصلحة المدٌرٌة و من خاللها مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً  على وضع منهجٌة 

فً تنسٌك تام و تواصل دائم جدٌدة فً التعاطً مع المشاكل و اإلكراهات التً تعانً منها المماطعة 

مع السلطات المحلٌة و المجلس الجماعً لتؽٌٌر النظرة التً ألفتها الساكنة سواء على المستوى 

 التواصلً أو اإلداري حتى تتبوأ المكانة الالئمة بها.

  " المٌام بمعاٌنات مٌدانٌة للمشارٌع المبرمجة فً اطار "مراكش الحاضرة المتجددة 

 ( سوق الواحةزٌارة االسواق- )سوق الربٌع 

 معاٌنة الخزانة البلدٌة و مشروع المنتزه المحاذي للماعة المؽطاة 

  عمد عدة اجتماعات مع السٌد الوالً و السٌد رئٌس المجلس الجماعً والسادة

 رإساء المصالح الخارجٌة و كذا ممثلً السلطة المحلٌة بالمماطعة:

 ستملة لتوزٌع الماء و الكهرباء بمراكشاجتماع مع السٌد المدٌر العام للوكالة الم 
 اجتماع مع السٌد مدٌر المكتب الوطنً للكهرباء بمراكش 
 اجتماع مع السٌد مدٌر مإسسة العمران 
 اجتماع مع السٌد مدٌر الوكالة الحضرٌة 
  ًاجتماع مع السٌد مدٌر المحافظة العمارٌة بسٌدي ٌوسؾ بن عل 
 راكشاجتماع مع السٌد المدٌر الجهوي للصحة بم 
  اجتماع مع السٌد المدٌر اإلللٌمً لوزارة التربٌة الوطنٌة بمراكش 

  عمد عدة اجتماعات و لماءات مع أطر المجلس الجماعً و أطر المماطعة للولوؾ

 على تمدم األشؽال المبرمجة بتراب المماطعة .

  األطر التابعة للمماطعة للتمٌد عمد اجتماع مع رإساء المصالح لحث الموظفٌن و

حترام الضوابط و الموانٌن المعمول بها فً مجال الوظٌفة العمومٌة و الجماعات او

 تنفٌذا للخطاب الملكً السامً.
 

 مصلحة أعمال المجلس : -

ٌة و كذا اجتماعات مكتب المجلس بخصوص اجتماعات المجلس فً إطار دوراته العاد

 اللجان الدائمة فمد كانت كالتالً:و

  بن علً اجتماعات دورٌة لتتبع السٌر العادي عمد مجلس مماطعة سٌدي ٌوسؾ

 للمصالح و المرافك التابعة للمماطعة و المٌام باإلجراءات و التدابٌر الالزمة.

  ؼشت للتهٌئ للدورة العادٌة لشهر شتنبر و تحدٌد جدول أعمالها. 22اجتماع بتارٌخ 

  التالٌتٌن:و ذلن من اجل دراسة و منالشة النمطتٌن  0222نونبر 22اجتماع بتارٌخ 

  منالشة مشكل ارتفاع فواتٌر استهالن الماء و الكهرباء بالمرافك التابعة للمماطعة

 و دراسة إمكانٌة االعتماد على الطالات المتجددة لتدبٌر هذا المجال.

 .إحداث فضاء لالستمبال ببهو ممر المماطعة 
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  دؾ إلى ترشٌد و ذلن من أجل منالشة االلتراح الذي ٌه 0222نونبر 02اجتماع بتارٌخ

 نفمات استهالن الماء و الكهرباء.
  و ذلن من أجل التهًٌء للدورة العادٌة لشهر 0222دجنبر  22اجتماع بتارٌخ

 الذي تاله عمد اجتماعات اللجن التابعة لمجلس المماطعة. 0222ٌناٌر
  ً0222شتنبر  22و   22عمد مجلس المماطعة للدورة العادٌة لشهر شتنبر ٌوم. 
 جنة المشتركة بٌن المجلس و المدٌرٌة اإلللٌمٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة اجتماع الل

 .0222أكتوبر  02بمراكش بتارٌخ 
  اجتماع اللجنة المشتركة بٌن المجلس و الوكالة المستملة لتوزٌع الماء و الكهرباء

.لدراسة و منافشة وضعٌة األشؽال المنجزة من 0222اكنوبر 02بمراكش بتارٌخ 

 بتراب المماطعة و اإلكراهات المطروحة.طرؾ الوكالة 
  0222-20-02اجتماع لجنة الشإون االجتماعٌة و الثمافٌة بتارٌخ . 
  0222-20-00اجتماع لجنة التعمٌر و البٌئة بتارٌخ. 
 

 مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌة بالمماطعة: -

 مالحظات العدد نوع الوثيقة
 تلؾ األحكام المضائٌة التً تهم الحالة المدنٌة للمواطنٌنمخ 23 األحكام المحالة على الملحمات األربع

المراسالت التً احٌلت على السٌد وكٌل 
 الملن

12 

مختلؾ األحكام المضائٌة التً تعاد إحالتها على السٌد الوكٌل 
إضافة الى البٌانات التً تهم األحكام التنمٌحٌة و الواجب 

ً سجالت تسجٌلها بطإر رسوم الوالدة المعنٌن باألمر ف
 المحكمة 

 05 التمارٌر المحالة على مصالح الوالٌة 
ٌمصد بها التمارٌر االحصائٌة الشهرٌة ، العمود و االلتزامات 

..... 

 20 البٌانات المحالة على الملحمات األربع 
ٌمصد بها الزواج، الطالق، الوفاةطبما لممتضٌات المانون 

22022 

 الح أو التؽٌٌر بما فٌها من حاالت اإلص 12 اإلدخال

 11 المراسالت الخارجٌة 
المراسالت المتعلمة بالحالة المدنٌة لألفراد و المحالة على 
بعض المصالح الخارجٌة أو الجماعات الترابٌة المتواجدة 

 خارج تراب الجماعة الحضرٌة لمراكش

 15 المراسالت الداخلٌة
ٌتعلك األمر بمآل المراسالت المحالة على المحالة على 
الملحمات األربع اضافة للمراسالت المحالة على المصلحة من 

 طرؾ المجلس الجماعً أو من طرؾ مصالح الوالٌة 

 19 مراسالت مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌة

ٌمصد بها المراسالت المختلفة التً تتم بٌن المصلحة 
المركزٌة من جهة و مختلؾ الملحمات و مكتب الحالة المدنٌة 

عة و مصالح الوالٌة أو إدارات مختلفة من جهة بممر المماط
 أخرى

 14 مراسالت المجلس الجماعً 
ٌمصد بها المراسالت المختلفة التً تتم بٌن المصلحة 

 المركزٌة من جهة و المجلس الجماعً من جهة ثانٌة

 1 مؽاربة المهجر 

تتضمن المراسالت التً تتوصل بها المصلحة أو تحٌلها 
و صنادٌك التؤمٌن أو التماعد بؤوربا)عمود  المنصلٌات المؽربٌة

: الزواج ،الطالق،أو معلومات تهم ذوي الحموق و المعاش 
).... 

  10 ممر المماطعة 

  82 المجموع العام
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المجلس  البٌانات االدخاالت الوكٌل الوالٌة االحكام المصالح
 .ج

مراسالت  المركزٌة
 داخلٌة

مراسالت 
 خارجٌة

مؽاربة 
 المهجر

 جموعالم

 43 11 11 11 16 11 05 11 10 14 07 الشمالٌة

 21 11 11 11 10 11 16 10 11 16 16 الوسطى

 19 10 11 12 10 13 11 10 11 12 11 الجنوبٌة

الحً 
 الجدٌد

11 13 11 11 11 11 10 10 11 10 15 

ممر 
 المماطعة

//// 11 11 //// 11 11 11 12 11 11 12 

المجلس 
 الجماعً

///// 11 11 //// 11 //// 11 11 11 11 10 

 13 11 11 10 //// 10 11 11 10 11 //// المركزٌة

 82 11 11 16 19 14 20 12 12 05 23 المجموع
 

مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌة التابعة لمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن علً الفترة الممتدة من 

 و ذلن وفك الجدول التالً: 30/02/2106إلى  10/17/2106
 

 مالحظات العدد الوثيقة  نوع
 مختلؾ االحكام المضائٌة التً تهم الحالة المدنٌة للمواطنٌن 92 االحكام المحالة على الملحمات األربع

المراسالت التً احٌلت على السٌد 
 وكٌل الملن

مختلؾ االحكام المضائٌة التً تعاد احالتها على السٌد الوكٌل اضافة الى  20
حكام التنمٌحٌة و الواجب تسجٌلها باطار رسوم البٌانالت التً تهم اال

 والدة المعنٌٌن باألمر فً سجالت المحكمة

 ٌمصد بها التمارٌر االحصائٌة الشهرٌة : العمود و االلتزامات.... 50 التمارٌر المحالة على مصالح الوالٌة

 99037بما لممتضٌات المانون ٌمصد بها الزواج،الطالق،الوفاة، ط 55 البٌانات المحالة على الملحمات األربع

 بما فٌها من حاالت اإلصالح أو التؽٌٌر 04 اإلدخاالت

المراسالت المتعلمة بالحالة المدنٌة لألفراد و المحالة على بعض  12 المراسالت الخارجٌة
المصالح الخارجٌة أو الجماعات الترابٌة المتواجدة خارج تراب الجماعة 

 الحضرٌة لمراكش

ٌتعلك األمر بمآل المراسالت المحالة على الملحمات الربع اضافة  02 داخلٌةالمراسالت ال
للمراسالت المحالة على المصلحة من طرؾ المجلس الجماعً او من 

 طرؾ مصالح الوالٌة

مراسالت مصلحة الحالة المدنٌة 
 المركزٌة

الملحمات و مكتب الحالة المدنٌة بممر المماطعة و مصالح الوالٌة او  54
 ات مختلفة من جهة اخرىادار

ٌمصد بها المراسالت المختلفة التً تتم بٌن المصلحة المركزٌة من جهة  03 مراسالت المجلس الجماعً
 و المجلس ج من جهة ثانٌة

تتضمن المراسالت التً تتوصل بها المصلحة او تحٌلها المنصلٌات  02 مؽاربة المهجر
 باالمؽربٌة و صنادٌك التامٌن او التماعد بارو

  10 ممر المماطعة

  327 المجموع العام
 

 النسبة المئوٌة لكل وثٌمة هً على الشكل التالً :*

 %28003  :  األحكام المحالة على الملحمات األربع -

 %16042  :     البٌانات -

 %06050 : مراسالت مصلحة الحالة المدنٌة المركزٌة -

 %05059 :   التمارٌر المحالة على مصالح الوالٌة  -

 %6042 :  المراسالت المحالة على السٌد الوكٌل-

 %4028 :     اإلدخاالت -

 %3097 :   مراسالت المجلس الجماعً  -
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 مصلحة الشإون التمنٌة : -
 

 صفمة  22:          الصفمات العمومٌة -2

 سند 20:         سندات الطلب )األشؽال( -0

 ورش. 22: 0222ً برسم سنة أشؽال الصٌانة المنجزة بمماطعة سٌدي ٌوسؾ بن عل -2
 

 مصلحة الشرطة اإلدارٌة : -

 توصلت المصلحة ب:
 22  منها و الرفض لطلب واحد.22طلب إلعادة ترلم العنوان، تم إعادة الترلٌم ل 
 20 0222شكاٌة من شهر ٌولٌوز إلى ؼاٌة شهر دجنبر. 

 22 .تصرٌحا لمزاولة أنشطة تجارٌة و حرفٌة ؼٌر منظمة 
 

 رٌة و المالٌة بالمماطعة :مصلحة الشإون اإلدا -

  الشًء.  التؽٌبات : 

  22:  االستفسارات 

 22:  المذكرات االدارٌة 

 02:  مراسالت مختلفة 
 

 مصلحة الشإون الثمافٌة، االجتماعٌة و الرٌاضٌة : -

 بلػ عدد األنشطة المزاولة بالمرافك التابعة للمصلحة حسب المرفك :
 

 لمركب الرٌاضً سٌدي ٌوسؾ ٌبن علًا: 

 22:     المدم  كرة 

 22:     العاب الموى 

  22:     المالكمة 

  ً22:     الروكب 

  22:    فنون الحرب 

  22:   الجمعٌات للمصالح االدارٌة 

  22:    الكرة الحدٌدٌة 
     23:   مجموعة األندٌة المستفٌدة 

 

 :ًالمركب الرٌاضً سٌدي ٌوسؾ بن عل 

 22:    كرة المدم 

  22:    العاب الموى 

 22:    الكمة الم 

  ً22:    الروكب 

 22:    فنون الحرب 

  22: الجمعٌات االجتماعٌة للمصالح االدارٌة 

 22:    الكرة الحدٌدٌة 
 23:  مجموع االندٌة المستفٌدة 
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 : ًالماعة المؽطاة الحً الجدٌد سٌدي ٌوسؾ بن عل 

 01:  مجموع االندٌة المستفٌدة   

سؾ بن علً سٌكون جاهزا فً ولته المحدد رؼم اإلكراهات و أما فٌما ٌخص المسبح البلدي سٌدي ٌو 

 الصعوبات الستمبال المستفٌدٌن فً أحسن الظروؾ.

 : ًالمركب الرٌاضً سٌدي ٌوسؾ بن عل 

 22:    كرة المدم 

  22:    العاب الموى 

  22:    المالكمة 

 الرخص المسلمة من المصالح التابعة لمصلحة الشإون الثمافٌة : -

 ضً سٌدي ٌوسؾ بن على :المركب الرٌا 

 25الرخص الدائمة     : 

 20الرخص االستثنائٌة : 

 : دار الشباب الحً الجدٌد 

 21:  الرخص الدائمة       

 01الرخص االستثنائٌة  :        

كما احتضنت دار الشباب خالل شهر نونبر رجال االمن بمناشبة المإتمر العالمً للمناخ "كوب 

 ناسبة المهرجان الدولً للسٌنما."و خالل شهر دجنبر بم22

 : ًالماعة المؽطاة سٌدي ٌوسؾ بن عل 

 02الرخص الدائمة       :       

 11الرخص االستثنائٌة    :      

كما احتضنت الماعة المؽطاة خالل شهر نونبر رجال األمن بمناسبة المإتمر العالمً للمناخ "كوب 

 "و خالل شهر دجنبر عرفت أعمال الصٌانة.22

 لمسبح البلدي سٌدي ٌوسؾ بن علً :ا 

 

 مستحم فً الٌوم. 034مستحم بمعدل  5361استفاد 
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 : (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  من النمطة التاسعة والعشرون

 لألشخاؿىخذبحن لذي الهيئاث الخذاوليت اخاوت املجلغ علما بخلاسيش ممثلي املجلغ الجماعي اإلا 

 الاعخباسيت الخالعت لللاهىن العام وبالهيئاث الاظدؽاسيت.

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

هذه النمطة، وطبما للممتضٌات المانونٌة الجاري بها العمل وال سٌما المانون التنظٌمً بخصوص  

 التداولٌة الهٌئات لدى المنتدبٌن الجماعً المجلس ممثلًتمارٌر ستتم إحاطة المجلس ب 003004عدد 

وهً التً تم توزٌعها علٌكم وٌتعلك  االستشارٌة وبالهٌئات العام للمانون الخاضعة االعتبارٌة لألشخاص

 األمر  ب:

 شركة المحطة الطرٌمٌة بمراكش 

 الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش 

 بمراكش الجتماعٌةمإسسات الرعاٌة ا 
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 أوؽىت اإلاىخخبحن الجماعيحن أعماء املجلغ ؤلاداسي مىجضة خٌى خفيلت  

 لىوالت جىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ

اللاض ي باهخذاب  2015أهخىبش  01لعادًت بخاسيخ ابىاء على ملشس املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ اإلاىعلذ في دوسجه 

ثلحن ملجلغ جماعت مشاهؾ في املجلغ ؤلاداسي للىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ ظبعت أعماء مم

 وهم العادة : 

         عبذ الشخيم الفحرامي  -

             خعً بباوي  -

  عادٌ اإلاخفذق  -

 دمحم أًذ الضاوي           -

  خليل بىلحعً  -

        عبذ العضيض بى ظعيذ   -

                   خعً الهىاسي  -

الجذد لحمىس للاء جىاـلي مع العيذ اإلاذًش العام و بعن أوش الىوالت  نبادسث الىوالت إلى اظخذعاء العادة اإلاىخخبح

وجم  إلعىائهم هظشة مىجضة خٌى مخخلف ألاجهضة الخذاوليت للمؤظعت و هزا خٌى أوؽىتها و اإلاهام اإلاىىوت بها

 .جضويذهم بمخخلف الىزائم المشوسيت

ووأٌو خىىة  ، 2015دجىبر  11وفي إواس الاظخعذاداث للمجلغ ؤلاداسي للىوالت اإلاىعلذ في دوسجه العادًت بخاسيخ  و هىزا

للىوالت لذي املجلغ ؤلاداسي بىن اإلاؽىس اإلاىخذ–مشاهؾ اإلاذًىت و اللفبت  نالجماعيحاملجلعحن  بى العادة مىخخعلذ 

الزي جم ،و كذ أظفش هزا الاجخماع املجلغ ؤلاداسي عً  اإلاىبثلت اجخماعا للخذاٌو خٌى اخخياس و حعيحن أعماء اللجان

 :  الدؽىيلت الخاليت على العادة ألاعماء بعذ اجفاق  2015دجىبر  10داخل جلعت مغللت بخاسيخ 

و ؼيل هزا الاجفاق مىلىع ملشس مفادق عليه باإلجماع مً وشف املجلغ ؤلاداسي للىوالت  اإلاىعلذ في دوسجه العادًت 

 وجم جىصيعه على جميع ألاعماء. 2015دجىبر  11بخاسيخ 

 داسي للىوالت:ىخخبحن اإلاىخذبحن لذي املجلغ ؤلا جذخالث و أؼىت العادة ألاعماء اإلاو ًبحن الجذٌو آلاحي مخخلف 

 لجىت ؤلاظتراجيجيت و الاظدثماساث للىوالت لجىت الحيامت للىوالت لجىت الخذكيم للىوالت لجىت الدعيحر 

 وي ببا العيذ خعً 

 العيذ دمحم أًذ الضاوي  
 

  

 العيذ عبذ العضيض بىظعيذ   

 العيذ خالذ بلهاؼمي  

 

 العيذ خعً الهىاسي  

 العيذ عبذ الشخيم الفحرامي  

 العيذ عادٌ اإلاخفذق 

 العيذ خليل بىلحعً 

 

 لعيذ خعً بباوي ا 

 العيذ عادٌ اإلاخفذق  

 العيذ خالذ بلهاؼمي  

 العيذ عبذ الشخيم الفحرامي  

 ًذ الضاوي العيذ دمحم أ 

 العيذ خعً الهىاسي  

 العيذ عبذ العضيض بىظعيذ   
 العيذ خليل بىلحعً 
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الجهاص 

 الخذاولي 

 اللشاساث و الخىـياث  الفادسة   جذٌو ألاعماٌ

 2015ظىت            

 -   -  

املجلغ ؤلاداسي في 

دوسجه العادًت بخاسيخ 

 2015دجىبر  11

و املخىي  2016لعىت  الاظخغالٌاس و الذساظت واإلافادكت على محزاهيت الاظدثم -

 .2020-2016الخماس ي 

 حعيحن أعماء اللجان اإلاخخففت اإلاىبثلت عً املجلغ ؤلاداسي للىوالت.  -

الذساظت و اإلافادكت على الاجفاكيت اإلاخعللت بخجهحز بؽبىت الفشف الفحي دواسي  -

اهيم أوالد ؼعىف و أوالد بً سخمىن الخابعحن للجماعت اللشويت واخت ظيذي ابش 

 بعمالت مشاهؾ و رلً في إواس بشهامج معالجت العىً غحر الالئم بعمالت مشاهؾ.

و املخىي ؤلاظتراجيجي  2016على محزاهيت الاظدثماس والاظخغالٌ بشظم ظىت اإلافادكت باإلجماع  - 

2016-2020. 

الت حعيحن أعماء اللجان اإلاخخففت اإلاىبثلت عً املجلغ ؤلاداسي للىو اإلافادكت باإلجماع على  -

 هما هى مبحن أعاله. اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ

على الترخيق  للعيذ اإلاذًش العام  للىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء والىهشباء باإلجماع اإلافادكت  -

بمشاهؾ العخماد الؽشوه الخفميليت اإلاخفم عليها مً وشف املجلغ ؤلاداسي للىوالت بؽأن الشظىم 

ت لخجهحز دواسي ؼعـىف وأوالد بـً سخمـىن بؽبىت الفشف الفحي اإلاخىاجذًً وألاحعاب اإلاىبل

و اإلاخمثلت في خفن اليعبت اإلائىيت اإلاىبلت  بالجماعت اللشويت واخت ظيذي إبشاهيم عمالت مشاهؾ

 . %5إلى %10( مً (Taux de Peines et Soinsهخيلفت ألاحعاب 

-  
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 ث و الخىـياث  الفادسة اللشاسا  جذٌو ألاعماٌ الجهاص الخذاولي 

 2016ظىت 

 الحيامت  لجىت

 2016 ماي  23بخاسيخ 

 

 .2015-2014لعىتي  خٌى عمل هيأث خيامت الىوالتلشيش ج -

 

 2015-2014جبني جلشيش خيامت الىوالت لعىتي  - 

 لذوساث جىىيييت.لشوسة إخماع أعماء املجلغ ؤلاداسي للىوالت  -

إعذاد جذاٌو ألاعماٌ لهزه اللجىت مً خالٌ علذ مؽاسهت أعماء لجىت الحيامت للىوالت في  -

 اجخماعاث معبلت.

 

 

 لجىت الخذكيمعي اجخما

 2016 ماي   17بخاسيخ 

 2016ماي  24و 

 

 اهخخاب سئيغ لجىت الخذكيم للىوالت  -

 2015دساظت جلاسيش اإلاذكم اإلاعخلل لحعاباث الىوالت بشظم ظىت  -

عمل الخذكيم وبشهامج  2015خفيلت الخذكيم الذاخلي بشظم ظىت  -

  2016  الذاخلي بشظم ظىت

 

سئيعا معدؽاس، ممثل املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ اهخخاب العيذ عبذ العضيض  بىظعيذ  - 

 للجىت الخذكيم للىوالت.

بىاء على الخلاسيش النهائيت  2015اإلافادكت اإلابذئيت على الحعاباث الشظميت للىوالت بشظم ظىت  -

 العىت. هفغ بشظمللمذكم اإلاعخلل للحعاباث 

وبشهامج عمل الخذكيم الذاخلي بشظم ظىت  2015جبني مخىي الخذكيم الذاخلي بشظم ظىت    -

2016  
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الجهاص 

 الخذاولي 

 اللشاساث و الخىـياث  الفادسة   جذٌو ألاعماٌ

 -جخمت-2016ظىت 

لجىت الدعيحر 

 اإلاىعلذ

 02بخاسيخ 

 2016ًىهيى 

 

 

 

 

 

وجلشيش اإلاذكم  2015للعىت اإلااليت دساظت الحعاباث الشظميت للىوالت  -

 الخاسجي للحعاباث بشظم هفغ العىت،

إزش اخخمان مذًىت مشاهؾ  2016دساظت الخعذًالث اإلابرمجت بمحزاهيت ظىت  -

 ،2016( اإلاشجلب خالٌ ؼهش هىهبر COP 22للمؤجمش العالمي خٌى اإلاىاخ) 

لاث دساظت الخعذًالث اإلالترخت بمشفلاث الىظام اإلاخعلم بئبشام الفف -

 العمىميت للىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء إلاشاهؾ،

دساظت الترخيق للمذًش العام للىوالت إلعذاد و مىاكؽت و الخىكيع على العلذ  -

بحن الذولت و الىوالت مع وصاسة الذاخليت ووصاسة  2021-2017البرهامج لفترة 

 الاكخفاد و اإلااليت.

 

 

 

 

 

 

بىاء على الخلاسيش النهائيت للمذكم اإلاعخلل  2015ظميت للىوالت بشظم ظىت الحعاباث الش اإلافادكت على  - 

 « .مىلٌى مً جذًذ»إلى خعاب  2015و إسجاء هديجت العىت اإلااليت  العىت بشظم هفغللحعاباث 

إزش اخخمان مذًىت مشاهؾ للمؤجمش العالمي خىٌ  2016الخعذًالث اإلابرمجت بمحزاهيت ظىت اإلافادكت على  -

 ،2016( اإلاشجلب خالٌ ؼهش هىهبر COP 22اإلاىاخ) 

الخعذًالث اإلالترخت بمشفلاث الىظام اإلاخعلم بئبشام الففلاث العمىميت للىوالت اإلافادكت  اإلابذئيت على  -

أن ًخم جذاسظها بىصاسة الذاخليت ووصاسة الاكخفاد اإلااليت كبل  على اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء إلاشاهؾ

 ،دخىلها خحز الخىفيز

بحن  2021-2017الترخيق للمذًش العام للىوالت إلعذاد و مىاكؽت العلذ البرهامج لفترة على  إلافادكتا -

 الذولت و الىوالت مع وصاسة الذاخليت ووصاسة الاكخفاد و اإلااليت.

 جىىيً أعماء املجلغ ؤلاداسي للىوالت في مجاالث مشجبىت بمهام هزا ألاخحر و اللجان اإلاىبثلت عىه. -

 ت جىصيع اإلااء الؽشوب وجىصيع الىهشباء و جذبحر كىاع الفشف الفحي بمجاٌ جذخل الىوالت .جىخيذ أوؽى -
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الجهاص 

 الخذاولي

 اللشاساث و الخىـياث  الفادسة   جذٌو ألاعماٌ   

 -جخمت-2016ظىت 

املجلغ 

ؤلاداسي في 

دوسجه العادًت 

 03بخاسيخ 

 2016ًىهيى 

و على جلشيش    2015بشظم ظىت  الذساظت و اإلافادكت على الحعاباث الشظميت -

  .اإلاذكم اإلاعخلل للحعاباث بشظم هفغ العىت

ازش  2016الذساظت و اإلافادكت على الخعذًالث اإلابرمجت بمحزاهيت ظىت  -

( اإلاشجلب COP 22اخخمان مذًىت مشاهؾ للمؤجمش العالمي خىٌ اإلاىاخ )

 .2016خالٌ ؼهش هىهبر 

ث الىظام اإلاخعلم بئبشام الففلاث اإلافادكت على الخعذًالث اإلالترخت بمشفلا -

 العمىميت للىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ.

-2017الترخيق للمذًش العام للىوالت إلعذاد و مىاكؽت العلذ البرهامج لفترة  -

 بحن الذولت و الىوالت مع وصاسة الذاخليت ووصاسة الاكخفاد و اإلااليت 2021

 

 

 

 

 

 

 

بىاء على جلاسيش اإلاذكم اإلاعخلل  2015على الحعاباث الشظميت  للىوالت بشظم ظىت اإلافادكت باإلجماع  -

 «.مىلٌى مً جذًذ»إلى خعاب  2015و إسجاء هديجت العىت اإلااليت للحعاباث 

إزش اخخمان مذًىت مشاهؾ للمؤجمش   2016اإلافادكت باإلجماع على الخعذًالث اإلابرمجت بمحزاهيت ظىت  -

 2016( اإلاشجلب خالٌ ؼهش هىهبر COP 22العالمي خىٌ اإلاىاخ )

 2021-2017اإلافادكت باإلجماع على الترخيق للمذًش العام للىوالت إلعذاد ومىاكؽت علذ البرهامج لفترة  -

  بحن الذولت و الىوالت مع وصاسة الذاخليت و وصاسة  الاكخفاد و اإلااليت.
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الجهاص 

 الخذاولي

 الفادسة    اللشاساث و الخىـياث  جذٌو ألاعماٌ

 -جخمت-2016ظىت  -
لجىت 

ؤلاظتراجيجيت و 

 الاظدثماساث

بخاسيخ  اإلاىعلذ

 دجىبر 08

2016 

بحن الذولت و الىوالت  2021-2017دساظت مؽشوع العلذ البرهامج لفترة  -

 2017شاهؾ و دساظت محزاهيت ظىت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و لىهشباء بم

 . 2021-2017املخىي الاظتراجيجي و 

 

 

 

 

 

افلت على مؽشوع العلذ البرهامج لفترة ا - بحن الذولت و الىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و  2021-2017إلاى

 الىهشباء بمشاهؾ 

افلت على محزاهيت الاظدثماس لعىت  -  . 2017اإلاى

 

 

 

لجىت الدعيحر 

 اإلاىعلذ

 15بخاسيخ 

 2016 دجىبر

 

   ، 2021-2017و املخىي الاظتراجيجي  2017دساظت محزاهيت ظىت 

اكفت على العلذ البرهامج لفترة  - بحن الذولت و الىوالت  2021-2017اإلاى

اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ بالترخيق للمذًش العام للىوالت 

 لخىكيعه مع الذولت،

دساظت إجشاء حعذًل بالىظام اإلاخعلم بئبشام الففلاث العمىميت للىوالت  -

بمشاهؾ بئلافت ؼشاء الىهشباء اإلاىخجت مً اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء 

 مفادس الىاكت اإلاخجذدة،

ها معخخذميبعن دساظت الترخيق للىوالت لفشف حعىيماث لفائزة   -

جأمحن جضويذ اإلاذًىت  الزًً ظاهمىا في الىواالث ألاخشي معخخذمي بعن و 

 .COP 22بالىهشباء خالٌ فترة اوعلاد مؤجمش ألاوشاف للخغحراث اإلاىاخيت 

 

افلت على اإلا -   ،   2021-2017و املخىي الاظتراجيجي  2017محزاهيت ظىت  ى

اكفت  - بحن الذولت و الىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و  2021-2017على العلذ البرهامج لفترة اإلابذئيت  اإلاى

 الترخيق للمذًش العام للىوالت لخىكيعه مع الذولت،و الىهشباء بمشاهؾ 

الىظام اإلاخعلم بئبشام الففلاث العمىميت للىوالت ًل اإلالترح بمشفلاث اإلافادكت  اإلابذئيت على الخعذ -

 اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ بئلافت ؼشاء الىهشباء اإلاىخجت مً مفادس الىاكت اإلاخجذدة،

افلت اإلابذئيت على  - معخخذمي بعن  ها و معخخذميبعن الترخيق للىوالت لفشف حعىيماث لفائزة   اإلاى

جأمحن جضويذ اإلاذًىت بالىهشباء خالٌ فترة اوعلاد مؤجمش ألاوشاف  الزًً ظاهمىا في ث ألاخشي الىواال 

 .COP 22للخغحراث اإلاىاخيت 

-  
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املجلغ 

ؤلاداسي في 

دوسجه العادًت 

 16بخاسيخ 

 2016دجىبر  

-2017و املخىي الاظتراجيجي  2017الذساظت و اإلافادكت على محزاهيت ظىت  -

2021 

افلت على الع - بحن الذولت و الىوالت  2021-2017لذ البرهامج لفترة اإلاى

الترخيق للمذًش العام للىوالت و  اإلاعخللت الجماعيت لخىصيع اإلااء والىهشباء

 لخىكيعه مع الذولت.

اإلافادكت على إجشاء حعذًل بالىظام اإلاخعلم بئبشام الففلاث العمىميت  -

مشاهؾ بئلافت ؼشاء للىوالت اإلاعخللت الجماعيت لخىصيع اإلااء و الىهشباء ب

 الىهشباء اإلاىخجت مً مفادس الىاكت اإلاخجذدة.

بعن معخخذميها و بعن فشف حعىيماث لفائذة بالترخيق للىوالت  -

واإلااء خشي إلاعاهمتهم في جأمحن جضويذ اإلاذًىت بالىهشباء معخخذمي الىواالث ألا 

فترة اوعلاد مؤجمش ألاوشاف للخغحراث  ٌخالالؽشوب و الخىهحر العائل 

 .COP 22إلاىاخيت ا

 

 

 

-2017و املخىي ؤلاظتراجيجي 2017اإلافادكت باإلجماع على محزاهيت الاظدثماس والاظخغالٌ بشظم ظىت  -

 -2017، مع إمياهيت اللجىء عىذ المشوسة إلى كشك لخمىيل اإلاؽاسيع الاظدثماسيت اإلابرمجت خالٌ 2021

افلت هزا ألاخحر. 2021  بعذ عشله على املجلغ ؤلاداسي ومى

مع إعىاء الترخيق للعيذ اإلاذًش العام للىوالت  2021-2017على العلذ البرهامج لفترة فادكت باإلجماع اإلا -

 لخىكيعه مع الذولت.

بئبشام الففلاث العمىميت للىوالت  اإلاخعلمحعذًل بمشفلاث الىظام على إجشاء اإلافادكت باإلجماع  -

شاء الىهشباء اإلاىخجت مً مفادس الىاكت بئلافت علىد ؼ اإلاعخللت لخىصيع اإلااء و الىهشباء بمشاهؾ

خالعت أو اجفاكياث  علىدأن جىىن مىلىع بالئدت الخذماث اإلامىً  اإلاخعلم 1اإلاشفم سكماإلاخجذدة ب

 لللاهىن العادي.

على الترخيق للىوالت لفشف حعىيماث اظخثىائيت لفائذة  بعن معخخذميها و اإلافادكت باإلجماع  -

عاهمتهم في جأمحن جضويذ اإلاذًىت بالىهشباء و اإلااء الؽشوب والخىهحر معخخذمي بعن الىواالث ألاخشي إلا

 COP 22العائل خالٌ فترة اوعلاد مؤجمش ألاوشاف للخغحراث اإلاىاخيت 
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 :عىه اإلاىبثلت اإلاخخططت املجلغ ؤلاداسي و اللجان العػى اإلاىخخب بجلييم أداء 

 اخترام بشهامج الاجخماعاث -

 ألعماءلاهخماٌ الىفاب اللاهىوي :  ىاء اإلاذاوالثاخترام الدؽىيلت أز -

 ىاء الىلاػ واإلاذاولتغلشوسة إخماع ألاعماء اإلاىخخبحن لذواساث جىىيييت إل    :جىدة الىلاؼاث و الخذخالث -

 جفعيل ملشساث املجلغ ؤلاداسي    الحشؿ على  -

اإلاىخخبحن اإلاىخذبحن  خمىس جميع ألاعماء 2016و-2015خالٌ و اللجان اإلاىبثلت عىه سجلذ جلعاث املجلغ ؤلاداسي  :وعبت الغياب    -

 لذي الجهاص الخذاولي للىوالت بذون اظخثىاء 

 الٌو مشة في جاسيخ الىوالت ، جمذ دوسة جىىيييت لالعماء وجم الاجفاق على خمغ دوساث جىىيييت اخشي في العىت. -

 

 : 2016-2015أهم ألاخذار الباسصة لعىتي 

 االداري للوكالة تنظيم ثالث دورات للمجلس  -

 11/12/2015االوىل : بتاريخ 

 3/06/2016الثانية : بتاريخ 

 16/12/2016الثالثة: بتاريخ 
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 : (21/12/2107الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2107من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  النمطة العشرون

  2022 – 2017مشاهـــؾ  ل جماعـــتالذساظـــت واإلافادكــت على بشهامج عمــ 

  رئٌس المجلس الجماعً السٌد دمحم العربً بلمائد

نظرا لعدم جاهزٌة هذه النمطة، ألترح علٌكم تؤجٌلها إلى جلسة تمدٌد هذه الدورة والتً ستنعمد ٌوم  

 .2107فبراٌر  28

 ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة واربعون دلٌمة  
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 قــرار  لرئيس جملس مجاعة مراكش عدد ...... بتاريخ .............................
 جمللس مجاعة مراكش 2017فرباير  يقضي بتنديد الدورة العادية لشهر

 

 إُ رئيـط دلمـــط مجاعـــة وزانـــــــش
  ( 2015يوليوس  7)املوافل  1436وَ رجب  20ذ الضادر بتاري 1.15.85بٍـــاء عمى الظّري الشزيف رقي

 وٍْ . 34املتعمـل باجلىاعات وال صيىا املادة  113.14بتٍفيذ الكاٌوُ التٍظيىي رقي 

 جملمط مجاعة وزانش قد افتتحت بشهن قاٌوٌي بتاريذ  2017فربايز  وحيح اُ الدورة العادية لشّز
 عد وزور مخضة عشز يووا وتتالية .ب 20/02/2017واٌتّت ودتّا الكاٌوٌية يف  06/02/2017

 جدوه اعىاه الدورة املذنورة.يف الٍكط املدرجةح اُ اجملمط مل يضتٍفذ بعد دراصتْ نن وحي  

 يلــي * * يقــرر ما

 : الفصل االول

اياو انعمم وذنك  ( اياو متتانيت مه2جملهط مجاعت مساكش ملدة ظبعت ) 7102فربايس  ديدد اجم اندوزة انعاديت نشهس

. 7102فربايس  70انثالثاء  بتداء مه يىو ا
 : الفصل الثاني

 .7102مازض  ( مه10)انفاتح  قساز  ابتداء مه تازخيه اىل غايتيبدأ ظسيان مفعىل هرا ان
 :الفصل الثالث

اجلدونت انصمنيت.اعي املقسز عقدها  يف اطاز جهعاث اجملهط اجلماجلهعت او  د حيدد مىع  
 :الفصل الرابع

ا انقساز  اىل  انعيد انىايل عامم عمانت مساكش قصد االخباز ونكم غايت مفيدة كما يعهق ويبهغ نهعمىو جبميع يبهغ هر

انىظائم انالشمت.
 حرر بمراكش فً .................................

 

 رئٌس مجلس جماعة مراكش
 دمحم العربً بلمائد                   
 

            

 

       

 

 
  المملكة المؽربٌة

    وزارة الداخلٌة 
 ًوالٌة جهة مراكش اسف

 عمالة مراكش
 جماعة مراكش  

 المدٌرٌة العامة للمصالح
 لسم اعمال المجلس    
 منٌن وتتبع اعمال امجلسمصلحة ت

 عدد             

 مراكش فً


