
 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

لجملوصلمج عللماانع 8102 فربا اـالاام ولاورة الاام ة للاظَالاحمل
لاجلوش تلااجالخفَاستل

  0702من ادلورة العادية لشهر فرباير  70/70/0702بتارخي  اجللسة الأوىلفهرست حمرض 
 

 
 

رقم  
 النقطة

 

 موضــوع النقطــة
 

 المتخــذ
 

 الصفحات
 

 
   حافٍت الجلعت الاولى 

 يت والجذولت الضمىيتاليلمت الافخخاح  

 
 

 

 

 

 

10 – 04 

05 – 19 

 

 

0 

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

 مً اللاهىن الخىٍيمي اإلاخعلم بالجماعاث. 106املخىلت اليه وبلا إلالخمياث اإلاادة 

لالاداسة الشكميت

 

 
الع تمت اط

 المجلس

 
 

01 -66 

 

2 
اإلاذًىت العخيلت جؤهيل وجشمين الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاهت جخعلم بخمىيل و اهجاص بشهامج 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                          .  2021 -    2018مشاهؾ ب

 
 

 المصادلة باإلجماع

 

      67-91 

 

6 
افلت على جىكيع بشوجىهىالث اجفاق اإلاخعللت بملف جششح اإلاملىت اإلاغشبيت لخىٍيم مىافعاث وؤط العالم لىشة  اإلاى

ل()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                      .FIFA 2026اللذم 
 

 المصادلة باإلجماع
 

      90-97   

 

4 
                     اإلافادكت على اجفاكيت جىأمت بين حماعت مشاهؾ و مذًىت "ظاو باولى" البراصيليت. 

ل()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش                                                                         
 

 المصادلة باإلجماع
 

     98-017 

 

5 
اكبت بالياميراث  الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكيت حٌى جمىيل و اهجاص اإلاؽاسيع اإلاخعللت بؤهٍمت اإلاش

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(   بالفماء العام وهزا عملياث الفياهت اإلاشجبىت بها.
 
 

 المصادلة باإلجماع

 

018-047 

 

 

 
 

6 

جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخففيت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع اإلافادكت على 

  الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي وشيم جاسهت وؼاسع اإلالاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكياث سكم 
ل                                                                                                                                                                                  )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                                      

 
 

اجلت الً الجلسة 
 الثالثة

 

 

048-056 

 

افلت على اجفاكيت ؼشاهت مع حمعيت مالئىت مشاهؾ حٌى حعيير مشهض مالئىت لألوفاٌ روي الخشليث الفبغي  7 اإلاى

T21.ل

 

 المصادلة باإلجماع
 

057-075 

 

 

8 

دعم مؽشوع الىلل الذساظت واإلافادكت على اجفاكيت جخفيق مىحت ظىىيت لفائذة حمعيت الاولغ الىبير في اواس 

ل.اإلاذسس ي بملاوعت الىخيل 

 

 

 المصادلة باإلجماع

 

076-096 

 

9 

الذساظت واإلافادكت على مؽشوع اجفاكيت ؼشاهت بين املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ و الجامعت اإلالىيت اإلاغشبيت 

ىىاعي. 20لىشة اللذم لخجهيز ملعب   غؽذ لىشة اللذم بالعؽب الـا

 
 

 المصادلة باإلجماع

 

094-202 

 

 

01 
متر مشبع  1300البث في كبٌى هبت علاسيت ممىىحت مً وشف هٍاسة اوكاف مشاهؾ وهي كىعت اسليت معاحتها 

 مخىاحذة بمىىلت حليز كشب  اإلالبرة اإلاعيحيت. 230842/04جيخمي لجضء مً الشظم العلاسي عذد 

 
 المصادلة باإلجماع

 

206-209 

 

00 
حذًلت ابىاب حليز اإلاخىاحذة امام الهالٌ الاحمش )بجاهب العىت اإلافادكت على اعادة جخفيق حضء مً 

 الحذًذًت( لبىاء مسجذ.

 
 

 المصادلة باإلجماع

 

221-226 

 

املحذد ليعب واظعاس الشظىم والحلىق والىحيباث  19/05/2008بخاسيخ  6حعذًل اللشاس الجبائي املحلي عذد  02

 ذًله وجخميمه.اإلاعخحلت لفائذة ميزاهيت حماعت مشاهؾ هما جم حع

 
 

 المصادلة باإلجماع

 

227-266 
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  0702من ادلورة العادية لشهر فرباير  01/70/0702بتارخي  اجللسة الثانيةفهرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 

 

 

  حافٍت الجلعت الشاهيت 

 اليلمت الافخخاحيت والجذولت الضمىيت 

 10-14 

15 

 

06 
 

ا فلت على احذار مشفم مخحف الترار الالمادي لعاحت حامع الفىا باإلالش العابم لبىً اإلاغشب بعاحت حامع اإلاى

 الفىا.

 

 المصادلة باألغلبَة

 

16-62 

 

04  

 حعذًل هىاػ الخحمالث اإلاخعلم بالخذبير اإلافىك إلاخحف الترار الالمادي لعاحت حامع الفىا.

 

 
 المصادلة باألغلبَة

ل
ل66-46

 

05 

ظت واإلافادكت على اجفاكيت بين مجلغ حماعت مشاهؾ و ؼشهت الخىميت املحليت "حالشة الاهىاس" جخعلم الذسا

 بمعاهمت حماعت مشاهؾ في جمىيل اظدشماس جؤهيل ؼبىت الاهاسة العمىميت.

 

 
 المصادلة باإلجماع

 
 

 

47-60 

 

06 

اعي املحاميذ )كشب عمليت بشج الضيخىن( لفائذة البث في عملتي هشاء و جفىيذ املحالث الخجاسيت اإلاخىاحذة بالعىق الجم

 اإلاعخفيذًً مً عمليت الترحيل واإلافادكت على العىمت الىشائيت و كيمت الخفىيذ اإلاشجبىخين بهما.

 
  المصادلة باإلجماع

 

62-000 

 
 

 

07 
 

 للباعت الجائلين. 9البث في عمليت هشاء الجلعاث اإلاخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ 

 

إلً الجلسة أجلت 
 الثالثة

 

 

002 

 

 

08 

 

ٌ  الؽىش مً اإلاعخفيذًً لفائذة الضهىس  الجماعي بالعىق  الخجاسيت املحالث جفىيذ عمليت في البث  عمليت مً الاو

 .بها اإلاشجبىت الخفىيذ مبالغ على واإلافادكت الترحيل

 
 
 

 المصادلة باإلجماع

 
 

 

 

004-062 

 

09  

ٌ  في البث  .مشاهؾ حماعت لفائذة"   سوظىس  اًشيا" ؼشهت وشف مً ممىىحت علاسيت هبت كبى

 
 

 المصادلة باإلجماع

 
 

066-044 

 

21  

ائف والعىق اإلاشهضي بجليز.  فخح حعاب خفىص ي ًخعلم بمؽشوع اإلاشهض اإلاخعذد الٌى

 

 المصادلة باإلجماع
 

045-077 

 

 

 

 

20 

الىاكت واإلاعادن واإلااء والبيئت، اإلايلفت بالبيئت الذساظت واإلافادكت على اجفاكيت ؼشاهت بين الىصاسة اإلاىخذبت لذي وصيش 

لخذبير مؽشوع  SARLؼشهت راث معؤوليت محذودة   Société Medina Bikeومجلغ حماعت مشاهؾ وؼشهت 

 Vélos en Libre-Service (VLS.) الذساحاث الهىائيت الزاجيت الخذمت في مذًىت مشاهؾ ) 

 

 
 

 المصادلة باإلجماع

 

 

078-096 
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  0702من ادلورة العادية لشهر فرباير  07/70/0702بتارخي  اجللسة الثالثةفهرست 
 

 

رقم  
 النقطة

 الصفحات المتخــذ موضــوع النقطــة
 
 

 

 
 . حافٍت الجلعت الشاهيت 

 اليلمت الافخخاحيت والجذولت الضمىيت 

 10-14 

14-15 

ل

 

ل6
فيت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع اإلافادكت على جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخف

  الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي وشيم جاسهت وؼاسع اإلالاومت. 000028 و  658087و   F002004الاجفاكياث سكم 
ل                                                                                                                                                                                  الً عامل عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد الو للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

 
 

 المصادلة باإلجماع

ل
ل

ل16-62

 

07 
 

 للباعت الجائلين. 9لعاث اإلاخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ البث في عمليت هشاء الج

 

تؤجلت إلً دورة 
 الحمة

 
 

66-64 

 
 

26 
 

 الذساظت واإلافادكت على وشيلت الخذبير اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.
 

 المصادلة باألغلبَة
 

 

65-075 
 

27 

 

 ير اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.الذساظت واإلافادكت على هىاػ الخحمالث الخاؿ بالخذب
 

 المصادلة باألغلبَة

 
 

 

24 
  احذار ؼشهت الخىميت املحليت مً احل تهيئت مذًىت مشاهؾ .                          

 المصادلة باإلجماع

 

076-082 

ل
 

افلت على إحذار مشفم مخحف دًىان الىخبيت بالبلعت ألاسليت اليائىت بجل22   ىاس مسجذ الىخبيت.اإلاى
 المصادلة باإلجماع

ل

ل086-216

 

  حعذًل هىاػ الخحمالث اإلاخعلم بالخذبير اإلافىك إلاخحف دًىان الىخبيت على لىء مالحٍاث وصاسة الذاخليت. 26
 المصادلة باإلجماع

 

214-205 

 

  .ي بمشاهؾالذساظت واإلافادكت على اجفاكيت ؼشاهت إلحذار مخحف للؽاي والخىابل بحذائم الحاسس 25
تؤجلت إلً دورة 

 الحمة

 

206-269 

 

28 
الذساظت واإلافادكت على اجفاكيت حٌى احذار مؤظعت الخعاون بين الجماعاث "مشاهؾ الىبري" مً احل جذبير مشهض 

ل)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(للللللللللللومش وجشمين الىفاًاث اإلانزليت واإلامازلت لها بمشاهؾ.
 
 لمصادلة باإلجماعا

 

241-259 

 

29 
لعلذ الخذبير اإلافىك إلاشهض ومش و جشمين الىفاًاث اإلانزليت واإلامازلت لها بمذًىت  3الذساظت واإلافادكت على ملحم سكم 

 مشاهؾ.

 
تؤجلت إلً دورة 

 الحمة

 

261-260 

 

61 
واإلاىخب  ىصيع اإلااء والىهشباء إلاشاهؾبين مجلغ حماعت مشاهؾ و الىوالت اإلاعخللت لخعلى اجفاكيت  اإلابذئيتاإلافادكت 

 جخعلم بشبي املحىت البيىههشبائيت بالؽبىت الىهشبائيت إلاذًىت مشاهؾ. الىوني للىهشباء واإلااء الفالح للؽشب

 
تؤجلت إلً دورة 

 الحمة

 

262-266 

 

60  

 اعادة بشمجت بعن الاعخماداث في الجضء الشاوي مً ميزاهيت حماعت مشاهؾ.

 
 ماعالمصادلة باإلج

 

264-268 

 

62 
مع بشمجت  2017اوالع املجلغ الجماعي على بيان حفش الىديجت العامت إلايزاهيت حماعت مشاهؾ بشظم العىت اإلااليت 

 الفائن الحليلي بشظم هفغ العىت.

 

تم إطالع المجلس 
والمصادلة 

باإلجماع علً 
 الفائض الحمَمٍ

 

 

269-622 

 

66 
ملجلغ الجماعي اإلاىخذبين لذي الهيئاث الخذاوليت لألشخاؿ الاعخباسيت الخالعت احاوت املجلغ علما  بخلاسيش ممشلي ا

 لللاهىن العام وبالهيئاث الاظدؽاسيت وهزا ؼشواث الخىميت املحليت.

 
تمت إحاطة 

 المجلس

 

626-640 

 لااربقيل 
 تم تالوة البرلَة

 

642-644 
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1 
 

  8102نذٔرح انعبديخ نشٓز فجزايز ا                               ًزاكشنانًجهس انجًبعي 

 جهسخ عهُيخ                                          

 8102ذلـالاارة الاام ة للاظَالفربا ال

 81/18/8102بت   خلاجلوشـللااج اجلل
 

  

2108212108

 :    كش ثصفخ اسزشبريخ انســبدححضـز يٍ  اطـز جًبعخ نًزا - 

 انًذيز انعبو نهًصبنح  :   عجذ انكزيى انخطيت 

 رئيـس لسى اعًبل انًجهس :       دمحم انًحيز          

 رئيس لسى انًًزهكبد انجًبعيخ :   ْشبو ثم انحٕري

 رئيس لسى انزخطيظ ٔانذراسبد االسززاريجيخ :   سًيز نعزيجيخ

 ى انزعًيز ٔاعذاد انززاةرئيس لس :   عبدل انشزاط

 رئيسخ لسى انًيزاَيخ ٔانًحبسجخ :    ٔفبء يُيزي

 رئيس لسى انجيئخ ٔرأْيم انسكٍ غيز انالئك :   عجذ انغُي أشٍ

 رئيس انمسى انزمُي :   ي انطيت اسُيُح

 رئيس لسى رًُيخ انًٕارد انًبنيخ :   عجذ انحك يذا

 فخ، انزيبضخ ٔانززثيخرئيس لسى انشجبة، انثمب :   ْشبو ايذ ٔارشيخ

 رئيس لسى رأْيم االدارح انجًبعيخ :    دمحم ثزكبدي

 رئيس لسى انعًم االجزًبعي :   عجذ انعزيز االيزي

 رئيس لسى انًزافك انعًٕييخ انًحهيخ انكجزٖ :   عجذ االنّ رٔحُي

 يذيز سٕق انجًهخ نهخضز ٔانفٕاكّ :   عًز ايذ ثيٓي

 د انزًُيخ انًحهيخرئيس يصهحخ شزكب :    دمحم عزفخ

 رئيسخ يصهحخ رُظيى جهسبد انًجهس :   سعيذح احًيذي

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :    خهيم يٕنح

 عٍ لسى اعًبل انًجهس :     سعذ َجبي

 
 

 عضٕا 28 : انعذد انمبََٕي انذي يزكٌٕ يُّ انًجهس انجًبعي  -
 

 عضٕا 28  :   عـذد االعضـبء انًزأنيـٍ يٓبيٓــى  -
  

 عضٕا 86 :    األعضــبء انحبضزيـــٍ عـذد  -
 

 رئيط دلًط مجاعة َزانش ذلُد ايعزبي بًكائد 0

 ايٓائب االوٍ يزئيط دلًط مجاعة َزانش يوْط بٔ صًيُإ 2
 ايٓائب ايجاْي يزئيط دلًط مجاعة َزانش عبد ايضالّ صي نوري 6

 ايٓائب ايجايح يزئيط دلًط مجاعة َزانش ذلُد توفًة 4

 ايٓائب ايزابع يزئيط دلًط مجاعة َزانش صتضدمأمحد امل 5

 ايٓائب اخلاَط يزئيط دلًط مجاعة َزانش َوالي احلضٔ املٓادي 6

 ايٓائب ايضادصة يزئيط دلًط مجاعة َزانش خدجية فطي 7

 ايٓائب ايضابع يزئيط دلًط مجاعة َزانش عبد ايزسام دبور 8



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

2 
 

 اعة َزانشايٓائبة ايصتاصعة يزئيط دلًط مج عواطف ايربدعي 9

 ايٓائب ايعاشز يزئيط دلًط مجاعة َزانش مجاٍ ايدئ ايعهزود 01

 ناتب اجملًط اجلُاعي خايد ايفصتاوي 00

 ْائب ناتب اجملًط اجلُاعي َوالي احفيظ قطاوي ايعباصي 02

 عطو اجملًط اجلُاعي يوصف أيت رياض 06

 "          "          " عبد اجمليد ايت ايكاضي 04

 "          "          " يل بًودورتوف 05

 "          "          " عبد اهلادي ويضالت 06
 "          "          " عادٍ املصتضدم 07

 "          "          " عبد اهلادي فاري 08
 "          "          " ذلُد ايشراف 09

 "          "          " عبد االي٘ ايػًف 21
 "          "          " ٓة ايعُزاْي االدريضياَي 20

 "          "          " عبد ايواحد ايشافكي 22
 "          "          " امحد ذلفوظ 26

 "          "          " عبد ايزمحإ وافا 24

 "          "          " صفيإ بٓداييت 25

 ""          "           خًيٌ بوحلضٔ 26

 "          "          " ذلُد ايت بويدو 27
 "          "          " محيد خورسى 28
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 رئٌس مجلس جماعة مراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

لمجلس الجماعة، اعلن عن طبما لممتضٌات المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات والنظام الداخلً 
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 النحو االتً:
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 :  (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السادسةالنمطة 

اإلافادكت على جحذًذ مفادس الخمىيل والجذولت الضمىيت لخففيت دًىن اإلاىخب الىوني للعىً الحذًذًت مىلىع 

 الخاـت بئهجاص حعىس على معخىي وشيم جاسهت وؼاسع اإلالاومت. 002800و  658087و   F002004الاجفاكياث سكم 
   

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                                 

                                           

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش ئددمحم العربً بلماالسٌد 

بشؤنها فً الجلسة االولى ولررنا تؤجٌل البث فٌها الى هذه الجلسة لتمكٌن  اهذه النمطة سبك أن تداولن 

المصلحة المعنٌة من مراجعة كل الوثائك الخاصة بها، وبالفعل فمد تبٌن أن كل الوثائك مضبوطة وان كل االرلام التً 

االرضٌة التً ذكر أنها التنٌت من مإسسة السكن الحدٌدٌة فان االمــر برمته لد تم فً  ذكرت صحٌحة، وحتى المطعة

 اطار مجلس المجموعــة الحضرٌــة وكل االجــراءات سلٌمة وكاملة.

 رئٌس لسم التخطٌط والدراسات االستراتٌجٌة السٌد المهندس سمٌر لعربٌة

 :مجلس الجماعً وتهم ثالث اتفالٌاتمالٌة بالٌة فً ذمة ال تكما تمت اإلشارة سابما فان االمر ٌتعلك بالتزاما 

 غٌر مإداة. 050.710.61درهم، التزمت الجماعة بؤداء  411.111: رصد لها 2111االتفالٌة االولى سنة 
 08ملٌون درهم، لكنها لم تإد اال  26ملٌون درهم، والتزمت الجماعة بؤداء  66: كلفت  2116االتفالٌة الثانٌة سنة 

 ون درهم.ملٌ
 ملٌون ونصف . 2مالٌٌن درهم لكن المجلس لم ٌإد منها اال  6: كلفت حوالً  2118االتفالٌة الثالثة سنة 

 وللعلم فان تفاصٌل كل هذه االتفالٌات لد تم ارسالها الى السادة االعضاء على لوحاتهم االلكترونٌة.

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

دٌون المكتب الوطنً ــد هذا التوضٌـح، وتبعا لما اطلعتم علٌه فً االتفالٌات الموزعة علٌكم موضوع بعـ 
 ، فانً أعــرض االتفالٌة المضمنة فً تمرٌر اللجنة موضوع النمطة على التصوٌــت.للسكن الحدٌدٌة
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الخاصة بإنجاز جسور على   000028و  658087و   F002004الحدٌدٌة موضوع االتفالٌات رلم 
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51 
51 

وهـم الســـادة51
دمحم زراف،  عبد  خدٌجة الفضً، ابراهٌم بوحنش،، رد الرزاق جبوعب وري،الم سً كـالسعبد  دمحم العربً بلمائد،

ــة، امٌنة أحمد عبٌلالمجٌد اٌت الماضـً، عادل المتصدق، عبد الرحٌم الفٌرامً، حمٌد خوزرن، حسن بباوي، 
فوظ، ، عبد الهادي فاري، أحمد محدة ساللةــاي، سعٌــمرٌم خالعمرانـً االدرٌسً، جوٌدة العوٌدي، حفٌظة مجدار، 

الحسٌن نوار، عبد الكرٌم لمشوم، عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي بن عال، خلٌفة الشحٌمً،  اسماعٌل امغـاري،
م.  د بنلعروسً،ـمحمدو، محمـد بالـة، جمال الدٌن العكـرود، بوٌ اٌت مدـحعبد الجلٌل بنسعود، زكٌة المرٌنً، م

 عبد الهــادي وٌسالت، عبدالفتاح رزكـً، ،ونس بن سلٌمانٌ، محمـد الحــر احماد اطرحــً، الحسن المنــادي،
م. البشٌـر طوبـا، عبد  ،زاويــدمحم اٌت الدمحم بن بال، عبد المجٌد بنانً،  خلٌل بولحسن، السعٌد اٌت المحجوب،

لمكهون، الرحمـان وافـا، عبد الواحد الشافمـً، عبد الغنـً درٌـوش، عبد الصمـد الهنٌـدي، سفٌان بنخالتً، فاطمة 
 م. احفٌظ لضاوي العباسً. عواطف البردعً،

 

ل كـا لم ل وـــي

بإنجاز بجدولة زمنٌة لتصفٌة دٌون جماعة مراكش لفائدة المكتب الوطنً للسكن الحدٌدٌة والخاصة   

 والبالغة000028 و  658087و   F002004رلم موضوع االتفالٌات  جسور على مستوى طرٌك تاركة وشارع المماومة
 وفك ممتضٌات عمد االتفاق االتً:درهم    6.213.924,95
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ل املهتبلااوطينلاوشهولاحلر ر لفيللة وٌلمج علللماانعلاف ئرالعكرلاتف ملاتؼ
 ثيٍ :

 في شخص رئيسّ. نًذيُخ يزاكش يًثال ًجهس انجًبعيان

ٔ 
  انًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخ يًثال في شخص يذيزِ انعبو

 

 خــــديجبج
 

  8515120143672015

113.14 

 2 17 45141439232017

 

 2000 028 000نًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخ ا

6092243404

6093244620 

  انًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخF0020411

20036092

2434046093

244620 

  08710 658انًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخ

2008

6092243404 

 201820022018 
     

 ـيــــــاق على ما يلــــــع االتفوقــــ
 

ول:
أ
ٍع  الفصل ال  ثٗاقاالِٙع مٍه

 انًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخ
 

 ّٚمة العٍِن الفصل الثاني:

     انًكزت انٕطُي نهسكك انحذيذيخ

 مخسة وتسعون س نتامي(.تسع مائة وأأربعة وعرشون درهام و  ة ماليني و مئتان و ثالثة عرش الف ودرهام )س ت  6.213.924,95

 اٚؾاط العٍِنالفصل الثالث: 

  درهام 3.000.000,00  :    2012الدفعة األولً فٍ سنة 

  درهام. 3.213.924,95 :    2012الدفعة الثانَة فٍ سنة 
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 :  (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السابعة عشرةالنمطة 

 للباعت الجائلين. 9البث في عمليت هشاء الجلعاث اإلاخىاحذة بالعىق الجماعي املحاميذ 
                                           

 س الجماعً لمراكشرئٌس المجل دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 هذه النمطـــة مإجلة من الجلسة الثانٌة وهً غٌر جاهــزة ولــذلن سنإجلهـا الى الـدورة الممبلـــة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

34 
 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

35 
 

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

 اعمال هذه الجلسة من جدول 27و  26اذا سمحتم وبعد اذنكم سنتداول فً النمطتٌن 

 :  (21/12/2108الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2108النمطة السادسة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  

 الذساظت واإلافادكت على وشيلت الخذبير اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.

 :  (21/12/2108الجلسة الثالثة بتارٌخ ) 2108ة لشهر فبراٌر  النمطة السابعة والعشرون من جدول اعمال الدورة العادٌ

 الذساظت واإلافادكت على هىاػ الخحمالث الخاؿ بالخذبير اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه بمشاهؾ.

 

  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش السٌد دمحم العربً بلمائد

ملة للخضر والفواكه بمراكش سواء على لمد ولع نماش كبٌر حول موضوع التدبٌر المفوض لسوق الج

المستوى المحلً او الوطنً او على مستوى المجلس والوالٌة وفً المرفك فً حد ذاته، كذا مع الفرلاء والمإسسات 

المعنٌة بالموضوع وذلن وفك مماربة تشاركٌة، ولكن مع االسف تم تحوٌر هذا النماش العام لمرفك من مرافك 

ن طرف بعض االشخاص ذوي النٌات الضٌمة واالفك المصٌر والذٌن ال ٌفهمون معانً و الجماعة فً اتجاه اخر م

اهداف ومرامً طرٌمة التدبٌر المفوض النبٌلة، وبمً ان هإالء لٌست لهم مصلحة اطاللا فً هذا التغٌٌر، لكننا ال نبالً 

ملن لمرافك الجماعة مثل ما ندبر حالٌا بهإالء ادا كانت وجهتنا مستمٌمة ونٌتنا صادلة وٌكون هدفنا هو التدبٌر المع

لطاع النظافة ولطاع النمل وغٌرها، ان سوق الجملة ما زال ٌفتمر الى العدٌد من المرافك والتجهٌزات والتً تتطلب 

ملٌار والجماعة ال تستطٌع ان توفر هذا االستثمار اال على مدة طوٌلة خصوصا وان هنان  6استثمارات ضخمة تفوق 

  ּ رامج اخرى ٌجب على الجماعة الوفاء بهاالتزامات و ب

ولد  ּولذلن،  فلٌس من خٌار الستكمال هذه المرافك والتجهٌزات بالسوق اال باللجوء الى التدبٌر المفوض

اعددنا لهذا الهدف كناش تحمالت  ٌضمن مصالح كل االطراف و الفئات داخل السوق  وال ٌغفل حموق اي احد، وبما 

، علما اننا اجرٌنا االتصاالت والمشاورات مع كل االطراف ּفلن ٌثنٌنا اي احد عن هذا االختٌاران المجلس سٌد نفسه 

المعنٌة  مرارا  و تكرارا، ذلن فً محاولة منا للحصول على التوافك حول هدا المشروع لكن ٌبدو ان هنان أطرافا 

 فً كل مناسبة.لٌست لها مصلحة فً هذا االمر وتثٌر الضجة  واالحتجاجات فً كل مكان و

واالن اطلب  من السٌد ابراهٌم  بوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات تالوة التمرٌر  

    ּ الرتباطهما بنفس الموضوع  27و 26الخاص بالنمطتٌن 

 

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

 

 

 

  . 27 – 26 :الرلمٌنذات  تانالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
 باملزافق العمومية واخلدمات   املكلفة للجهةا 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

مشٍل   .ل27ل–ل26 الوًٙجّن ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

 
م   :  26الوًٙة ٚر

 اسللةاملؼ ةقللعوىلطا كللااتربريلاملفوضلاشوملاجلنوللاوخـالةاافوانُلمباانع.اار 
م   : 27الوًٙة ٚر

 اار اسللةاملؼ ةقللعوىلني غلااتحنالتلاخل ؾلب اتربريلاملفوضلاشوملاجلنوللاوخـالةاافوانُلمباانع.
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تحضٌر الننمط المدرجنة فنً جندول استكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهة لكل من السنادة أعضناء  26/10/2018 بتارٌخ 0720وتبعا للدعوة عدد ، 2018 اٌراعمال الدورة العادٌة لشهر فبر

اللجنننة  اسننتؤنفت، بننالمرافك العمومٌننة والخنندماتاللجنننة والمجلننس للحضننور والمشنناركة فننً أشننغال اللجنننة المكلفننة 

بماعنة االجتماعنات الكبنرى  االحادٌنة عشنر صنباحعلى السناعة  2108 فبراٌر 02 االثنٌنأشغالها باجتماع ٌوم المذكورة 

مإجلنة واخنرى  نمنطمواصنلة تندارس رئنٌس اللجننة لي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش بالمصر البلد

 : النمطتٌن االتٌتٌن معلمة ومنها

 الدراسة واملصادقة على طريقة التدبري املفوض لشوق اجلنلة للخضر والفواكه مبراكش. -
 ة على كناش التحنالت اخلاص بالتدبري املفوض لشوق اجلنلة للخضر والفواكه مبراكش.الدراسة واملصادق -

 
 

 مكتب المجلس السٌد:حضر االجتماع من أعضاء  -

 لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 
   

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -

 بد الرحٌم الفٌرامً، السعٌد اٌت المحجوب.ع عادل المتصدق، ،حفٌظة مجدار

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، خلٌل بولحسن،  ،عبد الهادي وٌسالت، خلٌفة الشحٌمً ،الحسٌن نوار
، عبد الغنً درٌوش، عبد الهادي تلماضً، دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال

 عبد الفتاح رزكً، المصطفى الوجدانً، أحمد عبٌلة، عبد الصمد الهنٌدي، دمحم بنلعروسً.
 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

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

 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة:               هشام اٌت وارشٌخ
 مدٌر سوق الجملة للخضر والفواكه :   عمر اٌت بٌهً

         رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة   :           دمحم أرفا
 باب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةعن لسم الش :           الحسٌن الزواق

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :  م. ادرٌس رجٌلة
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن  :   رشٌد بوزٌتً

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

 

 ن ممثلً المصالح الخارجٌة السادة:وحضر االجتماع م -
 عن متحف الشاي والتوابل بمراكش :   أمٌن البارودي
 عن متحف الشاي والتوابل بمراكش :   منتصر بوالل
 عن متحف الشاي والتوابل بمراكش :   عادل المنٌنً

 

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 27  – 26 :تانالنمط
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ق الخضر منالشة هذه النمطة، ونظرا لوحدة الموضوع المتعلك بالتدبٌر المفوض لمرفك سو فً بداٌة

 والفواكه للجملة بمراكش، تم االتفاق على تدارس النمطتٌن معا فً ان واحد.

اهمٌة موضوع تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وكتوطئة للموضوع، اكد السٌد رئٌس اللجنة على 

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

منه تتمثل فً التدبٌر المفوض او احداث شركة التنمٌة  84المانونٌة حسب المانون التنظٌمً للجماعات فً المادة 

 2107، مذكرا بخالصة مداوالت المجلس الجماعً فً دورته العادٌة لشهر اكتوبر المحلٌة او التعالد مع المطاع الخاص

لبث والتً لرر من خاللها تؤجٌل ا

 

 فة مستجدات الموضوع، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعًولمعر

اهمٌة هذا المرفك الحٌوي داخل منظومة التجهٌزات الجماعٌة لٌإكد من جهته على  المفوض له تدبٌر لطاع األسواق

تإثر على  مزرٌة تطبعها مشاكل تمنٌة وتنظٌمٌة التً تعتبر موردا مهما لمالٌة الجماعة غٌر انه ٌعرف وضعٌة تدبٌرٌة

 .سمف طموحات المجلس الحالً مما ٌتطلب لزوما على ضوء هذا الوضع التفكٌر فً تطوٌر المستوى التدبٌري

من الناحٌة التمنٌة ترتبط مشاكل سوق الجملة ببنٌاته التحتٌة المهترئة منذ تؤسٌسه من خالل طرٌمة بناءه ف

مما االساسٌة وعدم توفره على الربط بشبكة خاصة للكهرباء وكذا الماء والتطهٌر السائل  وتصمٌمه ونمص مرافمه

 .ٌإثر على مستوى النظافة به

مما جعل   فاعال اساسٌا فً منظومة التدبٌر ومن الناحٌة التنظٌمٌة، فٌبرز غٌاب تام لدور الوكالء باعتبارهم

دى التجار للحالة التً ج و خلك نوع من االمتعاض وعدم الرضى لهذا المرفك ٌتخبط فً إكراهات تسببت فً للة الروا

 وصل إلٌها اضافة الى عدم تعاون جهات اخرى ذات الصلة بالمرفك.

وفً ظل هذه الوضعٌة، اكد السٌد النائب على ارادة و رغبة المكتب المسٌر فً اختٌار واللجوء الى   

مكانٌات وخبرة الشركات المتخصصة فً تدبٌر هذا النوع من لالستفادة من إاسلوب التدبٌر المفوض كطرٌمة مثلى 

 . المرافك

 سوقالتدبٌر المفوض لمن وثٌمة مشروع كناش التحمالت الخاص ب االعضاءتمكٌن السادة عمب ذلن، وبعد 

، تناول الكلمة السٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة لٌمدم عرضا، كما هو مرفك لجملةالخضر والفواكه ل

 تمرٌر، تطرق فٌه للمحاور االتٌة:بال

 .االطار المانونً المنظم للمرفك 

 .مراحل اعداد ملف التدبٌر المفوض 

 .مزاٌا واهداف والخصائص المانونٌة للتدبٌر المفوض 

 .منهجٌة اعداد كناش التحمالت 
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 :ًالمكونات االساسٌة بكناش التحمالت على النحو االت 

 وادبتسعة م لباب األول: ممتضٌات عامةا •
 بإحدى عشر مادة. الباب الثانً : االلتزامات العامة للمفوض إلٌه •

  بمادة بتسع فمرات المتعلمة باستغالل المرفك الباب الثالث:  االلتزامات التمنٌة •

 بخمسة مواد الباب الرابع: التزامات المفوض ومسإولٌاته •

 بثالثة مواد. الباب الخامس: أموال التفوٌض ووسائله اآللٌة •

 بؤربعة مواد. السادس: الوسائل البشرٌةالباب  •

 بستة مواد. الباب السابع : ممتضٌات مالٌة ومحاسبٌة •

 بسبعة مواد. اإلجراءات المسرٌة -العمد  صالحٌة الباب الثامن : انتهاء •

 بسبعة مواد. الباب التاسع: ممتضٌات ختامٌة •

 

 ى ان صٌاغة كناش التحمالت تمتوفً معرض عرضه، اشار السٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة ال

 الفرق بٌن االستمرار فً الوضعٌة الحالٌة والتً تتمٌز بعدم وجودهجٌة تشاركٌة، موضحا طرٌك فرٌك عمل ومن عن

استثمار مالً ومردودٌة ضعٌفة واستهالن مفرط وتكلفة اجر باهضة ومخاطر االستخالص وبٌن الوضعٌة المرتمبة بعد 

ذي سٌتمٌز باستمرار مالً مهم والتعامل مع مخاطب وحٌد واستمرار المداخٌل وللة التكالٌف اعتماد التدبٌر المفوض ال

ونمص المخاطر، مإكدا على الموة المانونٌة لعمد التدبٌر المرتمب والذي سٌمكن الجماعة من سلطة مرالبة مهمة 

تعدٌل فً بعض البنود كلما كان ذلن والتحكم فً الجزاءات فً حالة االخالل ببنود دفتر التحمالت مع امكانٌة حك ال

 ممكنا او مطلوبا مع حك استرجاع المرفك فً حاالت معٌنة او بعد استكمال نص العمد.

اهمٌة المداخٌل  وتؤسٌسا على ذلن، وبعد المنالشة المستفٌضة للموضوع، وبعد ان اجمع السادة االعضاء على

التً ٌعرفها التدبٌر  المزرٌةالوضعٌة جهودات المبذولة ورغم الحالٌة لمرفك سوق الجملة للخضر والفواكه فً ظل الم

الغٌر المشرفة للمدٌنة والتً ترجع باألساس ألسباب والعٌة ترتبط ببنٌاته التحتٌة المهترئة منذ والحالً للسوق 

ة من خالل طرٌمة بناءه وتصمٌمه ونمص مرافمه االساسٌة وعدم توفره على الربط بشبكة خاص 2117تؤسٌسه سنة 

لانونٌة تدبٌرٌة تتعلك بالنظام الحالً الذي ٌعتمد على الوكالء  اخرى للكهرباء وكذا الماء والتطهٌر السائل، واسباب

ٌكرس منطك الرٌع بعٌدا عن مبدأ تكافإ الفرص و المساواة، زٌادة عن االمتٌازات  اذ، صالحاإلأهم معٌمات باعتباره 

للمهام المنوطة بهم  همٌة المطلوبة باإلضافة إلى عدم مباشرة العدٌد منخارج لواعد الشفافٌة والمهن لهمالممنوحة 

مرالبة هذه األسواق بشكل مما ال ٌضمن  وعدم حضورهم الٌومً إلى األسواق و إنابة من ٌنوب عنهم خالفا للمانون

ة الصرٌحة فً شؤن تطبٌما للممتضٌات المانونٌة الجدٌد، وعلى الجماعات موارد مالٌة مهمة بالتالً ٌضٌّع وفعّال 

من المانون التنظٌمً للجماعات، وحٌث ان  84توخً سبل التدبٌر االمثل من خالل طرق التدبٌر الممترحة فً المادة 

طرٌمة التدبٌر المفوض تبمى الٌة ناجعة من بٌن الطرق المشار الٌها فً المادة اعاله وذلن تماشٌا مع توجهات 

فمد ابدت اللجنة ، مة اسواق الجملة بعملنة تدبٌرهالتً تروم مراجعة حكاالسٌاسات العمومٌة فً هذا المجال وا

 .تفوٌض تدبٌر مرفك سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش  علىموافمتها 

بعد ذلن، الترح السٌد رئٌس اللجنة منالشة مشروع ابواب كناش التحمالت مع التركٌز على االبواب   

 . التً تحتاج الى التجوٌد او التعدٌل

متعلمة بؤهداف التدبٌر المفوض، مدة التفوٌض وبالفاعلٌن االساسٌٌن :تم التركٌز فٌه على ثالثة مواد  الباب االول

 والمتدخلٌن.
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 ولد تم تسجٌل خالل منالشة هذه المواد االستفسارات و المالحظات التالٌــة :

 مراعاة الجانب  مع  ات بهذا السوقالباعة المتجولٌن واصحاب العرب ضرورة االخذ بعٌن االعتبار وضعٌة

 بعد دخول هذه التجربة حٌز التنفٌذ.لبل و االجتماعً

  التساإل حول مدى امكانٌة اتمام اشغال بناء وتجهٌز بعض المرافك االساسٌة بالسوق فً ظل االلبال على

صلً وكذا طبما للتصمٌم اال تجربة التفوٌض مع ضرورة استكمال هذه المرافك فً اطار مخطط االستثمار

 للمعاٌٌر المتعارف علٌها.

 .ضرورة تصفٌة الوعاء العماري المتواجد علٌه السوق درء لكل ما من شؤنه عرللة التجربة المرتمبة 

 :ضرورة حسم النماش حول مدة عمد التدبٌر المفوض لمرفك سوق الجملة بٌن الممترحات الممدمة 

  على اساس اخذ االحتٌاطات الالزمة. سنوات 01مدة التفوٌض ٌجب ان ال تتجاوز :  0ممترح 

  سنة على االلل الن من شؤن ذلن ان ٌإثر اٌجابا على الجودة فً  05ٌجب ان تتجاوز : مدة التفوٌض 2ممترح

 .االستثمار 
 

ولإلجابة على بعض هذه االسئلة و تعلٌما على المالحظات، تدخل السٌد النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً  

سواق مطمئنا السادة االعضاء حول عدم وجود نٌة المكتب الحالً إللصاء اٌة فئة وان المشروع ال المشرف على اال

ٌمصً دور الوكالء رغم تمصٌرهم فً اداء الخدمات الموكولة الٌهم داخل السوق، بحٌث ان الغاٌة من الحفاظ على 

الء على ان المجلس الحالً ال ٌتوفر اسرة تعٌش فً كنف هإالء الوك 021وساطة الوكٌل هً حماٌة لما ٌمارب من 

على االمكانٌة التً تمكنه من التدخل تمنٌا فً السوق وان برنامج عمل الجماعة لد رصد بعض المبالغ المالٌة لتوفٌر 

 بعض الخدمات.

اما بخصوص النزاع المضائً، فمد طمؤن السٌد نائب الرئٌس السادة االعضاء بان موضوع النزاع ٌهم فمط  

على  همن مكونات %90من السوق فً حٌن ان  %10وق والجانب المجاور له وهً مساحة ال تمثل سوى مدخل الس

 مستوى العمار لٌست موضوع أي نزاع .

 وعاللة بمدة عمد التدبٌر المفوض، تم االبماء بعد النماش على المدة المضمنة فً كناش التحمالت. 

انونٌة صرفة والتزامات عامة ٌنص علٌها المانون، لذلن لم تتم : تضمن احدى عشر مادة ذات طبٌعة ل الباب الثانً

 منالشة هذه المواد وتم االكتفاء بتالوة بعض اجزاءها لصد االستئناس .

: هً التزامات تمنٌة، وفً هذا السٌاق الترح بعض السادة االعضاء ان تصورات المتعهدٌن ٌجب ان ال  الباب الثالث

 ى ان ٌتم انجاز المشروع برمته بداٌة من السنة الرابعة .تتجاوز ثلث المدة الممترحة عل

:  من خالل هذا الباب، نالش السادة االعضاء التزامات المفوض والمرالبة المبنٌة على المستندات مع  الباب الرابع

وحجم  التركٌز على التمرٌر السنوي الذي ٌتضمن النفمات السنوٌة المتعلمة باستغالل المرفك وتطور هذه النفمات

 المداخٌل .

: ٌهم انواع االموال مع التركٌز خالل المنالشة على اموال الرجوع والمتمثلة فً االمالن التابعة للملن الباب الخامس

العام والمبانً التً توضع رهن اشارة المفوض الٌه مع اعادة اموال الرجوع الى المفوض عند نهاٌة مرحلة التدبٌر 

 المفوض .

خالل هذا الباب، نولش موضوع الوسائل البشرٌة التً ستوضع رهن اشارة المفوض الٌه مع : من الباب السادس

فتح جمٌع االمكانٌات فً تدبٌرها سواء باإلتٌان بموارد بشرٌة من طرف المفوض الٌه او االعتماد على الموارد 

ستغناء عنهم من طرف المتعهد متى البشرٌة للجماعة نظرا لتراكم تجاربها مع امكانٌة استرجاع هإالء الموظفٌن او اال

لم تعد الحاجة الٌهم كما الترح بعض االعضاء الغاء صفة بعض المناصب المشار الٌها فً كناش التحمالت مع ترن 

 هذه الصالحٌة للمفوض له على اعتبار انه ادرى باحتٌاجاته البشرٌة.
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محاسباتٌة المشار الٌها فً دفتر التحمالت مع : من خالل هذا الباب، نولشت الممتضٌات المالٌة وال الباب السابع

 التركٌز خالل النماش على واجب االستغالل السنوي.

ملٌون درهم كواجب االستغالل السنوي كما نولش خالل  21وبعد تبادل اآلراء، استمر رأي اللجنة على مبلغ 

 هذا الباب حٌثٌات الضمان المإلت والضمان النهائً وااللتطاع الضامن .

: ٌهم صالحٌات العمد ولٌمة الجزاءات، وخالل منالشة هذا الباب الترح بعض السادة االعضاء ضرورة  ب الثامنالبا

 تهًٌء مسودة النظام الداخلً للسوق وعرضها على انظار لجنة المرافك العمومٌة مستمبال.

مد مع التركٌز على المادة المتعلمة : نولش خالل هذا الباب، تسوٌة النزاعات وتبلٌغ االشعار وتعدٌل الع الباب التاسع

 بعناصر عمد التفوٌض .

وفً نهاٌة تدخله، لدم السٌد رئٌس مصلحة التنمٌة المحلٌة الخطوط العرٌضة لنظام االستشارة لمبول  
المشاركة وكذا الختٌار احسن عرض تطرق من خالله لألهلٌة المانونٌة المعتمدة فً نظام الصفمات العمومٌة، المدرة 

لٌة والتمنٌة اضافة الى مبلغ االداء السنوي، نسب الزٌادة، البرنامج االستثماري، مدة انجاز التجهٌزات، مدة الما
 االستغالل والنسبة المطبمة على رلم معامالت التجار.

 ة بما ٌلـً:من االشكـاالت المطروحة المتعلم رق لمجموعةالنماشات المستفٌضة، وبعـد التط دــا لذلن، وبعـوتبع

 ٌمة االستثمارات الممرر انجازها من طرف المتعهدٌن.ل 
 .مدة التفوٌض 
 ."الوضعٌة االجتماعٌة للعمال والمستخدمٌن و"الحمالة 
 .ًوضعٌة بعض المرافك كالمماه 
 .النظام الداخلً لمرفك السوق الجملة 

ت كضابط تعالدي فً اطار كناش التحمال والمنزل المجسدواضح المعالم التصور ال وحٌث تبٌن للسادة االعضاء

فمد ابدت اللجنة ، واعتبارا لحساسٌة المرفك وامتداداتها االجتماعٌة، ٌلم بكافة الجوانب المالٌة والتمنٌة والتنظٌمٌة

و مرفك بالتمرٌر، موافمتها على كناش التحمالت المتعلك بتفوٌض تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش كما ه

مالحظات الممدمة، على اساس مراعاة االشكاالت المطروحة اعاله فً كناش التحمالت عٌن االعتبار الخذ ببعد األ

 وخاصة الشك االجتماعً لحساسٌة المرفك.

 

       ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 رئٌس اللجنة            
 ابراهٌم بوحنش                                          

 
 

 هت دراستها للنمط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة االتٌة ادناه فً جلسة ممبلةوبذلن تكون اللجنة لد ان
 :16/02/2018وخصص لها تارٌخ 

 ايدراصة واملضادقة عًى اتفاقية شزانة إلحداخ َصتحف يًشاي وايصتوابٌ عدائل احلارثي مبزانش. -
 .شاحداخ شزنة ايصتُٓية احملًية َٔ ادٌ تٗيئة َديٓة َزان -
-              ٗ زبائينية بايشنيبهة   ايدراصة واملضادقة عًى اتفاقية بنيني دلًنيط مجاعنية َنيزانش و ايوناينية املضنيصتكًة يصتوسينيع املنياء وايهٗزبنياء ملنيزانش تصتعًنيل بنيزبط احملطنية ايبيون

 .ايهٗزبائية ملديٓة َزانش
 ة واملُاثًة هلا مبديٓة َزانش.يعكد ايصتدبري املفوض ملزنش طُز و تجُني ايٓفايات املٓشيي 3ايدراصة واملوافكة  ًَحل رقِ  -
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ف سكم   15ـادس في  1.06.15الٍهحر الؽٍش

ُز ( بدىف2006فبراًش  14) 1427مدشم 

لخذبحر اإلافىك اإلاخّلم با 54-05اللاهىن سكم 

 للمشافم الّامت

09/01/2018 

دفـخـش الـخـحـمـالث الخاؿ بالخذبير اإلافىك لعىق الجملت للخمش والفىاهه 

 إلاشاهؾ لجماعت

 

 الوولكح الوغرتٍح 

 وزارج الذاخلٍح 

كش أسفًوالٌح جهح هرا  

 عوالح هراكش

 جواعح هراكش
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 الباب األول: ممتضٌات عامة
 دفتر الخحمالث عاإلاادة ألاولى: مىلى 

أو  العام إلً شخص معنوٌ خاضع للمانون ،العمد "المفوض" المسماة بموجب هذا راكش،مجماعة المفوض تفوَض وجب عمد التدبَر َتم بم

وتنمَة الرواج التجارٌ وااللتصادٌ بهذا لجملةسوق الخضر والفواكه باواستغالل وتسييربتؤهَل وتجهَز "،الخاص َسمً "المفوض إلَه

 .المرفك 

 :المتعلمةالتمنَة والبنود اإلدارَة والمالَة  َتضمن عمد التدبَر المفوضو

جمَع المرافك المبَنة فٍ  التصامَم الملحمة بكناش التحمالت سوق الجملة للخضر والفواكه بستغالل ا م المفوض الَه بتؤهَل وتدبَر وبمَا -

 َةروالمَام بالدراسات الضرو

 تموَل المفوض إلَه البرنامج االستثمارٌ لتؤهَل  وعصرنة السوق  -

 استخالص واجبات االستغالل من المرتفمَن - 

 ء واجب االستغالل السنوٌ  للجماعة .أدا-

 اإلاشاحع اللاهىهيت

 اإلاشاحع العامت

   ًالمتعلك بالجماعات 113.14( بتنفَذ المانون التنظَمٍ رلم02.1َولَو  7) 644.رمضان  02صادر فٍ  1.11.1.رلم الظهَر الشرَف  بناء عل 

  المتعلك بالجباَات  67124( بتنفَذ المانون رلم 0227نونبر  42) .60.ذٌ المعدة  ..الصادر فٍ  1..1271.بناء علً الظهَر الشرَف رلم

 المحلَة ،

  بسن أحكام انتمالَة فَما  4.127( بتنفَذ المانون رلم 0227دَسمبر  07) .60.من ذٌ الحجة  4.صادر فٍ  .127102.الظهَر الشرَف رلم

 جماعات المحلَة.َتعلك ببعض الرسوم والحموق والمساهمات واألتاوي المستحمة لفائدة ال
  المتعلك بالتدبَر المفوض للمرافك  16-21( بتنفَذ المانون رلم 0224فبراَر  6.) 607.محرم  1.بتارَخ  .-24-1.رلم  الشرَفالظهَر

 .العامة

 اعد المتعلك بالمو   ..1. (بتنفَذ المانون رلم0...دَسمبر 01)6.4.من جمادي اِخرة  42صادر فٍ  .1.01.4.شرَف رلم الظهَر ال

 تتمَمه. كما تم تعدَله و الواجب علً التجار العمل بها المحاسبَة

  فٍ تخوَل مهام وكالء اسواق الجملة بالجماعات الحضرَة  40..فبراَر  407..بتارَخ  .140122.الظهَر الشرَف رلم 

  المتعلك بمانون الشغل. 41-..(بتنفَذ المانون رلم 0224شتنبر  ..) 606.رجب  6.بتارَخ  .-24-6..الظهَر الشرَف رلم 

  المتعلك بشركات   71.1. ( بتنفَذ المانون رلم4...أغسطس  42) 6.7.من ربَع اِخر 6.صادر فٍ  1.41.06.الظهَر الشرَف رلم

 .َمهكما تم تعدَله و تتم المساهمة

  المتعلك بالتعوَض عن  1.0..( بتنفَذ المانون رلم 02.6دَسمبر .0) 644.ربَع األول  4صادر فٍ  2..1.61.الظهَر الشرَف رلم

  حوادث الشغل.

  ( َتعلك بنظام الضمان االجتماعٍ.70..َولَوز  07) 4.0.جمادي الثانَة  1.بتارَخ  6..1701.الظهَر الشرَف بمثابة لانون رلم 

  المتعلك بمدونة  11.1.( بتنفَذ المانون رلم 4...)فاتح أغسطس  6.7.من ربَع األول  1.صادر فٍ  1.41.4.الشرَف رلم الظهَر

 التجارة.

  المتعلك بمدونة التؤمَنات. ..71.( بتنفَذ المانون رلم 0220أكتوبر 4) 604.من رجب  01صادر فٍ  .120104.الظهَر الشرَف رلم 

  فٍ تخوَل مهام وكالء أسواق الجملة بالجماعات الحضرَة. .140122.الظهَر الشرَف رلم 

  ( بشؤن النظام األساسٍ العام للوظَفة العمومَة..1..فبراَر  06) 477.شعبان  6بتارَخ  .11.122.الظهَر الشرَف رلم 

  جماعات ومإسسات. التعاون بسن نظام للمحاسبة العمومَة لل (02.7نوفمبر  04) .64.بَع األول ر 6صادر فٍ  .01.7161المرسوم رلم

 بَن الجماعات،

  المتعلك  16121من المانون رلم  0.و 1( بتطبَك المادتَن 0224أغسطس  .) 607.من رجب  6.صادر فٍ  01241440المرسوم رلم

 بالتدبَر المفوض للمرافك العامة،

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/56673.htm
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  ،كل النصوص التشرَعَة والتنظَمَة المتعلمة بالشغل وأجور الَد العاملة 

 ًالوجبات المستحمة لفائدة مَزانَة لنسب و أسعار الرسوم و الحموق و المحدد .022ماٌ  ..بتارَخ  4المرار الجبائٍ المحلٍ عدد  بناء عل

 الجماعة الحضرَة مراكش،

 ............... (وبناء علً مداوالت المجلس الجماعٍ لمدَنة مراكش فٍ دورته العادَة لشهر ...................... )جلسة َوم ................. 
 

أن َهتم بالحصول علً مجموع النصوص التٍ تم سردها أعاله وعلً أٌ نص ذٌ صلة بهذا العمد. وال َمكن له،  إلَه وَجب علً المفوض

 بؤٌ حال من األحوال، بؤن َبرر تجاهل هذه النصوص من أجل التنصل من االلتزامات المترتبة عنه.

ك، فإنه َتم إعطاء األسبمَة للنصوص الخاصة علً النصوص العامة، وَتم إعطاء األولوَة لما تنص علَه وفٍ حالة ولوع تنالض بَن الوثائ

 الوثَمة األحدث. 

 وطَلة مدة عمد التدبَر المفوض، سَتعَن أَضا علً المفوض إلَهؤن َلتزم بالضوابط والممتضَات الجدَدة التٍ لد َتم سنها.  

َكَف استغالل المرافك المفوضة، واألموال المعَنة لهذه المرافك، مع هذه الضوابط والممتضَات الجدَدة، ولهذا الغرض، َلزم المفوض إلَهؤن 

 فٍ احترام لمبدأ المدرة علً التكَف.

 لعمد التدبٌر المفوض: : الوثائك المكونة2المادة 

المانون  بتنفَذ (0224 فبراَر 6.) 607.من محرم  1.صادر فٍ  1241.1.ظهَر شرَف رلم من  0.تطبَما للمادة 

 العامة للمرافك بالتدبَر المفوض المتعلك  16121 رلم

 :َتكون عمد التدبَر المفوض، حسب األسبمَة من 

  والملحمات. 4-        ودفتر التحمالت 0-       االتفالَة. -

  تحدد االتفالَة االلتزامات التعالدَة األساسَـة لكل من المفوض والمفوض إلَه. -.

 وض َتكون دفتر التحمالت من البنود اإلدارَة والتمنَة التٍ تحدد شروط االستغالل والواجبات وااللتزامات المتعلمة باستغالل المرفك المفو -0

  .بالدراسات الضرورَة لتؤهَل  وعصرنة السوق والمَام  منشآتاألشغال والبإنجاز 

  تتكون الملحمات من جـمَع المستندات المرفمة لالتفالَة ولدفتر التحمالت والواردة بصفتها ملحمة فٍ االتفالَة أو فٍ دفتر التحمالت. -4

 :تتضمن الوثائك الملحمة بالخصوص و 

 وض إلَهجردا لألموال المنمولة والعمارات الموضوعة تحت تصرف المف -
 ووضعَتهم اإلدارَة بالمرفك العام المفوض تدبَره.التابعَن للجماعة  لائمة بؤسماء المستخدمَن  -

  المفوض إلَه.التمنٍ والتدبَرٌ والمالٍ  عرضال -

 النظام الداخلٍ للسوق . -

 لائمة الوكالء والمستخدمَن التابعَن لهم  -

 أهذاف الخذبير اإلافىك لعىق الجملت :3اإلاادة 

وضع ش التحمالت لتؤهَل وعصرنة الَات تدبَر سوق الجملة للخضر والفواكه ألجل تنمَة الرواج التجارٌ وااللتصادٌ عبر كناَهدف 

 :ماَلٍ إلً العمد هذا َرمٍ الغرض، هذا .  ألجلوتدبَره بتمنَات والَات عصرَة متكامل استثمارٌ وتنفَذ برنامج وتموَل 

 موٌل وانجاز ت سوق الجملة للخضر والفواكه عبر تؤهٌل: 
 تتمة بناءمرافك السوق حسب التصامَم المصادق علَها والمرفمة بكناش التحمالت والعرض التمنٍ للمفوض الَه -1

 الدراسات المعمارَة والتمنَة لالزمة مصادق علَها من مكاتب دراسات معتمدة . -2

 لتحمالت واالتفالَة والعرض التمنٍ للمفوض الَهاإلصالحات الالزمة لتؤهَل سوق الجملة حسب البطالات التمنَة الملحمة بكناش ا -3

 .تجهَز مرافك السوق بؤحدث الوسائل التمنَة الممترحة فٍ ملحك كناش التحمالت والعرض التمنٍ للمفوض الَه  -4

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/53194.htm
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 عصرنة الٌات تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه عبر: 
 وضع الَات  حدَثة متعلمة بالتنظَم والتدبَر ..

غالل المرفك من المرتفمَن وفك نظام معلوماتٍ َستجَب للمعاََر المعتمدة وطبما للعرض المالٍ والتمنٍ استخالص واجبات االست .0

 للمفوض إلَه 

 الرفع من الموارد المالَة للجماعة عبر استخالص واجب سنوٌ مع نسبة نمو طبما للعرض المالٍ للمفوض إلَه  .4

 . شفافة ودَنامَكَة وضع نظام للحكامة والمرالبة بواسطة برامج الكترونَة  .6

 تحسَن الخدمات والسهر علً سالمة األشخاص والبضائع  .1

 الرفع من جودة المنتوجات والسالمة الصحَة  .4

 توفَر َد عاملة مإهلة لتدبَر السوق .7

 تشجَع التعالد مع المتدخلَن فٍ سلسلة الجملة  ..

 أول ولوج للمنتوج توضَح مَكانَزمات تكوَن األثمان ونشرها عبر أنظمة ولوحات الكترونَة من  ..

 أظاظيت ومعىياثمىىهاث ظىق الجملت  جحذًذ: 4اإلاادة 

 :مىىهاث ظىق الجملت -.4.1
 َتكون سوق الجملة من عدة مرافك مبَنة فٍ التصامَم  والئحة الجرد المرفمة لكناش التحمالت وتتضمن ماَلٍ :

 للخضر والفواكه  ةمربعات مغطا 6 -

 والفواكهمربعات فٍ الهواء الطلك للخضر 0-

 ض َمراح .-

 مشروع فضاء للطهٍ والتبرَد  -

 سبعة مراحَض عمومَة  -

 بناَات للمكاتب االدارَة  4 -

 مداخل  للراجلَن  0موازَن و 6باب رئَسٍ َتكون من  -

 ثالثة أبواب جانبَة لخروج الشاحنات والعربات  -

 ابواب فٍ الواجهة لخروج عربات الَد والراجلَن 0 -

 لخروج الراجلَن وعربات الَد باب جانبٍ  -

 مركب إدارٌ بمحَط السوق َحتضن مكاتب المدَرَة والسلطات المحلَة  -

 فضاء محالت المؤكوالت الخفَفة -

 فضاء الصنادَك الخشبَة -

 مراكن للسَارات والعربات والدراجات  -

 مفىلحاث عامت حعشيف. : 5اإلاادة 

 إدَه المفوض إلَه للجماعة واجب األداء السنوٌ : المبلغ السنوٌ الذٌ َ -

 . هوأ َبَعه وأ َعرضه للبَع فٍ السوق لحساب المحصو جت:  أٌ شخص َن ئعالبا -

 ل :  أٌ شخص َبَع المحصول أو َعرضه للبَع فٍ السوق لحساب طرف آخر ممابل عمولة َالوك -

 بالجملة  بمصد بَعه الَشترٌ محصو شخصة:  أٌ لتاجر الجم -

 من السوق . الحصوالمشترٌ :  أٌ شخص َشترٌ م -

 شخص بمصد إعادة البَع . الًالبَع بالجملة :  البَع فٍ السوق  -
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 ؼشوه الخمذًذ –: مذة الخفىين 6اإلاادة 

 ( سنة1.خمسة عشرة )مدة العمد هٍ   

ض إلَه َجب أن تكون مدة كل عمد تدبَر مفوض محددة. وَجب أن َإخذ بعَن االعتبار فٍ المدة طبَعة األعمـال المطلوبة من المفو

 ه.واالستثمار الذٌ َجب أن َنجزه وال َمكنها أن تتجاوز المدة العادَة الستهالن اإلنشاءات عندما تكون المنشآت ممولة من لبل المفوض إلَ

ب من ال َمكن تمدَد مدة العمد إال عندما َكون المفوض إلَه ملزما، من أجل حسن تنفَذ خدمة المرفك العام أو توسَع نطاله الجغرافٍ وبطل

عمد المفوض، بإنجاز أشغال غَر واردة فٍ العمد األولٍ، من شؤنها أن تغَر االلتصاد العام للتدبَر المفوض وال َمكن استهالكها خالل مدة ال

  المتبمَة إال ممابل رفع مفرط فٍ الثمن بشكل جلٍ.

  رَة المرفك أو التوازن المالٍ للعمد.َجب أن تنحصر لصرا مدة التمدَد علً اِجال الضرورَة إلعادة توفَر شروط استمرا

 ال َمكن أن َتم هذا التمدَد إال مرة واحدة وَجـب تبرَره فٍ تمرَر َعده المفوض وأن َكون موضوع عمد ملحك بعمد التدبَر المفوض.

 صة للجهاز المختص.ال َمكن أن َتم تمدَد عمود التدبَر المفوض المبرم من لبل الجماعات المحلَة أو هَآتها إال بعد مداولة خا

 اإلاشفم ظخغالٌو ا: جاسيخ دخٌى العلذ حيز الخىفيز 7اإلاادة 

 الالزمة. والمساطر اإلدارَة   ال َعتبر العمد نافذا إال بعد الموافمة علَه من طرف السلطة اإلدارَة المختصة واستَفاء التؤشَرات

 الفاعلىن الاظاظيىن داخل العىق :: 8اإلاادة 

 َتواجد بالسوق عدة فاعلون أهمهم :  الداخلٍ الملحك بكناش التحمالت حسب ممتضَات النظام

بموجب كناش التحمالت واالتفالَة فان المفوض إلَه هو المدبر الوحَد والحصرٌ للسوق طَلة مدة العمد والموضوعة رهن المفوض الٌه : -.

 اشارته جمَع تجهَزات ومرافك السوق 

وتجرٌ علً َدهم عملَات البَع بالجملة عن طرَك المزاَدة أو  للخضر و الفواكهملَة البَع :تنحصر مهمة الوكالء بإجراء ع الوكالء  -0

ر فٍ األَام والساعات  وحسب طرَمة البَع التٍ َحددها هذا النظام الداخلٍ وتحت اإلشراف المباشالتراضٍ باألمكنة المخصصة لذلن 

 . الوكالء  هإالءء وَتماضون أجورهم من ن َبمون تابعَن للوكالَ. إن المستخدمَن الحالَمفوض إلَهلل

 –الوالَة  -من ممثلَن عن : و كرئَس عنهأو من َنوب  مراكشجماعة  مجلسالسَد رئَس  تتكون من: الهٌئة العامة لإلشراف والمرالبة -4

ممثل عن وزارة  –ن غرفة التجارة والصناعة عممثل  – إلَهاالشركة المفوض  –المكتب الوطنٍ للسالمة الصحَة  –جماعة مراكش 

 من مهامها : –ممثل عن نمابة العمال األكثر تمثَال –ممثل عن التجار –ممثل عن الوكالء  –الفالحة

  ؛سوقالالشفافَة و نزاهة التجار، السهر علً المساواة فٍ التعامل مع  -.

 سوق و السهر علً تطبَك األحكام التشرَعَة و التنظَمَة؛الحسن سَر  علً السهر -0

 رالبة نشاط مختلف الهَئات و األشخاص الخاضعَن لمرالبتها ؛السهر علً م -4

بحماَة المستهلن ومحاربة المتعلمة  ال سَماالتؤكد من احترام األشخاص و الهَئات الخاضعَن لمرالبتها لألحكام التشرَعَة و التنظَمَة  -6

 االحتكار؛

 سوق.الفٍ تنظَم  الجماعة والشركة المفوض إلَها مإازرة  -1

 حات تمدَم الممتر -4

 المرالبة الداخلَة والخارجَة  -7

 ثمنة :لجنة األ -4

 من مهامها تحدَد الثمن المرجعٍ للخضر والفواكه بسوق الجملة. 

 المنتجون :  -1

 .َن َمومون بتزوَد السوق بالخضر والفواكه لصد عرضها للبَع بالجملةاالعتبارَون الذ هم األشخاص الطبَعَون أو

ممترحات المفوض إلَه فٍ العرض التمنٍ والمالٍَ طرَمة اشتغال السوق والعاللة بَن  وأالتحمالت َحدد النظام الداخلٍ المرفك بكناش 

 مختلف الفاعلَن 
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 الباب الثانً: االلتزامات العامة للمفوض إلٌه

 : املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 

، حَث َموم بتدبَره كرب  عن سَر واستغالل المرفك الَعتبر المفوض إلَه مسإوالمنظم للتدبَر المفوض  21-16من المانون  06طبما للمادة 

 أسرة جَد  متحمال بذلن مخاطره ومهدداته طبما لممتضَات عمد التدبَر المفوض.

عىباجه10اإلاادة   : معشفت أماهً اإلاشفم ـو

ت التٍ سمحت له بتحدَد صرح المفوض إلَه بؤنه لد اتخذ اإلجراءات الالزمة للحصول، تحت مسإولَته، علً جمَع المعطَات والمعلوماَ

 التعرَفات والخدمات الممترحة فٍ عرضه.

، كما َصرح بؤنه لام بتحدَد لَمة التجهَزات، وتعرف علً جمَع مرافمه، وكذا سوق الجملة َصرح المفوض إلَه بؤنه لام بفحص مرفك 

 المجال الترابٍ بؤكمله.  

 ها المفوض. َصرح المفوض إلَه بؤنه اطلع علً مجموع الخدمات التٍ َطلب

 .سوق الجملة فك  تدبَر مراإلكراهات بمختلف أشكالها، والتٍ تنتج عن  والصعوبات  َصرح المفوض إلَه بؤنه لدر

 ال َمكن للمفوض إلَه أن َرفع شكوي وال أن َطالب بالتعوَض فٍ حالة تمدَره بؤنه تعرض لخسارة بسبب نمص المعلومات.

 .تمدَم عرضه المالٍ والتمنٍ للصدفة من أجل َصرح المفوض إلَه بؤنه لم َترن شَئا 

 .َصرح المفوض إلَه بؤنه َتحمل كامل المسإولَة فَما َخص اِلَات و الموارد البشرَة الضرورَة

 اإلاذبشة للمشفمالؽشهت إوؽاء 11اإلاادة 

ا المانون المغربٍ. وَمكن للمساهمَن َجب علً المفوض إلَه أن َنتظم فٍ شكل شركة َنظمه 21-16من المانون  01لممتضَات المادة طبما 

 أن َكونوا أشخاصا طبَعََن أو اعتبارََن َنطبك علَهم المانون العام أو المانون الخاص. 

 َجب أن تكون حصص الشركة أو األسهم، ما عدا تلن المسعرة فٍ البورصة، علً شكل سندات اسمَة. 

 سوق الجملة للخضر و الفواكه لمراكش.ر َجب أن َكون غرض الشركـة المفوض إلَها منحصرا فٍ تدبَ

 َجب إنشاء الشركة بمجرد لبول عرض نائل عمد التدبَر المفوض و لبل إعداد االتفالَة المتعلمة بالتدبَر المفوض

 : اإلاعؤولياث اإلاهىيت 12اإلاادة 
جمَع الخدمات المحددة فٍ لمعتمدة وطنَا فٍ لَه أنه لادر علً أن َنجز بمهنَة واعتماد نظام جودة معتمدة حسب المعاََر االمفوض إ َلتزم

كلَا  عرضه والتٍ َنص علَها هذا العمد. وَصرح بؤنه غَر خاضع ألٌ تمََد لانونٍ وألٌ التزام تجاه األغَار من شؤنهما إعالة تنفَذ التزاماته

 أو جزئَا.

والشخصَة والشهادات المحصل علَها والمإهالت َجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه كشفا مفصال عن األطر )األسماء العائلَة 

 واأللدمَة فٍ المَدان(، إلً جانب كشف مفصل عن التجهَزات  الممدمة من أجل تنفَذ هذا العمد، مع ذكر جمَع البَانات التمنَة.

لة مهام أخري غَر الخدمات والمادَة لمزاووعة تحت تصرفه والوسائل البشرَة َمنع علً المفوض إلَه منعا باتا أن َخصص األمكنة الموض

 التٍ تشكل موضوع عمد التدبَر المفوض.   

ستغل أنشطة تكمَلَة، تجارَة أو صناعَة، ضرورَة لمرتفمٍ المرافك العامة أو من شؤنها أن تساهم فٍ تمدَم خدمة أفضل. َغَر أنه َمكنه أن 

طبما  كما هو الشؤن بالنسبة ألنشطة المرفك العامه المانون ذلن أو من َخولالترخَص بهذه األنشطة ومرالبتها من لدن المفوض مسبما َتم 

 المشار إلَه أعاله. 16121من المانون  01للمادة 

َجب علً المفوض إلَه أن َستجَب لألوامر بالخدمة الصادرة عن المفوض. وإذا اعتبر المفوض إلَه أن األمر بالخدمة َتضمن شروطا 

( أَام 2.هذا العمد، فإنه َحك له أن َتمدم بشكوي بهذا الشؤن كتابة إلً المفوض داخل أجل خمسة ) تتجاوز التزاماته المنصوص علَها فٍ
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)بشكل ألصً أو بشكل إلزامٍ(، وذلن تحت طائلة سموط حمه. وَنتج عن هذه الشكوي تولف تنفَذ األمر بالخدمة إلً حَن توصل الطرفَن 

 وما، إال إذا كان هنان اتفاق بَن الطرفَن.        ( 7َإلً اتفاق، فٍ أجل ال َنبغٍ أن َتعدي سبعة )

من لانون التدبَر  44َموم المفوض إلَه ، بطلب من المفوض، بتمدَم المعلومات المحاسبَة والمالَة المتعلمة بنفمات تنفَذ أنشطته وفك المادة 

   16121المفوض 

طرف المفوض، وكذا تمكَن األعوان المعَنَن من طرف المفوض من َتعَن علَه كذلن تسهَل الزَارات الرامَة إلً مرالبة المعدات من 

 الولوج إلً أمكنته. 

و ال َمكن للمفوض إلَه ، بؤٌ وجه كان، أن َحل محل المفوض فٍ عاللاته مع األغَار أو فٍ سَر مرافك المفوض، خارج إطار المهام التٍ 

المشورة. وَنبغٍ للمفوض أن َحول هذه المشورة، بالشكل الذٌ َالئمه، إلً  عهد إلَه بها بممتضً هذا العمد. وَكتفٍ المفوض إلَه بإعطاء

 لرار أو أمر بالتنفَذ.  

وَتعَن علً المفوض إلَه إخبار المفوض علً الدوام بآخر المستجدات المتعلمة بالعاللات التٍ سَموم بعمدها مع األغَار من أجل إنجاز 

 َن، علً المراسالت الموجهة إلً األغَار.  مهامه. وَحك للمفوض أن َطلع، فٍ أٌ ولت وح

 َتحمل المفوض إلَه مسإولَة الخدمات المعهود بها إلَه طبما ألعراف المهنة وللممتضَات المانونَة المعمول بها.

حمٍ نفسه من أٌ وطَلة مدة العمد َعتبر المفوض إلَه المسإول الوحَد تجاه األغَار ، وَبرم عمود التؤمَن الالزمة علً نفمته الخاصة، لَ

 رفك المتعوَض سَعرضه له استغالل 

ألٌ دعوة َوجهها  المجلس الجماعٍ من أجل المشاركة فٍ أشغال الدورات العادَة أو االستثنائَة وفٍ  وَجب علً المفوض إلَه أن َستجَب

 جمَع االجتماعات التنسَمَة.

 التراخيق:13اإلاادة

ص المانونَة  المطلوبة وال سَما فٍ مجال التعمَر واحتالل الملن العام والسالمة وحماَة ال َعفً المفوض إلَه من الحصول علً التراخَ

 البَئة.

 الخؤميىاث: 14اإلاادة

 َجب علً المفوض إلَه ، ابتداء من دخول عمد التدبَر المفوض حَز التنفَذ، أن َغطٍ طَلة مدة العمد مسإولَته المدنَة والمخاطر التٍ لد

هنَة، وبصفة عامة عن إنجاز مختلف المهام التٍ َنص علَها هذا العمد، وذلن بواسطة عمود تؤمَن َتم اكتتابها وفك تترتب عن أنشطته الم

 الشكلَات والشروط المعمول بها لانونَا.  

، وفٍ هذا الصدد، سَكون لزاما علً المفوض الَه أن َكتتب عمود تؤمَن عن األضرار )تغطٍ تحدَدا مخاطر الحرَك  وضرر الماء

 واألضرار الالحمة باألغَار( فَما َتعلك بؤموال التفوَض )أموال الرجوع وأموال االسترداد واألموال الخاصة( بممدار لَمتها التعوَضَة.

( 4ولهذا الغرض، َجب وضع جرد حضورٌ ألموال التفوَض َحدد لَمتها الحسابَة الصافَة ولَمتها التعوَضَة، وذلن داخل أجل ثالثة )

 رَخ تبلَغ الموافمة علً العمد.    أشهر من تا

َتحمل المفوض إلَه المسإولَة المدنَة عن أٌ ضرر لحك بالغَر بسبب فعل ناجم عن سوء  نَة أو إهمال تسبب فَه العاملون خالل مزاولة 

 أنشطتهم المهنَة المتعلمة بتنفَذ هذا العمد. 

جم عن األحكام الصادرة ضده، دون إمكانَة تحمل المفوض ألٌ مسإولَة بؤٌ حال وَلتزم المفوض إلَه بتحمل جمَع النتائج المالَة التٍ لد تن

 من األحوال.

 الوثائك التٍ تثبت أداءه أللساط التؤمَن، وذلن طَلة مدة العمد. و التؤمَنعمود َجب علً المفوض إلَه أن َمدم للمفوض، مرة واحدة فٍ السنة،

  الصخفيتالففت  : احترام15اإلاادة 

 فة الشخصَة شرطا أساسَا لتنفَذ هذا العمد.تعتبر الص
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أو َجب علً المفوض إلَه تدبَر واستغالل المرافك المفوضة بنفسه، إذ ال َمكنه تفوَت الحموق المترتبة عن عمد التدبَر المفوض، بصفة كلَة 

 لمفوض، وإال تم إسماط حمه.جزئَة، كما ال َمكنه أن َنوب عن الغَر بمبادرة خاصة منه، دون موافمة مسبمة وصرَحة من طرف ا

 الدؽاسن-الخعاكذ مً الباوً : 16اإلاادة 

فرعَا  من الباطن أو أكثر من أجل المَام بالخدمات المندرجة ضمن اختصاصه، والمعهود بها إلَه  اَمكن للمفوض إلَه أن َنَب عنه متعالد

فٍ المائة من مبلغ عمد التدبَر المفوض أو أن  12الباطن نسبة  َتجاوز التعالد من  العلً أن  بحكم تجربته الخاصة وبالنظر إلً وسائله،

َبمً علً المفوض إلَه أن َفرض علً المتعالدَن من الباطن التمَد بالتزامات بما َضمن تطبَك  َشمل الحصة أو الجزء الرئَسٍ منها،

 شروط هذا العمد.    

 الباطن، حَث أنها تبمً كاملة.ال َمكن للمفوض إلَه أن َتنصل من مسإولَته بفعل التعالد من 

 مخالفاث اإلاشجفلين معاًىت: 17اإلاادة 

التدبَر المفوض، من لدن األعوان المحلفَن التابعَن للمفوض إلَه والحاملَن عمد  َمكن معاَنة المخالفات التٍ َرتكبها المرتفمون، فٍ إطار 

 لسند لانونٍ َشهد علً وظَفتهم.

اكبت جىٍيم اإلافىك 18اإلاادة   إليه: مش

التعالدَة، تطبَمه الفعلٍ  ، تحت طائلة الجزاءاتسنة واحدةألٌ سلطة مرالبة أخري داخل أجل  َجب علً المفوض إلَه أن َثبت للمفوض و

 .واإلشهاد علً الجودة لنظام اإلعالم والتدبَر والمرالبة الداخلَة

 النظام علً الخصوص العناصر التالَة :هذا َتضمن 

 خدمَن َحـدد بشكل خاص شروط التوظَف ودفع األجرة وسَر الحَاة المهنَة لمستخدمٍ التدبَر المفوض ؛ لانون أساسٍ للمست  -

 نظام َحدد الهَاكل التنظَمَة للتدبَر والتدلَك الداخلٍ للتدبَر المفوض وكذا مهامها واختصاصاتها ؛ -

 اإلشهاد علً الجودة ؛دلَل َصف إجراءات سَر الهَاكل والمرالبة الداخـلَة للتدبَر المفوض و -

  نظام َحدد شروط إبرام الصفمات وأشكالها وكذا الكَفَات المتعلمة بتدبَرها ومرا لبتها.  -

 إلاعلىماث اإلااليتا وؽش: 19اإلاادة 

المتعلك  .-..رلم َتم داخل األشهر الستة الموالَة الختتام السنة المالَة علً أبعد تمدَر، إشهار الموائم التركَبَة التٍ َنص علَها المانون 

ة، بالمواعد المحاسبَة الالزم علً التجار العمل بها، وكذا تمارَر مرالبٍ  مفوضٍ الحسابات، فٍ جرَدة مرخص لها بنشر اإلعالنات المانونَ

 وتوضع رهن إشارة العموم بممر المفوض إلَه ، تحت طائلة العموبات المحددة فٍ العمد.       

 كامتاخخياس ميان ؤلا: 20اإلاادة 

َجب علً المفوض إلَه أن َتوفر طَلة مدة العمد علً إنشاءات دائمة بتراب المفوض مزودة بكل الوسائل من حَث العاملَن والمعدات التٍ 

 تسمح له بتنفَذ الخدمات التٍ تشكل موضوع هذا العمد. 

لخدمة، كما َجب علَه أن َمدم وصفا لألماكن المستعملة َجب علً المفوض إلَه أن َخبر المفوض بعنوان إلامته النهائٍ فور توصله باألمر با
 .من أجل تنفَذ العمد

 الباب الشالث: 

 ظىق الجملت للخمش والفىاههالالتزاماث الخلىيت اإلاخعللت باظخغالٌ مشفم 
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افم ظىق الجملت . : البرهامج الاظدشماسي 21اإلاادة   لخؤهيل وجخمت اهجاص مش

 عمد بتموَل و انجاز البرنامج االستثمارٌ التعالدٌ التالٍ:َلتزم المفوض إلَه فٍ اطار هذا ال

 اإلاشبعاث :بىاء وججهيز  -1
 

 :بناء المربعات -

بناء المربعات المتبمَة والمشار الَها فٍ التصمَم الملحك بكناش بشؤن استثمارَا َجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ برنامجا 

 ج الزمنٍ النجاز هذه المربعات.التحمالت  وكدا وتجهَزها والبرنام

 :تؤهٌل المربعات-

. َجب علً المفوض إلَه تؤهَل وتجهَز المربعات المتواجدة طبما للمواصفات التمنَة الممترحة من طرف المفوض فٍ ملحك كناش التحمالت 

، أو أٌ طرَمة أخري دد العمال تسََرها وعوَجب علَه أَضا أن َعمل علً توصَف نوع المعدات التٍ َعتزم استعمالها وكذا طرَمة 

 .فٍ عرضه التمنٍ مع برنامج زمنٍ لتؤهَل وتجهَز المربعات  َمترحها المفوض إلَه

ذ بىاء ججهيز معخىدعاث الخخضيً  -2  :والخبًر
 تدبَرها .بناء وتجهَز مستودعات التخزَن والتبرَد وفك العرض التمنٍ للمفوض,مع برنامج زمنٍ النجازها وطرَمة َجب علً المفوض إلَه 

 التلفٌف -6

َجب علً المفوض الَه تؤهَل وعصرنة لطاع التلفَف وفك برنامج استثمارٌ المتضمن فٍ عرضه التمنٍ َضمن شروط الصحة والسالمة 

 الغذائَة والبَئة مع برنامج زمنٍ لتاهَل هذا المطاع 

 اإلاعذاث اإلاخعللت بىصن البمائع -4
تجهَزات وزن البضائع فٍ األماكن الممترحة من طرف الجماعة   بشؤن استثمارَا برنامجا َجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ 

، أو أٌ طرَمة أخري تسََرها وعدد العمال . وَجب علَه أَضا أن َعمل علً توصَف نوع المعدات التٍ َعتزم استعمالها وكذا طرَمة 

 َمترحها المفوض إلَه..   .

اكبت واإلاخابعت-5  ألوؽىت العىق  تاإلاعلىماجي اإلاش
سمح المرالبة والتسََر والتتبع مندمج والتجهَزات الالزمة التٍ ت نظاممعلوماتَا لَجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ برنامجا 

 بالتتبع الدلَك لجمَع المعطَات ذات الطابع المالٍ والتدبَرٌ له 

 بانتظام َتضمن شهرَا المعلومات التالَة: َضع المفوض إلَه فٍ متناول المفوض ملفا معلوماتَا محَن

 عدد الشاحنات ، -

 كمَة البضائع ، -

 لائمة الحوادث العرضَة،  -

 وَجب أن َوضع هذا الملف رهن إشارة المفوض فٍ شكل معلوماتٍ رلمٍ من أجل ضمان المتابعة.

افم الصحيت  -6  : اإلاش
إحداث و إصالح  المرافك الصحَة ومستودعات المالبس   بشؤنَا استثمارَجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ برنامجا 

 . المتواجدة  والممترح انجازها 

 : ججهيز اإلاياجب الاداسيت  -7
. وَجب علَه تجهَز المكاتب االدارَة الموضوعة رهن اشارته   بشؤناستثمارَا َجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ برنامجا 

 .، أو أٌ طرَمة أخري َمترحها المفوض إلَه تسََرهاتوصَف نوع المعدات التٍ َعتزم استعمالها وكذا طرَمة أَضا أن َعمل علً 
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 تجهٌز مراكن ولوف الشاحنات والسٌارات  -9

واجز تجهَز مراكن السَارات والشاحنات بكامَرات مرالبة, والح بشؤناستثمارَا َجب علً المفوض إلَه أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ برنامجا 

التشوَر األفمٍ  بما فَها األداء بالبطالة واالتوماتَكَة عند الدخول والخروج, و أجهزة مرالبة الدخول للمستعملَن بالساعة و بنظام االشتران 

ر الوطنَة والعمودٌ وترلَم أماكن الولوف واألجهزة االلكترونَة للتذاكر والَات الولاَة والسالمة وجمَع التجهَزات الضرورَة وفك المعاََ

 والدولَة الجارٌ بها العمل

 تسٌٌج السوق -01

 المحَط بالسوق   الجدارَجب علً المفوض ان َمدم فٍ عرضه التمنٍ وصفا عن شكل ومواصفات تسََج 

 تغطٌة باحات السوق -00

 السوق الغَر المغطاة.  باحاتبتعلمة الملتغطَة لالتمنَة مواصفات الشكل والعن  اَجب علً المفوض أن َمدم فٍ عرضه التمنٍ وصف

 النظام الداخلً -02

 َجب علً المفوض إلَه تمدَم المالحظات وااللتراحات التٍ َري من المناسب إدخالها علً مشروع النظام الداخلٍ المرفك بكناش التحمالت 

 

 البرنامج االستثماري لتؤهٌل وتتمة انجاز مرافك سوق الجملة .  مٌزانٌة :22المادة 

الملتزم بتموَله المفوض الَه َصل الً ........................درهم مالٍ للبرنامج االستثمارٌ التعالدٌ طَلة مدة التدبَر المفوض المبلغ اإلج

 دون احتساب الرسوم .

 َجب انجاز جمَع هذه االستثمارات وفك برنامج زمنٍ محدد فٍ العرض التمنٍ ال َتجاوز ثلث مدة االستغالل.

 مردودَة المرفك العام المفوض كذلن األرباح فٍ اإلنتاجَة وما َتم التصاده من أموال نتَجة تحسَن تدبَر وض التمنٍ َجب أن َبرز العر

 المذكور. 16121من المانون  .0طبما للمادة 

 .  اؼغاٌ الفياهت جىفيز : 23اإلاادة 

عة للسوق طَلة مدة العمد وَدخل فٍ إطار هذه اإلصالحات علً المفوض إلَه المَام جمَع أشغال الصَانة الالزمة لحسن سَر المرافك التاب

 المحاور التالَة 

 آلَات المرالبة .......–المعدات االلكترونَة لألداء –إصالحات :اإلنارة  -

 أشغال اإلصالحات لبناَة السوق والمرافك التابعة له وعمود التزوَد :الماء والكهرباء والهاتف و االنترنَت  -

 معدات فٍ حالة االهتالن او السرلة وذلن فور إثبات هذه الحالة تجدَد اِلَات وال -

 وفٍ حالة عدم لَام المفوض إلَه َهذه األشغال َموم المفوض بموة المانون بانجازها علً نفمة المفوض إلَه بعد إنذاره 

 وَجب المَام بجمَع هذه األشغال بدون المساس بمبدأ استمرارَة المرفك 

 مات المفوض ومسإولٌاتهالباب الرابع : التزا

 : التزاماث اإلافىك24اإلاادة 

، بشكل انفرادٌ وحصرٌ، إلً المفوض إلَه. وبالتالٍ، َلتزم للسوقَلتزم المفوض، خالل مدة العمد، بتفوَض المرافك المفوضة، التابعة 

رٌ فٍ استغالل المرافك المفوضة، أو المفوض بؤال َعطٍ أٌ ترخَص إدارٌ أو غَره َنجم عنه الحد من ممارسة المفوض إلَه لحمه الحص

 منعه من ذلن.   

العمومَة المختصة أن هنان غَابا للسالمة الصحَة أو نمصا فٍ خدمة المفوض إلَه ، فإنه َحك للمفوض،  إذا اعتبر المفوض أو السلطات

عجز. وَتحمل المفوض إلَه ، فٍ هذه بصفة مضبوطة ومإلتة، أن َحل محل المفوض إلَه أو أن َنَب عن نفسه كَانا آخر لتدارن هذا ال

 أدناه . 44الحالة، النفمات المترتبة عن ذلن ، مع مراعاة تطبَك الذعائر المنصوص علَها فٍ المادة 
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 مودعةوال َمكن للمفوض إلَه االعتراض بؤٌ طرَمة ما علً تؤدَة النفمات السالفة الذكر. وعند تعذر تؤدَتها َتم خصمها من الضمانة المالَة ال

 دون ترخَص مسبك من طرف المفوض إلَه االللَمٍلدي الخازن 

وَلتزم المفوض كذلن بؤن َبذل لصاري جهده من أجل حماَة المفوض إلَه من أٌ ضرر، كَفما كان نوعه، وأن َمارس حموله التامة 

 لة المنازعة.            ، وذلن إلً غاَة تسوَة المشكل، فٍ حا السوقوالكاملة التٍ َخولها عمد التدبَر المفوض بداخل 

 َجب علً المفوض مساندة المفوض إلَه فٍ اإلجراءات التٍ لد َعتمدها تجاه اإلدارة فٍ إطار نشاطه المهنٍ، والمتعلمة بعمد التفوَض.

فروع اإلدارَة َتعَن علً المفوض تسهَل األبحاث المنجزة من طرف عاملٍ المفوض إلَه، وكذا تسهَل وصولها إلً المصالح الجماعَة أو ال

 أو األجهزة التٍ ال بد من استشارتها أو التعاون معها من أجل تنفَذ الخدمات موضوع هذا العمد. 

وٌ َموم المفوض بإخبار المفوض إلَه بشؤن تنفَذ العمد. وَتم هذا اإلخبار فٍ شكل أوامر مكتوبة ببدء الخدمة. وال َمكن اعتبار أٌ لرار شف

 ما أنه لم َمترن بإخبار مكتوب مع إشعار بالتوصل من طرف المفوض إلَه. نافذا ولابال للتنفَذ طال

علك َمدم المفوض، فٍ حدود امتَازاته، للمفوض إلَه ، بطلب منه، الشهادات والحجج التٍ لد َحتاج إلَها من أجل المَام بؤٌ إجراء لانونٍ َت

 من أجل تنفَذ العمد.  بوضعَة العاملَن اإلدارَة أو إجراء جمركٍ بشؤن المعدات الالزمة

 

اكبت الخذماث: 25اإلاادة   جدبع ومش

اكبت املخىلت للمفىكظلىت : 25.1  اإلاش
ء عالوة عن المرالبة التٍ تمارسها الدولة أو سلطات أخري بممتضً التشرَعات والموانَن المنظمة الجارٌ بها العمل، فإن المفوض َتوفر إزا

م بالمرالبة االلتصادَة والتمنَة واالجتماعَة والمالَة والتدبَرَة، مرتبطة بااللتزامات المترتبة عن المفوض إلَه علً سلطة عامة تخول له المَا

 العمد.

وَتوفر المفوض علً جمَع سلط المرالبة من أجل التَمن، بعَن المكان ومن خالل المستندات، من حسن سَر المرفك المفوض وحسن تنفَذ 

 العمد. 

 تلمائَا بما َلزم تسهَال للمرالبة فٍ ظروف عادَة، وَمتنع عن عرللة هذه المرالبة بؤٌ وسَلة كانت.َلتزم المفوض إلَه بالمَام 

 :الخدبع لجىت 25.2
َتم إحداث لجنة تتبع َرأسها رئَس المجلس الجماعٍ أو من َنوب عنه  ، وتتكون من ممثل عن عامل عمالة مراكش وممثل المفوض إلَه. 

 ضم كل شخص تعتبر مشاركته مفَدة بطلب من رئَس المجلس الجماعٍ أو من َنوب عنه.كما َمكن ، عند االلتضاء ، 

مرارات تتمثل مهمة هذه اللجنة فٍ التؤكد من التنفَذ الجَد لهذه الخدمات ومن احترام الشروط التعالدَة. وَتعَن علَها باألساس فحص واتخاذ ال

 الطرفان.    المتعلمة بصعوبات تطبَك أو تؤوَل العمد التٍ َطرحها 

أشهر علً األلل  (4ثالثة ) وتفحص لجنة التتبع كل لضَة مرتبطة بتنفَذ العمد تتطلب تشاور الطرفَن. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة كل

 بمبادرة من المفوض، غَر أنه َمكن استدعاإها فٍ أٌ ولت، عند الضرورة، بطلب من المفوض أو المفوض إلَه.

اكبت هياول 25.3  اإلاش
مرالبة اإلجراءات والخدمات، موضوع عمد التدبَر المفوض، باسم ولحساب المفوض، بواسطة هَاكل مرالبة َعَنها المفوض فور تبلَغ  تتم

 األمر ببدء الخدمة.

رف تتوفر هذه الهَاكل علً الدوام علً جمَع صالحَات المرالبة لتتَمن بغَة التحمك فٍ أٌ ولت من أن الخدمات تنفذ بدلة وعناَة من ط

المفوض إلَه ، وأنه َحترم التزاماته كما هو منصوص علَها فٍ العمد وملحماته. وَمكن لهذه الهَاكل أن تطلب إرسال أو اإلطالع علً أٌ 

 وثَمة أو ملف حاسوبٍ أو معلومة لدي المفوض الَه ذات صلة بتدبَر المرفك.     

ابات علً المستوَات التمنَة أو المالَة أو التدبَرَة، كما َمكنه أن َستعَن َمكن للمفوض أن َموم علً نفمته الخاصة بعملَات تدلَك الحس

 بخبراء َتمتع بحرَة تعََنهم. 
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 1.أدناه، بعد إخبار  تبلَغ المفوض إلَه بالمخالفات داخل أجل  44وتطبك هَاكل المرالبة الجزاءات التعالدَة المنصوص علَها فٍ المادة 

 َوما.

 المحلفَن وغَرهم. الجماعة الحضرَةأعوان  تتكون هَاكل المرالبة من

 َمتنع المفوض إلَه عن عرللة المرالبة التٍ َمارسها المفوض أو نوابه، بؤٌ وسَلة كانت.

َتعَن علً المفوض إلَه أن َمدم مساعدته لهَاكل المرالبة والضبط من أجل تمكَنه من أداء مهامه فٍ أحسن الظروف، عن طرَك رصد 

 تهَئة وتجهَز المكتب ولاعة االجتماعات، األجهزة المعلوماتَة والمكتبَة وغَر ذلن(. الوسائل الالزمة )

تموم هَاكل المرالبة التابعة للمفوض إعداد محاضر ضد المفوض إلَه فٍ حالة نمص الخدمات موضوع العمد. وتعتمد هذه المصلحة  انَحم

 علً هذه المحاضر لتحدَد العموبات.

اكبت الخذماوشق . 25.4  ثمش
 تتم مرالبة الخدمات علً مستوََن اثنَن هما:

مرالبة متواصلة مبنَة علً المستندات من خالل فحص المستندات والتمارَر التٍ َلتزم المفوض إلَه بإعدادها. وَجب وضع هذه المستندات  -

 أو اإلنترنت(، فٍ متناول المفوض بكل وسائل االتصال التٍ َمترحها هذا األخَر )بواسطة وثَمة مكتوبة أو الفاكس

 مرالبة مَدانَة وتتبع بعَن المكان.  -

اكبت اإلاخىاـلت اإلابييت على اإلاعدىذاث5.125.  . اإلاش
بمد األعوان المعَنَن من طرف المفوض بالمعلومات الالزمة لتتبع  إلَهمن أجل السماح بتتبع تنفَذ عمد التدبَر المفوض، َلتزم المفوض  -

 إلكترونٍ، إال إذا تعلك األمر بعناصر غَر محفوظة بالحاسوب، فإنها تمدم فٍ شكل مطبوع. الخدمات بشكل عملَاتٍ، وذلن فٍ شكل

 بفتح وتحََن واإلدالء بالسجالت و جمَع المستندات  إلَه ولهذا الغرض، َموم المفوض -

اكبت والخدبع بعين اإلايان 5.225.  . اإلاش
 ائٍ للمفوض أو نتَجة شكاَات ممدمة من طرف المرتفمَن.. وَتم المَام بها حسب مرور تلمللمرفكتتم المرالبة البصرَة  -

وتتم زَارات المرالبة بواسطة مرالبَن محلفَن أو غَر محلفَن فٍ أٌ ولت وحَن )لَال ونهارا( ودون إخبار مسبك  . ولَس من الضرورٌ  -

 وجود ممثل المفوض الَه عند المَام بالمرالبة بواسطة المرالبَن المحلفَن.

نزاع بعَن المكان بَن ممثل المفوض و ممثل المفوض إلَه فَما َخص عملَات المرالبة التٍ َجرَها األعوان غَر المحلفَن،  وفٍ حالة ولوع 

فإنه َتم المَام بمرالبة حضورَة بحضور المفوض إلَه أو نائبه. وَتم إعداد محضر بشؤن معاَنة هذه المرالبات الحضورَة َحمل تولَع 

 المعاَنَن.

رالبة التٍ َموم بها المفوض، فإنه لد َلجؤ إلً إشعار المفوض إلَه ، بؤٌ وسَلة من وسائل االتصال المتاحة وتسمح بالـتؤكد من وفٍ إطار الم

 المخالفاتالتوصل باإلشعار )رسالة لصَرة أو رسالة إلكترونَة أو فاكس أو وثَمة مكتوبة( بوجود 

اِجال المحددة أعاله ، َتم تحرَر محضر بالوالعة ، و َتم تبلَغه إلً المفوض إلَه ، وفٍ حالة عدم امتثال المفوض إلَه لفحوي اإلشعار فٍ 

 مع تحملَه الغرامات المترتبة عن ذلن بشكل تلمائٍ.

 الخلاسيش الؽهشيت 5.325.
 َموم المفوض إلَه بإعداد تمرَر شهرٌ َتضمن المستندات التالَة:

 ،عدد الشاحنات التٍ تلج السوق  -

 ،وأنواعها كمَات البضائع  -

 ،أثمنة البضائع  -

 ،تدخالت المصالح الخارجَة  -

 المخالفات المسجلة، -

 عدد وطبَعة الشكاوي وكذا التدخالت التٍ خصصت لها، -

 لائمة العاملَن حسب الفئة مع اإلشارة إلً أماكن عملهم وكل تغََر طرأ والتغَبات، -

 وكل نشاط أنجز ومشكل حدث خالل هذا الشهر. -
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( َوما بعد نهاَة الشهر، تحت طائلة تطبَك 1.َه أن َرسل التمرَر الشهرٌ إلً المفوض داخل أجل خمسة عشر )َتعَن علً المفوض إل -

 الشروط التغرَمَة التٍ َنص علَها عمد التدبَر المفوض. 

 الخلاسيش العىىيت 5.425.
المفوض أو أن َجعلها فٍ متناوله علً الدوام، عالوة علً المستندات الدورَة والمعطَات التٍ َجب علً المفوض إلَه أن َمدمها بطلب من 

 فإنه َتعَن علً المفوض إلَه أن َمدم للمفوض كل سنة بَانا عن النشاط َتضمن تمرَرا تمنَا وتمرَرا مالَا وحساب االستغالل.    

 َناَردأ السنة المالَة من فاتح من كل سنة تبعا للسنة المالَة المعتبرة )تب غشتَجب إرسال هذه المستندات إلً المفوض لبل نهاَة شهر 

 دجنبر باستثناء السنة األولً والسنة األخَرة(. .4وتستمر إلً غاَة 

 إذا لم َتم اإلدالء بهذه المستندات أو تمدَمها فٍ الولت المناسب، فإن ذلن َعتبر خطؤ تعالدٌ.

 علومات الممدمة ضمن هذه المستندات.َمكن للمفوض أن َموم بمرالبات مباغتة لدي المفوض الَه من أجل التحمك من الم

 الَه َمكن للمفوض أن َستدعٍ، فٍ أٌ ولت وحَن، جهازا خارجَا لصد تدلَك الحسابات علً حساب المفوض
ولهذا الغرض، َجب علً المفوض إلَه أن َضع رهن إشارة ممثلٍ المفوض وجهاز التدلَك المذكور جمَع الوثائك الالزمة لتنفَذ مهامهم وأن 

 من التحمك من أن تنفَذ الخدمات َجرٌ وفك ممتضَات العمد. َمكنهم

 الخلشيش اإلاالي
 َجب أن تشمل هذه الوثَمة ، علً األلل ، العناصر التالَة:

 النفمات السنوَة المتعلمة باستغالل المرافك )َجب تفصَلها حسب المواضَع والشهور وحسب فترتٍ السنة الرئَسَتَن: الصَف/بالٍ السنة(، -

 ه النفمات بالممارنة مع السنة المالَة السابمة والنفمات المرتمبة بالنسبة للسنة المالَة المادمة،تطور هذ -

 حجم  المداخَل وكشوف الحسابات التٍ لام المفوض بتسوَتها لفائدة المفوض إلَه، -

 كشوف محتملة للحسابات التٍ لم تتم تسوَتها أو التٍ هٍ موضع جدال،  -
 كشف تثبَت المنموالت، -

 المعدات والتجهَزات المستعملة فٍ إطار التدبَر المفوض،( ن مفصل عن اإلستهالن المحاسبٍ  بَا -

 كشف المتؤخرات وطبَعتها، -

 بَان العموبات المطبمة ضد المفوض إلَه مع تحدَد طبَعة المخالفة والمبلغ المطبك. -

 جهوَة للضرائبالبَان المالٍ السنوٌ المسلم الً المفوض مصادلا علَه من طر ف المدَرَة ال -

 حعاب الاظخغالٌ
َجب علً المفوض إلَه اإلدالء بالحسابات التحلَلَة الستغالل المرافك بالنسبة لكل سنة مالَة. وَجب أن تتضمن هذه الحسابات العناصر 

 التالَة:

 فوض إلَه ،فٍ بَان الدائنَة، المداخَل المرفك المتكونة من كشوف الحسابات التٍ لام المفوض بتسوَتها لفائدة الم -

 فٍ بَان المدَونَة، النفمات  التكالَف المفصلة المتعلمة بتدبَر المرافك. -

 َمثل رصَد الحساب الناتج الصافٍ أو العجز الصافٍ للمرافك المستغلة. 

جمع النفاَات المنزلَة نفمات االستغالل المبَنة أعاله ال َمكن أن تكون إال تلن النفمات المتعلمة بتحمالت استغالل وتدبَر مرافك التنظَف و

 والنفاَات المماثلة لها ، والتٍ تشكل موضوع هذا العمد.

 َجب أن تصدر هذه العناصر عن محاسبة تحلَلَة َتعَن علً المفوض إلَه أن َنشئها لبل بداَة العمد.   

 حساب المفوض.  َمكن للمفوض أن َستدعٍ، فٍ أٌ ولت وحَن، جهازا خارجَا لصد تدلَك الحسابات وإجراء تمََم علً

ولهذا الغرض، َجب علً المفوض إلَه أن َضع رهن إشارة ممثلٍ المفوض وجهاز التدلَك المذكور جمَع الوثائك الالزمة لتنفَذ مهامهم وأن 

 َمكنهم من التحمك من أن تنفَذ الخدمات َجرٌ وفك ممتضَات العمد.
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 : أمىاٌ الخفىينالباب الخامغ

 ألمىاٌ: الىٍام اللاهىوي ل26اإلاادة 

تنمسم األموال التٍ َضعها المفوض تحت تصرف المفوض إلَه ، المتعلك بالتدبَر المفوض للمرافك  21-16من المانون عدد  4.طبك للمادة 

 أو التٍ َتم إنشاإها أو التناإها أو إلامتها و/أو تحوَلها من طرف المفوض )أو لحسابه( إلً ثالثة أصناف، وهٍ: 

 . أمىاٌ الشحىع26.1
الموضوعة و المعدات  ون أموال الرجوع من األموال التابعة للملن العام، واألراضٍ والمبانٍ والمنشآت واإلنشاءات واألموال المنمولةتتك

والتٍ، بحكم   رهن تصرف المفوض إلَه من لبل المفوض أو التٍ التناها المفوض إلَه وفك الشروط المحـددة فٍ عمد التدبَر المفوض

 .   فٍ ملحك كناش التحمالت جوهرَا فٍ سَر المرفك المفوض. وَتم ذكر هذه األموال  أهمَتها،  تساهم

 َضع المفوض هذه األموال تحت تصرف المفوض الَه طَلة مدة عمد التفوَض فٍ ظل نظام لرض االستعمال.

( من دخول .ل أجل شهر واحد )َموم المفوض والمفوض إلَه حضورَا بإعداد جرد وصفٍ تفصَلٍ ألموال الرجوع الموجودة، وذلن داخ

 العمد حَز التنفَذ. 

وَجب وضع بَان مفصل بواسطة محضر, بناء علً المعاَنة التواجهَة , حول حالة البناَات و االمكنة الموضوعة رهن اشارة المفوض الَه 

 ستة اشهر لبل نهاَة العمد.

( اشهر 4مع التزامه بارجاعها الً الحالة التٍ كانت علَها وذلن ستة )وَبمً المفوض الَه مسإوال عن تدهور حالة هذه االمكنة و البناَات 

 علً االلل لبل انتهاء العمد.

وفٍ حالة عدم اصالح العَوب المسطرة فٍ المحضر المذكور اعاله, َموم المجلس الجماعٍ باصالحها علً حساب المفوض الَه مع التطاع 

 .لجماعٍهذه المصارَف من الضمانة المودعة لدي الخازن ا

 َجب أن َتضمن جرد أموال الرجوع لزاما وخصوصا المعطَات التالَة بالنسبة لكل صنف من األموال: التسمَة، المولع الجغرافٍ. 

 َجب أن تعاد أموال الرجوع إجبارَا إلً المفوض عند نهاَة التدبَر المفوض.

 ن كَفما كان من طرف المفوض إلَه طَلة مدة التدبَر المفوض.ال َمكن أن تخضع هذه األموال للتفوَت أو البَع أو الكراء أو الضما

 أمىاٌ الاظترداد 26.2
ال إن األموال المنمولة والثابتة الممتناة أو المكونة من طرف المفوض الَه علً إثر استغالل المرافك المفوضة فمط ال غَر، وباستثناء أمو

 هذا العمد، أموال استرداد َملكها المفوض إلَه.   أعاله، تعتبر، بممتضً 41.1الرجوع المذكورة فٍ الفمرة 

واِالت المتخصصة واألدوات والمخزونات، واألجهزة والبرامج المعلوماتَة المتخصصة،  االلَاتتتكون أموال االسترداد خاصة من 

ن أو المختبر أو المسكن الرسمٍ والملفات ولواعد البَانات. ولد تتكون كذلن من العمارات المستعملة كورشات، أو المكتب أو أو المخز

 وغَرها من األشَاء التٍ شَدت علً أراضٍ المفوض إلَه ، غَر تلن المحددة كؤموال الرجوع. وتبمً هذه الالئحة غَر محصورة.   

وذلن داخل أجل ستة  َموم المفوض إلَه بإعداد جرد َصف أموال االسترداد الموجودة، التٍ َتم تمدَر لَمتها بحسب المَمة المحاسبَة الصافَة،

 ( أشهر من دخول العمد حَز التنفَذ.4)

ضة، َمكن للمفوض عند نهاَة العمد أن َسترجع، فمط بمبادرة منه، أموال االسترداد وكذا التجهَزات الالزمة لالستغالل العادٌ للمرافك المفو

 وَض للمفوض إلَه بالشروط التالَة:ممابل دفع تع

 ، َموم المفوض بإخبار المفوض إلَه بنَته فٍ إعادة شراء أموال االسترداد.عند نهاَة العمد ألٌ سبب كان -

َتم تحدَد لَمة أموال االسترداد بشكل ودٌ أو بناء علً تصرَح خبَر مختص َعَنه الطرفان باتفاق مشترن بَنهما. وفٍ غَاب هذا االتفاق،  -

 .رف أحد األطرافالمختصة ، بناء علً طلب ممدم من طاالبتدائَة  اإلدارَة َتم تعََن هذا الخبَر من طرف رئَس المحكمة

اد هو َتم تحدَد كَفَة أداء ثمن االسترداد بناء علً اتفاق مشترن بَن الطرفَن. وفٍ غَاب ذلن، َتم أداإه عند االسترداد. )أداء ثمن االسترد -

 .فٍ حكم دَن عمومٍ َتم أدائه وفك مساطر المحاسبة العمومَة(
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 . ألامىاٌ الخاـت26.3
 ، تكون أمواله الخاصة التابعة أعاله، والتٍ تعتبر ملكا للمفوض إلَه 04.2و 01.1هٍ األموال غَر تلن المذكورة فٍ المادتَن 

تتكون األموال الخاصة خصوصا من العمارات المستعملة كمكتب أو كمسكن، والتٍ ال تتوفر علً األحمَة لتبمً مخصصة الستغالل المرافك 

ً وضعَتها أو تهَئتها. ولد تتكون كذلن من السَارات غَر المتخصصة والمعدات ومنموالت المكتب والبرامج المعلوماتَة المفوضة، بالنظر إل

 غَر المتخصصة. وتبمً هذه الالئحة غَر محصورة. 

 اليهاإلافىك  .ملشاث 27اإلاادة 

علَه أن َتوفر علً أمكنة إدارَة وتمنَة فٍ هذه المدَنة  َتعَن علً المفوض إلَه اختَار مكان إلامته طَلة مدة العمد بمدَنة مراكش. وَجب

 ضرورَة من أجل مزاولة نشاطه

 اإلاىحىدة الخابعت للمفىك الخجهيزاثاإلاعذاث و اكخىاء.28اإلاادة 

لب َجب علَه ج كماَتم وضعها تحت تصرفه،  حَثفٍ إطار عمد التدبَر المفوض ، لن َتم بَع أٌ معدات تابعة للجماعة للمفوض إلَه ، 

 سوق الجملة.جمَع المعدات والتجهَزات الالزمة لسَر مرفك 

 و الاجفاٌ. وظائل الشبي الهاجفي 29اإلاادة 

أو ما َشبهها. وَجب إخبار المفوض بؤرلام الهاتف ونشرها  شبكة اتصالَتم ربط المفوض إلَه بالشبكة الهاتفَة وَنبغٍ تمكَنه من التوفر علً 

 لدي العموم.

 وبتعرفة التصادَة., وطَلة مدة العمد 06ساعة علً  06لَه توفَر مداومة هاتفَة لَل نهار وَجب علً المفوض ا

 َجب علً المفوض إلَه التوفر علً سجل خاص بالشكاَات, موضوع رهن إشارة المفوض لالطالع علَه مع تضمَنه مآل الشكاَات.

ومحفوظ بشكل دائم لتشغَل هذا لً خط هاتفٍ مباشر، مزود بفاكس، َتعَن تمكَن أماكن االستغالل التابعة إلً المفوض إلَه من التوفر ع

 األخَر.

 اإلااء والىهشباء –. اإلاىاد الاظتهالهيت 30اإلاادة 

فاكس و أنترنَت و -صلب و هاتف -من ماء و كهرباء و تطهَر سائل َتحمل المفوض إلَه جمَع مصارَف المواد االستهالكَة والصَانة

 صَانة.

 ائل البؽشيتالباب العادط: الىظ

 . العماٌ الزًً ًمعهم اإلافىك جحذ جفشف اإلافىك إليه31اإلاادة 

فٍ حالة الجماعة التابعَن له  رهن إشارة المفوض إلَه   مستخدمَن فٍ إطار هذا العمد وطَلة مدة عمد التدبَر المفوض، َضع المفوض 

 ، التٍ تشكل موضوع هذا العمد، وفك األحكام المذكورة الحما.ق التابعة للسو لصد تعََنهم فٍ المرافكرغبته فٍ االستفادة من خدماتهم 

 الستغناء عن موظفٍ الجماعة واالعتماد علً وسائله البشرَة التابعة له للمفوض الَه  كما َمكن ا

 

 

 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

93 
 

 : رة المفوض إلَهالعاملون الجماعَون  المعَنون فٍ سوق الجملة  والموضوعون تحت إشا: 1حذٌو سكم  

 

 

 الدخل السنوٌ

 

 : عدد األشخاص المعَنَن فٍ المرفك

  

 

 التنظَف الحراسة الوظَفة

 

 اإلدارة

 

 

    

 الموظفَن 

 

 العمال    

 

 

 الحارس   

 

 المجموع    

 
 ... عونا َنتمون إلً جمَع الفئات. َبلغ عدد أعوان الجماعة المعَنَن فٍ سوق الجملة  والذَن َجب وضعهم  رهن إشارة  المفوض إلَه ....

 مرافك السوق والممكن  وضعهم رهن إشارته ومجموع أجور أعوان الجماعة المعَنَن فٍ وَإدٌ المفوض الَه 

الموضوعون وضعهم  رهن إشارة  المفوض إلَه فٍ  الجماعة واعتبارا من تارَخ دخول عمد التدبَر المفوض حَز التنفَذ، َستمر أعوان 

هم من مَزانَة المفوض مع االستفادة من عالوة   تضاف علً األجرة الشهرَة والعالوات الشهرَة ومن العالوة  المنحة السنوَة و لبض أجور

 المنح العالوات المنتظمة المذكورة أسفله، والتٍ َتم دفعها من طرف المفوض إلَه.  

 من مدونة الشغل. .4.ن ، طبما لممتضَات المادة َعد المفوض إلَه ، نظاما داخلَا بتنسَك مع المفوض وممثل العاملَ

 وال َدخل هذا النظام الداخلٍ حَز التنفَذ إال بعد المصادلة علَه من طرف المفوض.

فٍ حالة إثارة نزاعات أو خصومات أو أٌ مسؤلة مرتبطة بالعاملَن، َتم تعََن لجنة ثالثَة للبث فَها. وتتكون هذه اللجنة من ممثلَن عن 

 ن المفوض إلَه وممثلٍ العاملَن. المفوض وع

 ضمن العرض التمنٍ الجماعة الموضوعَن رهن إشارة المفوض وتحدد عالوة األجرة بالنسبة لكل فئة من عاملٍ 

ما طبتعتبر العالوات خالَة من الرسوم والضرائب ومن أٌ التطاع إجبارٌ ، والتٍ َعمل المفوض الَه بؤدائها إلً المصالح اإلدارَة المعنَة ، 

 للتشرَعات المعمول بها.

َحتفظ العمال الموضوعون رهن إشارة المفوض إلَه باالمتَازات المحددة فٍ النظام األساسٍ األصلٍ، وخاصة فَما َتعلك باألجرة 

 واالمتَازات واإلجازة واألمور المختلفة واأللدمَة وتطور المهنة.

الَه كما َموم المفوض بؤداء  ل العاملون علً مكافؤتهم مباشرة من المفوضوأثناء فترة وضع العاملَن رهن إشارة المفوض إلَه ، َحص

 .  بعد كل ثالثة اشهر  ألشخاص الموضوعَن فعلَا رهن إشارة المفوض إلَه لمزاولة الخدمةللجماعة مجموع االجور الشهرَة المإداة ل
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لَها الطرفان )مصلحة الحسابات التابعة للمفوض والمصلحة وفٍ نهاَة كل شهر َتم وضع الئحة تتضمن مجموع أجور هإالء العمال وَولع ع

 . طرف المفوض الَه الً المفوض عند نهاَة كل ثالثة اشهر المبلغ اإلجمالٍ لحجم األجرة من  اداءالمعنَة التابعة للمفوض إلَه(. وَتم 

أو التعوَضات اإلضافَة، والتجهَزات والسالمة َلتزم المفوض إلَه بتحسَن ظروف عمل العمال، الموضوعَن رهن إشارته، وكذا العالوات 

 الصحَة والتكوَن إلخ.

 .وعلً العمال االلتزام بالمانون الداخلٍ للشركة المفوض إلَها تدبَر سوق الجملة

بة، وفٍ حالة ارتكاب أحد عمال الجماعة الموضوع رهن إشارة المفوض إلَه خطؤ جسَما، فإنه َتعَن علً هذا األخَر إشعار المفوض كتا

وَمكن للمفوض تعوَضه بعون جماعٍ آخر فٍ نفس  المصالح اإلدارَة للجماعة وبعد الموافمة، َتم إرجاع مرتكب هذا الخطؤ الجسَم إلً 

 المنصب.  

 َمكن للمفوض إلَه أن َسترجع أٌ عون بطلب من هذا األخَر بشكل نهائٍ، ما عدا فٍ حالة تعدَل النص المانونٍ.  -

 إليه مً وشف اإلافىكجىفيرها لبؽشيت الالصم الىظائل ا. 32اإلاادة 

 َلتزم المفوض إلَه بـ:

 عرضه التمنٍ َلتزم المفوض إلَه ، طبما لعرضه وفور دخول العمد حَز التنفَذ، بؤن َمنح لعاملَه المناصب المحددة 

ىن::  2حذٌو سكم   فىن ؤلاداٍس  ألاوش واإلاٌى

 المهام العدد  طرق التدخل

 اإلدارة العامة   
 عملَات االستغالل  
 اللوجَستَن   
 التدبَر المالٍ والمحاسباتٍ   
 الموارد البشرَة  
 الجودة والسالمة  

 مرالبة التدبَر واالفتحاص الداخلٍ   
 مصلحة التنظَف  
 مصلحة الدراسات   

 المعلومَات  
 آخرون  

 

 اِتٍ المعطَات التالَة بالنسبة لألطر. وعالوة علً ذلن، َحدد الجدول 

ــــــش:  3حذٌو سكم   ـــ ــ ــ  ألاوـ

 المالحظات

األجرة 
الشهرَة 
 اإلجمالَة

 )بالدرهم(

كَفَة التدخل 
)دائمة، 
 منتظمة(

 التجارب المهنَة

التكوَن 
 والشهادات

 

عدد 
 األشخاص

 

 

 الوظَفة
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 مرفك.ال اللوائح الممدمة خالل عرض المفوض الَه  ان تكون باٌ حال من االحوال حجة لتبرَر اٌ تمصَر فٍ حسن أداءال َمكن لهذه 

 وَبمً المفوض الَه المسإول الوحَد عن توفَر االطر الكفئة 

 العماٌ . جؤوير 33اإلاادة 

 المرفك ، والذٌ َتعلك أدائهم بماَلٍ  : َلتزم المفوض إلَه بالعمل علً التؤطَر الالزم لمجموع العاملَن المعَنَن فٍ

 احترام أولات العمل، -

 مرالبة العمال واحترام تعلَمات الشغل، -

 المرالبة وبدلة العمال، -
 

 ملخمياث عامت –. العما34ٌاإلاادة 

، حتً ال َتولف َعمل المفوض إلَه علً تنظَم مجموع العاملَن وتكوَنهم، كما َموم بإضافة عدد كاف من العمال الجدد، عند الضرورة

 المرفك فٍ لحظة من اللحظات ، مع مراعاة ممتضَات عمد التدبَر المفوض.

 المفوض علً التغََر الفورٌ ألٌ مستخدم لم َحترم هذه الشروط أو صدر عنه سلون َعَك التنفَذ الجَد للخدمة. َعمل

االستغالل اعتبر سلوكه غَر الئك أو رأي أنه  لم َمم َجب أن َعمل المفوض كذلن علً تغََر أٌ مستخدم أو تمنٍ أو مسإول فٍ مصلحة 

 بالمهمة المنوطة به بالشكل الالزم. وَتم تنفَذ هذا اإلجراء فورا دون منازعة أو مطالبة بالتعوَض كَفما كان نوعه من طرف المفوض إلَه

 ملخمياث ماليت ومحاظبيتالباب العابع :                                 

 واحب الاظخغالٌ العىىي  .35اإلاادة 

المحددة  المرافك الموضوعة رهن اشارته علً مجموع  الَه من طرف المفوض واجب االستغالل السنوٌ علً  -الجماعة-َحصل المفوض

 المالٍ  ملَون درهم مع زَادة سنوَة بنسبة ..........محددة فٍ العرض التمنٍ و02علً واجب استغالل سنوٌ ال َمل عن مبلغ فٍ هذا العمد، 

 

 ألاداء وشق . 36اإلاادة 

  شطرَوما األولً من كل   1.َجب اداء واجب االستغالل علً أربعة اشطر متساوَة من كل سنة :خالل. 

 و الشظىم . المشائب37اإلاادة 

ما فَها الضرائب َتحمل المفوض إلَه جمَع الضرائب والرسوم واإلتاوات المفروضة من طرف الدولة أو الجهة أو العمالة أو الجماعة، ب

 المتعلمة بإنشاءات المرفك.

 المامًكخىاع الاالنهائي و  المماناإلاؤكذ و  : الممان  38اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ. 38.1
َتم تسلَمها مع  درهم  ,(6.000.000إلً أربعة مالََن )ممامه  متمى لتٍا لتضامنُةا و لشخصُةا لكفالةا دةشها أوَصل مبلغ الضمان المإلت 

 فوض إلَه وترجع له عند تسلَم الكفالة النهائَة الضمان النهائٍ . عرض الم

 الممان النهائي. 38.2
 .عمد التدبَر المفوض( َوما التٍ تلٍ تبلَغ المصادلة علً 42َجب تكوَن الضمان النهائٍ خالل الثالثَن )

 خمسة ملَون درهم َحدد مبلغ الضمان النهائٍ فٍ 
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مبدأ استمرارَة لصد ضمان إلٍه الجزاءات والنفمات المحممة مراعاة للتدابَر المتخذة علً حساب المفوض تمتطع من الضمان النهائٍ مبالغ 

 .المرفك 

 ( َوما.1.العمل علً إكماله مجددا فٍ غضون خمسة عشر )إلٍه كلما تم التطاع مبلغ من الكفالة، َتعَن علً المفوض 

(، فإنه َحك للمفوض فسخ العمد دون تعوَض .بالوفاء بمٍ بدون نتَجة خالل شهر واحد )بعد توجَه إنذار الضمان فٍ حالة عدم تجدَد إَداع 

 المنصوص علَها فٍ عمد التدبَر المفوض. اإلجراءات المسرَة، مع إمكانَة إعمال كل 

ستخالص ما عسً أن وال عمد التدبَر المفوضخصصا لضمان حسن تنفَذ  َبمً الضمان النهائٍ أو إلتزام الكفَل بالتضامن الذٌ َعوضهم

 ذلن العمد. علً سبَلمبالغ  مطالبا به منالمفوض إلَه َكون 

بجمَع  شرط وفاء المفوض أو ما تبمًّ منه إلً المفوض إلَه أو َصبح التزام الكفَل بالتضامن الذٌ َعّوضه الغَا َرجع الضمان النهائٍ

 عمد التدبَر المفوض. ة حسب ممتضَاتالتزاماته وذلن بانمضاء شهر بعد المبول النهائٍ للخدمات الممدم

 وإذا تم إعالم المفوض إلَه من لبل المفوض ،لبل انمضاء اِجال المذكورة  أعاله بممتضً رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بؤَة وسَلة

علً انمضاء التزام الكفَل بالتضامن النهائٍ أو َتم االعتراض  تعطٍ تارَخا ثابتا لهذا اإلعالم، بؤنه لم َف بجمَع التزاماته، ال َرجع الضمان

 الذٌ َعّوضه.

 الغَا إال برسالة رفع الَد َسلمها المفوض . هذه الحالة، ال َرجع الضمان النهائٍ أو ال َصبح التزام الكفَل بالتضامن الذٌ َعّوضه وفٍ

 تسعٌرة الرسوم المستخلصة لفائدة المفوض إلٌه من مستعملً مرافك سوق الجملة .69المادة 

 َرخص للمفوض الَه باستخالص من مستعملٍ ومستغلٍ مرافك السوق منتوج الخدمات مع احترام الشروط التعالدَة للتسعَرات التالَة :

 مالحظة التسعَرة مستعملٍ ومستغلٍ مرافك السوق

من لٌمة  السلع %7 التجار

 المباعة

 

من لٌمة  السلع %0.75 الوكالء ٌإدي للوكالء

 المباعة

 

  عرض التمنً تلفٌفوسائل ال

  عرض التمنً التبرٌد والتخزٌن

   السوق تاحتالل فضاءا

السوق بائعً  تاحتالل فضاءا
 المؤكوالت

  

   المراكن

   خدمات أخرى

َة فٍ كما َتعَن علً المفوض الَه العمل علً وضع برنامج معلوماتٍ َوثك لجمَع هذه العملَات المالَة بشكل محكم وفك آخر التطورات التمن

 هذا المجال

 املحاظبي . الىٍام40اإلاادة 

م َلتزم المفوض إلَه بؤن َمسن محاسبته العامة طبما للممتضَات التشرَعَة والتنظَمَة الجارٌ بها العمل فٍ المغرب، كما َجب علَه استخدا

 محاسبة تحلَلَة لالستغالل.   

 الىٍام املحاظبي لألمىاٌ
( بتنفَذ المانون رلم 0224فبراَر  6.) 607.محرم  1.بتارَخ  .-24-1.المحاسبٍ لألموال من الظهَر رلم المتعلمة بالنظام  1.طبما للمادة 

المتعلك بالمواعد  .-..المتعلك بالتدبَر المفوض للمرافك العمومَة، َجب علً المفوض ا إلَه أن َمسن محاسبته طبما  للمانون رلم  21-16

 01) 6.4.جمادي الثانَة  42الصادر بتارَخ  .-0.-.4.رلم الظهَر الشرَف ها الصادر بتنفَذه المحاسبَة الالزم علً التجار العمل ب

 (. 0...دجنبر 

 و/أوالموضوعة فٍ التفوَض من طرف المفوض  الذمة المالَة) الممتلكات(عالوة علً ذلن َجب أن تبرز محاسبة المفوض إلَه مجموع 

 وع وأموال االسترداد. المفوض إلَه، والتٍ تتضمن خصوصا أموال الرج
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 َجب أن تمَد هذه األموال فٍ األصول الثابتة علً أساس المَمة التٍ لدرت لها عند وضعها تحت تصرف المفوض إلَه. 

َكشف المفوض الَه فٍ محاسبته االستهالكات المتعلمة بتدنٍ المَمة االستهالكات المتعلمة بالتمادم والمخصصات الضرورَة للحفاظ علً 

 اإلنتاجَة لإلنشاءات والمنشآت المفوضة وللتمكَن من إعادة تكوَن رإوس األموال المستثمرة.المدرة 

 ؤلاحشاءاث اللعشيت–العلذ  ـالحيتاهتهاء  الباب الشامً :

 . أظباب اهتهاء ـالحيت العلذ41اإلاادة 

 ، أو بكَفَة سابمة ألوانها فٍ الحاالت التالَة:أعاله 4تنتهٍ صالحَة عمد التفوَض إما بصورة عادَة عند حلول األجل الممرر فٍ المادة 

 (،العمد)استرداد إلَهدون صدور خطؤ عن المفوض  فسخ أحادٌ الجانب من طرف المفوض

 تغََر العمد  بسبب فمدان العمد لتوازنه االلتصادٌ والمالٍ ، -

( بمثابة 4...غشت  0.) .44.من رمضان  . من الظهَر الشرَف الصادر فٍ .04و  .04كما تم تعرَفها فٍ الفصلَن الموة الماهرة،  -

 لانون االلتزامات والعمود

 إسماط حك المفوض الَه من لبل المفوض . -

 العلذ ـالحيت. اظخمشاسيت اإلاشفم في حالت اهتهاء 42اإلاادة 

الزمة لضمان استمرارَة َحك للمفوض، كَفما كانت طرَمة انتهاء مدة عمد التدبَر، أن َتخذ فٍ أٌ ولت من عمد التدبَر كل التدابَر ال

المرافك المفوضة وخاصة لتسهَل مرور عمد التفوَض إلً النظام الجدَد لالستغالل. وال َترتب عن ذلن أٌ حك فٍ التعوَض بالنسبة 

 للمفوض له.  

 أمىاٌ الخفىين في حالت اهتهاء ـالحيت العلذ مآٌ. 43اإلاادة 

 . مآٌ أمىاٌ الشحىع43.1
 تفوَض، َتبوأ المفوض منزلة اإلنابة بموة المانون فٍ مجموع حموق المفوض إلَه المرتبطة بؤموال الرجوع. عند انتهاء صالحَة عمد ال

وفٍ هذا التارَخ نفسه، َتعَن علً المفوض إلَه بؤن َرجع للمفوض مجموع أموال الرجوع، مجانا ودون ترتَب نفمات علً هذا األخَر، فٍ 

 حالة جَدة من الصَانة واالشتغال.

 ل هذه األموال موضوع جرد حضورٌ بَن الطرفَن.وتشك

 أمىاٌ الاظتردادمآٌ  43.2
ل عند انتهاء صالحَة عمد التفوَض، َمكن للمفوض أن َسترد أموال االسترداد واإلمدادات الالزمة لالستغالل العادٌ للمرافك العمومَة، بشك

ا إجبار المفوض علً استرداد هذه األموال. وفٍ حالة االسترداد، فإن كامل أو بشكل جزئٍ، ممابل أداء تعوَض للمفوض إلَه. وال َمكن أبد

 أعاله. 4610ذلن َتم طبما للشروط و الكَفَات المنصوص علَها فٍ المادة 

 )اظترداد العلذ(اليه مً وشف اإلافىك دون ـذوس خىؤ عً اإلافىك  بالجاه . الفسخ ألاحادي44اإلاادة 

شهر من تارَخ تبلَغ المفوض إلَه بمرار الفسخ. وعند المَام بفسخ أحادٌ الجانب  فٍ إطار الشروط َصبح فسخ العمد نافذا بعد مرور ستة أ

أبلغ المحددة فٍ الفمرة السابمة، فإن المفوض َلتزم بشراء مجموع أموال االسترداد بمَمتها المحاسبَة الصافَة علً أن َكون المفوض إلَه لد 

َوما من تارَخ التوصل بإشعار االسترداد، غَر أن الثمن اإلجمالٍ للشراء ال َمكنه أن َكون،  2.اه المفوض بمائمة هذه األموال فٍ أجل ألص

بؤٌ حال من األحوال، ألل من المبالغ التٍ تسمح للمفوض إلَه بتسدَد دَونه لجمَع الممرضَن المدَنَن فٍ إطار المروض التٍ لد َكون 

 اكتتبها من أجل التناء األموال المعنَة.   

 وعالوة علً ذلن، َجب علً المفوض أن َدفع للمفوض إلَه تعوَضا عن الفسخ األحادٌ للعمد َعادل مبلغه :

 المَمة المحاسبَة الصافَة عند فسخ العمد تمثل مصارَف إنشاء الشركة المفوض الَها -
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َتم حسابها من تارَخ فسخ العمد إلً تارَخ النهاَة المرتمبة  بالنسبة للفترة المتبمَة التٍ إلَه)أأ( المَمة الحالَة لخسارة األرباح المرتمبة للمفوض  -

 للتفوَض، بناء علً صافٍ الربح المتوسط ألفضل ثالث سنوات مالَة.    

 ليهإ . إظلاه حم اإلافىك45اإلاادة 

 . أظباب ومعىشة إظلاه الحم:45.1
جسَم فٍ تنفَذ أٌ التزام من االلتزامات الملماة علً عاتمه َتم إسماط حك المفوض إلَه فٍ حالة ارتكابه لتمصَر فظَع غَر مبرر أو لخطؤ 

 بممتضً هذا العمد، وخاصة فٍ الحاالت التالَة، علما أن التعداد اِتٍ ذكره َبمً غَر منته:   

 ،لمدة سنة  لبرنامج االستثمارٌ الذٌ َنص علَه العمدالتؤخر فٍ  انجاز  -

 ،الشروط التمنَة المطبمة،عدم تطابك االستغالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع  -

 عدم احترام لواعد حفظ الصحة والسالمة،  -

 عدم احترام التزاماته المتعلمة بالمعدات والعاملَن الالزم توفَرهم،  -

 التخلٍ أو التولَف للمرافك المفوضة، -

 العرللة اإلرادَة لعملَات المرالبة التٍ َموم بها المفوض، -
 طلوبةعدم اإلدالء بالمستندات والتمارَر الم -

 .رفض االمتثال لتعلَمات و أوامر الخدمة الصادرة عن المفوض، -

أو أٌ خلل آخر  تدبَر سوق الجملة اذا رأت لجنة مكونة من السَد رئَس المجلس الجماعٍ و السَد الوالٍ أن الشركة مخلة بشكل واضح  -

 َمس بسالمة و صحة المواطن, َعتبر الرارها بذلن سببا من أسباب فسخ العمد.

فٍ غضون شهر واحد من تبلَغ الخالف المائم . وفٍ هذه الحالة َصدر المفوض أمره للمفوض  ،حالة النزاع, مع عدم التوصل إلً اتفاقفٍ 

إلَه بواسطة إشعار كتابٍ َصف بدلة التمصَر المنتمد طالبا منه معالجة الوضع وتدارن المولف داخل أجل معمول ومكَف  وبشكل َتناسب 

( َوما كاملة، إال فٍ ظروف 42. وَبتدئ جرَان هذا األجل اعتبارا من َوم التوصل باإلشعار وال َمكن أن َمل عن ثالثَن )مع طبَعة المائم 

 استثنائَة.    

( أَام كاملة إذا ثبت أن حالة التمصَر الفظَع أو الخطؤ الجسَم َمكن أن تإذٌ 2.( َوما إلً عشرة )42َمكن خفض األجل المحدد فٍ ثالثَن )

 الفور سالمة األشخاص أو األموال المرصدة للمرافك العمومَة، أو إذا تبَن أنها لد تإدٌ إلً إَماف استغالل هذه المرافك. علً

سماط إذا ثبت عند انتهاء األجل الذٌ منح للمفوض إلَه بصفة آمرة أنه لم َلب االلتزامات التٍ تبَن نمص أدائه أو خطؤه بشؤنها، فإنه سَتم إ

 أخطاءه والمصارَف والمخاطر المرتبطة بذلن.   حمه مع تحمله

َترتب عن إسماط الحك إلصاء المفوض إلَه بشكل نهائٍ من استغالل المرافك المفوضة مع ضرورة تحمله النتائج المالَة المتعلمة بمجموع 

ائله الخاص لدعم استغالل اإلجراءات المتخذة من طرف المفوض من أجل ضمان استمرارَة المرافك. ولهذا الغرض َسخر المفوض وس

 المرافك.

استرداد األموال الخاصة بهذا األخَر بثمن َتم تحدَده بشكل ودٌ أو بناء علً تصرَح  إلَهوفٍ هذه الحالة، َمكن للمفوض أن محل المفوض 

 الخبَر المختص.

 . حاالث أخشي إلظلاه الحم45.2
العمد لبل األوان، وفٍ حالة التصفَة المضائَة سواء أكانت ممرونة أو غَر  َمكن إسماط حك المفوض إلَه فٍ العمد فورا فٍ حالة انحالل

فالس ممرونة بإذن استمرار الشركة ، وكذا فٍ حالة التسوَة المضائَة إذا لم َتوفر المفوض إلَه علً إذن االستمرار فٍ االستغالل وفٍ حالة إ

 المفوض إلَه.

أعاله ومع  .4-.ر المرتبطة بإسماط حمه وفك الشروط المنصوص علَها فٍ المادة َتحمل المفوض إلَه األخطاء والمصارَف والمخاط

 أدناه.  .4-4التبعات المنصوص علَها فٍ المادة 
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 جبعاث إظلاه الحم 45 -3
َجب علً المفوض إلَه المسمط حمه، َوم إسماط حمه ألٌ سبب كان، بؤن َضع تحت تصرف المفوض، وبطلب منه، جمَع الوسائل المرصدة 

اعة المإلتة ، وخاصة منها األطر وعاملو التنفَذ وجمَع األموال الالزمة فك المفوضة ، والسَما عن طرَك الشسلتدبَر واستغالل المرا

 للمرافك المفوضة، وذلن طَلة الفترة الالزمة لوضع النظام الجدَد لالستغالل وخالل ستة أشهر علً األلل اعتبارا من تارَخ إسماط حمه.

وض إلَه المسمط حمه مصارَف كل النتائج المالَة الخاصة بالعملَات الموجهة لضمان استمرارَة المرافك المفوضة أثناء الفترة َتحمل المف

 أعاله.   17( أشهر مع االحتفاظ بتطبَك المادة 4الالزمة لوضع النظام الجدَد لالستغالل، وذلن خالل فترة ال تتجاوز ستة )

 ، وؤلاهابت الخللائيتعلى عذم الىفاء بااللتزاماث. ولع اليذ اإلاؤكذ 46اإلاادة 

لً فٍ حالة التمصَر المتكرر باستمرار، وفٍ حالة التمصَر الفظَع أو الخطؤ الجسَم الصادر عن المفوض إلَه فٍ تنفَذ االلتزامات الملماة ع
، أو أن المرافك المفوضة ال تستوفً إال عاتمه بممتضً عمد التفوَض، وخاصة إذا تبَن أن السالمة أو السالمة الصحَة معرضة للخطر

بصورة جزئَة، فإن المفوض َصدر أمره للمفوض إلَه بواسطة إشعار كتابٍ َصف بدلة التمصَر المنتمد طالبا منه معالجة الوضع وتدارن 
أَام كاملة، إال فٍ ظروف  (2.المولف داخل أجل محدد َبتدئ فٍ الجرَان اعتبارا من َوم التوصل باإلشعار وال َمكن أن َزَد عن عشرة )

 استثنائَة.  
ه بشؤنها، فإنه َحك للمفوض ئإذا ثبت عند انتهاء األجل الذٌ منح للمفوض إلَه بصفة آمرة أنه لم َلب االلتزامات التٍ تَبَن نمص أدائه أو خط

 اتخاذ أحد اإلجراءات التالَة مع تحمَل المفوض إلَه المصارَف والمخاطر المرتبطة بذلن: 
بشكل كلٍ أو جزئٍ، وذلن مع تحمَل المفوض إلَه األخطاء  تدبَر الجماعة المباشر والمإلتعمد التفوَض تحت الحراسة عن طرَك وضع  -

 والمصارَف والمخاطر المرتبطة بذلن.
ً حَن إعادة إحالل شركة أخري محل المفوض إلَه الممصر لصد تدارن التمصَر أو الخطؤ الذٌ استوجب توجَه اإلنذار بالوفاء، وذلن إل -

 الوضع الطبَعٍ.
 مإلتة أو إلً غاَة إعادة الوضع الطبَعٍ. شساعةوضع تحت الحراسة عن طرَك إلامة َتم إَماف عمد التفوَض كلَا أو جزئَا خالل مدة ال

 أعاله. 14لمادة اَجوز للمفوض أن َخصم تلمائَا المصارَف المستلزمة، فٍ إطار تطبَك هذا الفصل، من مبلغ الكفالة، كما تنص علً ذلن 

 . الجضاءاث الخعاكذًت47اإلاادة 

 فٍ حالة مخالفة هذا العمد َتم تطبَك جزاءات َعرض الجدول أسفله تمدَرات لها.

بالمفوض إلَه، جعلت الخدمة مستحَلة أو خطرة بشكل غَر عادٌ، فإن المفوض إلَه حصرَا ألسباب مرتبطة  فٍ حالة عدم إنجاز الخدمة

 تعادل المبالغ المبَنة فٍ الجدول أسفله. َتحمل الجزاءات التٍ

( أشهر من تارَخ دخول هذا العمد 4ثالثة )مدتها ال َجرٌ تطبَك الجزاءات المحددة أسفله علً المفوض إلَه خالل الفترة االنتمالَة البالغة 

 حَز التنفَذ.

 م.إن عدم احترام االلتزامات التعالدَة َترتب عنه تطبَك الجزاءات المابلة للتراك

 الجضاءاث اإلاشجلبت في حالت املخالفاث الخعاكذًت وعذم جىفيز ؼشوه العلذ :  4حذٌو سكم  

مبلغ الجزاء حسب المخالفة 
 المكتشفة

 نوع المخالفة

 التؤخر فٍ انجاز البرنامج االستثمارٌ  عن كل شهر121222
 جب االستغالل السنوٌ التؤخر عن أداء ألساط وا عن كل شهر 121222

 تجاوز الحد األلصً للمستحمات  المفروضة علً المرتفمَن  عن كل  مخالفة121222

 نظافة المرفك  عن كل معاَنة11222

 المعلومات المالَة )الكشوف التركَبَة(  اإلدالء بعدم  درهم عن كل  مخالفة1222

 

درهم  عن كل دعوة  222.

 لالجتماع

 
 لدعوات عمد االجتماعات أو للخروج للمرالبة الَه عدم استجابة المفوض

 

 رفض التولَع علً التمارَر المحررة من طرف المفوض درهم عن كل  مخالفة222.
 تحتسب كل مخالفة علً حدة مع إمكانَة تراكم الغرامات ، حسب المخالفات المسجلة.

 نة التتبع بناءا علً محاضر االعوان المحلفَن للجماعة.ال َخضع تطبَك الجزاءات لسمف معَن. َتم ضبط المخالفات من طرف لج
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 ملخمياث خخاميت الباب الخاظع:
 

 . اللاهىن اإلاىبم48اإلاادة 

 َجرٌ تنظَم عمد التفوَض هذا وتنفَذه وتؤوَله طبما للمانون المغربٍ.

 . لغت العلذ49اإلاادة 

ر اإلرسالَات والفواتَر والمذكرات والتمارَر والمستندات المتعلمة بالطرفَن . وَتم تحرَالفرنسَة العربَة او لغة عمد التدبَر المفوض هٍ اللغة

 باللغة الفرنسَة أو العربَة.

 نظام الوحدات الدولٍطرف ال تمبل سوي وحدات المَاس المعتمدة من 

 حعىيت النزاعاث.. 50ادة اإلا

 -مراكشعلً لجنة تحكَم َترأسها وَستدعَها السَد والٍ جهة  فٍ حالة ولوع أٌ نزاع بخصوص تنفَذ هذا العمد أو تؤوَله، َتم عرض المضَة

. وتضم هذه اللجنة  كال من رئَس المجلس الجماعٍ و الممثل المانونٍ للمفوض إلَه فضال علً طلب أحد الطرفَن أو هما معا ، بناء أسفٍ

 محاكم المختصة لمدَنة مراكش. وَعرض النزاع، عند االلتضاء، علً ال بصفة استشارَة  عن كل شخص تعد مشاركته مفَدة

 جبليغ ؤلاؼعاس. 51اإلاادة 

مع إشعار  كل أمر أو إشعار َرسل تطبَما لهذا العمد َجب إما تسلَمه َدا بَد ممابل اإلشهاد باالستالم، أو إرساله عن طرَك رسالة مضمونة

 باالتفالَة. َحددها المانون إلً العنوان المذكورالتٍ بالتوصل أو بؤٌ طرَمة من طرق التبلَغ 

 حعذًل العلذ. 52اإلاادة 

وَجب أن تشكل هذه التعدَالت موضوع عمد وكلما التضت المصلحة العامة  ال َمكن تعدَل هذا العمد إال بناء علً اتفاق مشترن بَن الطرفَن.

 ملحك مصادق علَه من طرف السلطة اإلدارَة المختصة. 

 هىاق جىبيم اإلاىاد. 53اإلاادة 

 هذه المواد طابع لاطع علً مجموع العمد. وال َإدٌ بطالن مادة أو أكثر إلً إبطال العمد. لَس ألٌ مادة من 

أو عدم شرعَة مادة أو أكثر من هذا العمد، أو إذا  بطالنوإضافة إلً ذلن، َتفك الطرفان علً بذل كافة الجهود فٍ حالة التنصَص علً 

أجل إرجاع سرَان هذه المواد أو تعوَضها بمواد جدَدة كفَلة بضمان احترام روح  أصبحت هذه المادة أو تلن غَر لابلة للتطبَك، وذلن من

 هذا العمد. 

 عىاـش علذ الخفىين. 54اإلاادة 

العناصر المكونة لألساس التعالدٌ لتدبَر استغالل المرافك المفوضة، وتحل  - حسب هذه االسبمَة -تمثل االتفالَة ودفتر التحمالت وملحماته 

 ة أو اتفالَة أو عمد أو اتفاق بشؤن التؤوَل الكتابٍ أو الشفوٌ أو رسالة تم تحرَرها لبل تارَخ التولَع علً اتفالَة التفوَض محل أٌ معاهد
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 لرئ ولبل من طرف

 المفوض إلَه

 

 

 

 

 

 

 

 .................مراكش، فٍ 

 

 اعتمد من لبل رئَس الجماعة

 مراكش

 

 

 

 

 

 

 

 ................مراكش، فٍ 
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Gros Travaux D’aménagement ESTIMATION 

 
I- GROS ŒUVRES-ETANCHEITE 
Démolition de structure de toute nature  y.c évacuation 
Béton armé y/compris armatures 
surélévation de mur y/c enduit et peinture 
II - REVETEMENTS SOLS ET MURS 
Revêtement en granito lavé  carre ognion 
III- MENUISERIE METALLIQUE BOIS ET ALLUMINIUM 
dépose de grille métallique  et rangement  
entretien permanant des portes  métalliques 
VII-PEINTURE 
Peinture vinylique sur mur  extérieure 
IV-ASSAINISSEMENT 
remise en état de regard visite y/c changement de tampon pour poids lourds 
et nettoyage du regard 
remise en état de regard visite ou regard a grille  y/c  repose de tampon pour 
poids lourds  
et nettoyage  du regard 
curage débouchage du réseau d'assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 000,00 

Entretien Et Maintenance Des Cinq Ponts Bascules Annuellement  
 

A/Visite systématique d'entretien Trois fois par an: 
1/Inspection de plate forme 

2/Vérification des capteurs et  isolement 

3/Vérification de boite de raccordement  
4/Vérification des câbles  
5/Vérification de charpente métallique 
6/Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 
7/Protection électrique des appareils électroniques 
B/Visite d’entretien générale par pont bascule une fois par an 
1/ Inspection de plate forme 
2/ Vérification des capteurs et  isolement 
3/ Vérification de boite de raccordement 
4/ Vérification des câbles 
5/ Vérification de charpente métallique 
6/ Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 
7/ Protection électrique des appareils électroniques  
C/Étalonnage avec des poids étalon pour avoir un certificat de poids et 
mesure une fois (1) par an. 
D/Pièces de rechanges quand au besoin 
1/ Imprimantes à tête thermique 
2/ Terminal de pesage  porté Max. 60 000 Kg 
3/ Cellules de charge capacité 30 tonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240000.00 

 
ENSEMBLE DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRES  COMPRENANT DES TOILETTES ET BUREAU 

 DU GESTIONNAIRE SUIVANT  PLAN ANNEXES Y/C HONORAIRES DE LA MAITRISE D'OEUVRE  
(BET BUREAU DE CONTROLE ET LABORATOIRE ) 

 

 

 

2 800000,00 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

103 
 

TRAVAUX DE COUVERTURE DES HANGARS AU MARCHE DE GRO 

 

FOURNITURE DES PIECES DE SELLEMENT 

la fourniture et pose des pièces de scellements selon détail fourni par l’entreprise et 

approuvé par BET 

 

PAVILLON CENTRALE 

 La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par 

des tuiles d’acier profilé juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et 

anneaux d’acier et PVC. 

Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 

face, et leur protection et finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par 

résines thermoplastiques ou thermo-endurcies.  

La tôle de la couverture aura une épaisseur 1,00 mm pour une envergure de 20 m et 

un poids propre de 14 Kg/m 

Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

a) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
b) Résistance à la traction = 235 MPa 
c) Résistance au feu = Classe M0 

 

Chevalets d’appuis 

 

Les chevalets sont de  tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des 

caractéristiques mécaniques 

 et de galvanisation même que la tôle. 

 

Protection et finition 

 

Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées 

par immersion à chaud. 

 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en chaîne continue à 

base de résine  

thermoplastique ou thermo endurcie approximative 25µ de finition en face extérieur et 

10µ en face intérieur de la tôle. 

 

 

 

 

 

2 000 000,00 
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PAVILLON PERIPHERIQUE 

 

La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par 

des tuiles d’acier profilé 

 juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et anneaux d’acier et PVC. 

Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 

face, et leur protection 

 et finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par résines 

thermoplastiques ou thermo-endurcies.  

La tôle de la couverture aura une épaisseur entre 0,80 mm pour une envergure de 7 

m et un poids propre  

de 9,60 Kg/m2 

 

Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

a) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
b) Résistance à la traction = 235 MPa 
c) Résistance au feu = Classe M0 

 

Chevalets d’appuis 

 

Les chevalets sont de  tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des 

caractéristiques mécaniques et  

de galvanisation même que la tôl 

Protection et finition 

 

Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées 

par immersion à chaud 

. 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en chaîne continue à 

base de résine thermoplastique ou thermo endurcie approximative 25µ de finition en 

face extérieur et 10µ en face intérieur de la tôle. 

TRAITEMENT DES BORDS 

 

Les espaces vides obtenus entre les tuiles seront fermés à l’eau et à l’air par des 

pièces de tamponnement en plaques de polyuréthanes. 
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ن لهم :الئحة الوكالء ومستخدمَن التابعَ 4الملحك  

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمَن 1وكَل مربع 

 احمد الموخاوي

 الطاهر عنان

 رئَس شإون المستخدمَن E368151 156246409 حسن بوتلوز

 مستخلص مركزٌ E153197 136721943 بوجمعة لحاللٍ

 مكلف بمهمة E517264 189696953 دمحم مَساوٌ

 مستخلص ونائب المستخلص المركزٌ E265744 150959538 المصطفً الببتاوٌ

 مستخلص E176569 194681634 دمحم مصفَر

 مستخلص E275979 1009976137 حسن بن العباس

 مستخلص بالتماعد E357435 109975139 عبد اللطَف الربَضٍ

 استمبال السلع ومرالبتها EE221341 106572309 عبد الرحَم بوكصة

 استمبال السلع ومرالبتها E336166 140078645 حسن مروزٌ

 استمبال السلع ومرالبتها E336166 140078645 عبد اللطَف اَت عسو

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 حسن بن جعفر

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 شرف الدَن الناصرٌ

اوراق الخروج وزان وملٍء Y11894 109974636 حمَد الطاهرٌ  

وزان ومنسك الوزازَن وملٍء اوراق  E159010 194915827 السعَد بوغمرة

 الخروج

 وزان وملٍء اوراق الخروج E91899 109971939 عبد الحٍ ابو شهَد

 وزان وملٍء اوراق الخروج بالتعالد E80687 109975030 مصطفً محمودٌ

 النظافة E194158 155182275 دمحم اَت ازَر

 الحراسة E274006 124553241 عمر بلحَسنٍ

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع EE230492 192161969 كمال لمرابطٍ

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E189899 18966953 دمحم اَت الحَمر

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E230403 155182374 عبد الرحَم هبال

 مكلف بمهمة E148098 16750131 ادرَس عنان

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمَن 3وكَل مربع 
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 عائشة حسنٍ

 دمحم الكرخٍ

 رئَس العمال E74438 199509617 دمحم المرانٍ

 رئَس مصلحة الحسابات E230914 176063131 عبد السالم المباج

 وزان ملٍء ورلة الخروج E40933 199509724 م عبد هللا البوعنانٍ

بد الطَف الباهٍع  E241014 154605335 وزان ملٍء ورلة الخروج 

 وزان ملٍء ورلة الخروج E254617 150495342 عبد هللا نمَش

 المرالبة E355816 18348939 عبد الرزاق ورفال

 المرالبة E539100 106511746 مصطفً تموزوت

 وزان وملٍء ورلة الخروج Y47680 106485545 حسن الماضٍ

َز  بنمماسعز  Y40043 106485446 وزان وملٍء ورلة الخروج 

 المرالبة E335816 194683531 عبد الرزاق السماللٍ

 المرالبة E150144 1827977419 م حفَظ العلوٌ

 المرالبة E594775 111408293 هشام سعد

 المرالبة M4538 123145239 َوسف نكوا

 االستخالص E186407 194918912 عبد االله المباج

 االستخالص E186407 194918912 اشرف منسجم

 االستخالص EE569881 131813993 الحبَب منسجم

 االستخالص EE456274 115860994 َاسَن منسجم

 حارس  B22448 155246336 عبد السالم بن عمٍ 

 حارس  EE233589 134919186 رضً لمرابطٍ 

رس حا E319414 184047250 سعَد بوشفرة  

 حارس E609575 109098407 ابراهَم لمنَعٍ 

 االستخالص  EE64506 156705977 دمحم كرخٍ 

    

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمَن 4مربع  وكَل

 امبارن الدنكَر

 دمحم اوزَو

 المرالبة البعدَة E543378 140062242 َونس نبَل 

لبة البعدَةالمرا Y123885 136731041 فَصل بنمَمون  
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 المرالبة البعدَة E619035 157609350 نور الدَن اكاحمان

 المرالبة البعدَة  EE521597 علٍ اوزَو

 المرالبة البعدَة EE223528 136009472 عبد الرحَم دنكَر

 المرالبة البعدَة 111664051  َوسف هنَوٌ

 المرالبة البعدَة E459471 161711133 عمر تموزوَت

نوفل جود  E651025 136695362 المرالبة البعدَة 

 المرالبة البعدَة E577895 112852754 دمحم كرَمٍ

 المرالبة البعدَة  EE507215 رضً اوزَو

 المرالبة البعدَة  EE187650 عزَز الورٌ

 وزان E223350 199517610 عبد الواحد البحار

ة التنظَمَةاللجن EE355519 108307193 دمحم الحبَب بودَرة  

 اللجنة التنظَمَة Y109335 164938081 عبد الفتاح سماح

 وزان 175940728  م احمد الفادٌ

 وزان E303346 157509055 دمحم نازَن

 وزان E367625 115022445 عبد العالٍ الرباطٍ

 وزان E354187 140385967 سعَد بنررَة

 وزان   احمد بودو

 المرالبة البعدَة EE629252 16763190 جواد بنعَسً

 وزان E485154 134416794 المصطفً الحرش

 مستخلص E221344 142650730 عبد الجلَل اباجد

 مستخلص E386197 150495441 عبد الجلَل البَضارٌ

 حارس E99514 161710135 دمحم براوٌ

 حارس EE275912 167631799 عبد المالن وسالمٍ

 حارس Y332803 106632307 عبد الجلَل الحصادٌ

  174406614  م المصطفً بوَحَة

  195262938  دمحم هنَوٌ
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  158056360  رضوان هنَوٌ

   

 

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمَن 2مربع  وكَل

 احموا فمَر

 دمحم ازروال

 E5744540 189697159 اَت احمد هشام

 E159929 189697050 عبد الجلَل بنعرضَل النظافة

 E196639 115595939 خلَل اَفدَر

 E372664 112054855 الدرَوش احمد

 EE601918 178249490 الدرَوش ابراهَم الحراسة

 E538260 112225951 بالدٌ َوسف

 E152771 156140230 بدران عبد العزَز

 الوزن

 E255312 142126856 السحمٍ دمحم

 E176852 115032048 عراس حمَد

 E403515 150968141 حسن عراس

 E147712 197714226 بنارة عبد الرحَم

 E174633 115031941 البوعمرٌ فإاد

 EE44990 172882 الزبَر عبد اللطَف

 النظالة

 E193543 146174348 اَت احمد فواد

 E181733 180016324 احمَظ اَجغو

 IB208936 112008795 دمحم بوماطٍ

 E419181 146174249 نوفل فَصل

 E430598 161646736 شَبوب مصطفً

 GC318378 115404406 اَت موالٌ دمحم

 االستخالص E186014 11410946 َوسف بن السكَت

 E217518 114109145 صدوق جمال 
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:الئحة الحمالَن   6الملحك  

حمالَناسماء ال ر ب ت اسماء الحمالَن ر ب ت اسماء الحمالَن  ر ب ت 

 EE72837 براهَم بنرعَم EE134939 عباد الحامدٌ EE231801 َوسف زهران 

 E431458 دمحم فردوس E310810 ابرَن الرمضوٌ E312984 احمد دمكو

 P134391 لحسن الهَاز EA50551 السعَد علوان E264039 عبد هللا كرفدٌ

رحَم لكمَرةعبد ال E547423 عبد الكرَم لموادا E329887 دمحم كمَلٍ  EE357197 

 EA24798 احمد  النكَطٍ Y54857 مهدٌ العامرٌ E224778 دمحم الَونٍ

 J168606 عبد المادر مستَرٌ EE108944 محسن وهابٍ E461739 احمد السلَمٍ

 E485855 احمد بَهٍ EE421960 بوجمعة بندانٍ E169493 عبد الحك سفراوٌ

 EE60502 الحسَن زعرَط N61703 درَس المجدول E494833 دمحم عبَدة

 E242620 ركَبٍ لكورٌ E356633 درَس هاضوكٍ E351778 فاتح بلماَد

 EA7781 دمحم ابان E256512 عمر أغبار E144023 مصطفً الهَاج

 EA19504 دمحم ساجد E484123 عمر باحسو E324392 عبد اللطَف مرزاق

زَز لمشناوٌعبد الع E624490 عبد الرحَم لهونٍ E677856 حسن بولكرَم  E268824 

 E184959 عبد الحك زهراوٌ E550519 كاسم عبد العزَز E333689 احمد ادَسنَر

 E224129 لمختار باكرو E465444 السعَد اَت بوبكر EB967736 الحسَن اشكان

 E310582 عبد العلٍ دلَمٍ E86393 عمر لبعَوٌ E768331 م رشَد سهلون

كرمصطفً لب EE134378 بوجمعة اَت حمو  E150603 احمد بوسعَد I48361 

 E506396 دمحم كَالٍ E515958 حمَد امزوار E486934 عبد اللطَف درعاوٌ

 Y43879 احمد دَوان E225377 عمر الراوو E515060 عبد الرزاق الغدَر

 E534039 سمَر كحلوس HA98058 خلَفة حمودٌ Y151779 بجبوجٍ َوسف

حمصطفً الكار E335986 دمحم اَت الكبَر  E639112 ٍعمر كَال E655415 

 E469762 عبد الحكَم الصابر E377094 لحبَب حب E405774 احمد الرامٍ

 E224778 دمحم بنٍ NA73353 دمحم لفروج E64362 امباركمهنانٍ

غرغاردرَس E145679 عبد الغنٍ لاشار EA20398 دمحم سرحان  E248866 
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د الرحمان اَت َحًَعب EA5987 حجاج درَس E321800 عبد الواحد مبتكر  E343688 

 DA12987 بلعَد مفتوحٍ E217496 احمد زاهَرٌ E190389 خالد نجانٍ

 EE334908 مالح طاهرٌ E739379 بلعَد الزوبَر JE37395 سعَد ناصرٌ

 E86337 دمحم زوَدٌ E590041 عبد الرزاق شاروج E214480 دمحم أزهر

 E423073 حسن ناجم E542566 عبد اللطَف شاكَرٌ EE737001 مصطفً باَدر

 E117034 عبد اللطَف بوهراٌ E310810 ابرَن رمضَوٌ E236631 عبد االله لموجَبٍ

 E158480 خالد بوسلمة E519541 عبد الهادٌ حضرٌ E375113 دمحم لعبابٍ

 E535645 محجوب بوزالف E228280 عبد اللطَف زَتانٍ EE231801 َوسف زهران

د العزَز ولد سٍ حمادم عب E141849 ابراهَم الشاَب  E12063 دمحم زران  

 E402830 براهَم ازَكٍ E155359 عبد المجَد لمهتن E141849 احمد شهاب

 E312984 احمد دمكو EE32276 خالد خلولٍ E573701 لحبٍ بن أبا

 E518883 عبد الرحَم جنكو WA19396 م الحسن سهلول E119864 عبد المادر بنهدٌ

 E416510 عبَدا رحالٍ E161262 مسعود لبلودٌ EE360644 رشَد بلماعز

 E3354 مصطفً جونَر EE370269 مصطفً شراط Y175277 عبد الفتاح الشاوٌ

 E397529 براهَم مكتاوٌ Y226232 دمحم األنجادٌ E361102 محجوب دخَسٍ

 Y245063 عمر لمَر E526112 دمحم الخصال E101836 دمحم ابورن

 E462205 مجَد ناصر E297196 عبد العزَز خودَد E229003 عبد المولً لمنمارٌ

 EE269058 عبد المولً هَدٌ E312963 م اسماعَل بنشاكا EE134611 عبد العالٍ أبوس

 EE223781 َونس حسانٍ E137036 احمد لورداوٌ E143774 عبد هللا العرش

 EE26286 هشام بلماس E445180 عبد الجلَل أنوار E643774 لحسن اَت بوَداتر

ماد لعنكاوٌح  E51187 احمد هرموش E158975 سكرانٍ مهدب E405686 

 E157641 دمحم بَدر E655237 م عمر لخبَزٌ E312133 عبد الرحَم لمرنَخ

 E468565 م الحسن بنشكاال E447407 مصطفً بلوٌ E248306 دمحم لمبع

 EE312867 تهامٍ منعم E353827 عبد الكبَر كعراطٍ E787492 رحال شاروق

د سلمونٍاحم  Y217456  عبد اللطَف مودن  Y80464 ٌاحمد راز EA117036 

 E498739 لعربٍ اَت اجدع EE238894 مصطفً عسرٌ E209042 سعَد ادرَسٍ
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 E188687 لعَاشٍ لعزوزٌ E328565 عمر بوكازوال E462611 م كبور والٍ

 E387371 عبد هللا سحمان E264723 عبد الكرَم امَن EA45947 مختار لبوَر

 E139301 برَن بلماضٍ E25311 عبد العزَز الخَال Y150400 حسن لعامَرٌ

 EA47981 حسن االمام E138699 عمر زعلولٍ E243301 لحسن اَت لادور

 EB50718 حمَد زعام E624959 دمحم ابكرٌ Y61132 رشَد والد راحٍ

 E594441 عبد الصمد سلَمٍ E619608 براهَم بونهار Y40264 عبد العزَز اكشرَد

 EA708 الحسَن الخصال E475718 عبد الفتاح زراعٍ E216561 دمحم بوراٌ

 E555776 هشام عزوان EA1900 سعَد خَا E356150 مبارن حَمود

 E651763 بوجمعة شكدالٍ E570253 عبد المجَد العرفٍ E251488 عبد الكبَر لحلو

 E133103 احمد علٍ اوحدو E366873 عبد الهادٌ هورَن E383320 حسن لكَحل

 E527553 حمَد لكناوٌ E416510 عبَدة رحالٍ E250712 َوسف فاروم

 EE151539 حمادٌ نبَل E677611 مصطفً َمانٍ E137818 لحبَب لكوش

 E305082 عبد الرحَم حافلٍ E204294 احمد لخضَرٌ E293191 عبد العزَز زهران

امزانٍ هشام E754088 عبد العزَز مَمونٍ E584662 عبد الهادٌ سكوسٍ  EE237572 

 E431861 رشَد اَت دوَدة E217062 براهَم بورجاوٌ EA31140 مهدٌ سهلول

 E64512 احمد اَت لجمل E170496 دمحم بوتموكَن EA4098 دمحم حازم

 E595012 دمحم لحجَلٍ E87951 رضوان نَمٍ E519167 عبد الغنٍ اَت لهروال

 E261252 محجوب بلعراضٍ E461606 عباس ممبول E216979 عبد الجبار لهروالٍ

ددمحم أكشرَ E609199 حمَد شَبو E368700 عبد الرحَم لمشالش  EA18943 

 EE151370 عبد الحكَم رافع EE29223 عبد الكبَر لملَبٍ E83657 م مَلود فوضَل
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َوسف بنور   E395045 عبد اللطَف لورَضات  E198922 نور الدَن رَاض E759415 

 E90457 عبد المولً اَت الهداجٍ E455695 عبد الرحَم المرد  N229191 ادرَس العسرٌ

 E475027 عبد النبٍ بونو E509367 عزَز النماش  E435558 التومٍ الحماوٌ

 E562231 دمحم الكرش E788217 ابراهَم الخزولٍ Y140719 مصطفً المضمانٍ 

 HA16040 عبد الرحَم الكوبَرح E229499 حسن الحبرَك E251516 أحمد بوحمون

 E383141 حست حراتٍ  Y94196 كمال الحمودٌ E786069 خالد بندادة

 E130246 عبد المولً لصدال E242820 بوجمعة دلاير EE221946 عبد الرزاق المستنعم

 EE252228 خالد بنكوش E630045 بوجمعة الضَاعٍ Y225429 جمال العالم 

لرحَم الحال عبد ا H39316 فاتح العمَرٌ  E400107 توفَك مدرانٍ   E445714 

 E609815 عبد العزَز الموَشٍ E491665 م مصطفً شرحاون E406973 دمحم الهاشَم

 E164474 البشَر حَدة  E463062 عزَز الفراجٍ E199640 المهدٌ أكلو

 E605786 عبد الفتاح اَت موسً  E730795 عبد هللا الحضرٌ  E475902 عبد السالم المصدق 

 EE26007 خالد بصَرٌ  E343093 المختار التربَعٍ  E397794 مبارن اإلدرَسٍ 

 E595141 خلَفة لحجَلٍ  E593219 عبد العالٍ أدمَمة E667916 دمحم الجمالٍ 

 Y49243 عبد السالم روان  EE191718 عبد الفتاح المبائلٍ  E155856 أحمد حركات 

 E204202 رشَد الفرساوٌ E3354 مصطفً جونَر E775367 سعَد السنجارٌ

 E612328 عمر عمَد  EA10367 م البشَر اإلدرَسٍ  E255155 مصطفً الهانٍ 

 E75635 رحال عبَدة  E36971 عبد السالم الشنكطة EE429253 عبد الرزاق الكرش

 EA89005 رشَد عمار  E686057 ابراهَم درداب E203092 ابرَن اللوَتٍ

كافة جواد بو E236446 حسن الكونٍ Y101417 عبد الكبَر لمرع  EE5426 

 Y46344 دمحم خوٌ  E409111 مصطفً ولد الجَار  EA210002 م أحمد اإلدرَسٍ

 E220314 دمحم بوخَمة  E609111 بوبكر المادرٌ  EE7001 المصطفً الكوفٍ 

 E632571 عبد الرحَم اد لحسن  Y54857 المهدٌ العامرٌ E243221 مصطفً الناصٍ

حائلٍ عبد العزَز E248568 عمر بنكمٍ  E790011 ٌجمال الدَن عطار E182013 

 Y198259 مصطفً منور E191844 عبدو مالح EE357886 دمحم كاسم

 E421725 عبد الوهاب دردار P119238 عادل سالمٍ EE522019 اَوب حشاف

 E365939 محجوب مَمٍ E176862 حسن بومزكَد E218533 بوجمعة مرتان
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 B641571 بوشعَب كنوز E193830 مصطفً رواح E414853 دمحم جكراوٌ

 E342903 شرلاوٌ جماط HA35617 عبد الجلَل كالل E396681 عبد الغنٍ لبرالج

 EE300128 َوسف حصار E339061 م درَس بنطاَع E372988 عبد الحافظ برَكو

 EE274614 عادل نصَرٌ E245049 عربٍ باكجور EE325303 انس سورٌ

كلَسعبد الهادٌ ل E250865 حسن اَت عمرو  E300594 عمر سوسو FH16264 

 Y275969 كمال رابحٍ E745620 دمحم باشة EE304328 هشام حمادٌ

 E781158 عبد اللطَف بنحدو E470329 عبد الفتاح دروَش E197753 عبد العزَز

 E445618 م عبد هللا والٍ EE274362 نجَم جماط E599117 دمحم حردان

طٍ شرفعبد العا EE106863 عبد الرزاق فضالٍ  EE250459 عزَز كرماش P311323 

 E573748 حمَد عاصمٍ EE3993 عبد الصادق اَت لمعطٍ EE312772 رحال شامنٍ

 Y212444 دمحم برَكو EE223318 عبد الفتاح زروال E142398 براهَم شابكنٍ

 E298318 عبد الرحمان فركاش EE278287 لحسن شاوٌ E550568 عبد الحك فضالٍ

 E299958 دمحم بولهران E374070 م عمر مندَلٍ EA27562 مصطفً بونو

 HA66808 دمحم غوبارٌ D14480 مصطفً باجة EE309959 بوجمعة هاشَم

 EA37347 دمحم رازٌ E790011 عبد العزَز حائلٍ E640561 عبد العزَز اَت لهروال

 Y133413 لعربٍ حنَن EE452495 دمحم كمال الناجم E214244 عبد العزَز كاتم

لوَزٌ عربٍ  E295495 ٍمصطفً ساكن EE216513 دمحم حراش EE308245 

 E460045 دمحم بلوضاح E605316 عزَز كرام E335070 حسن واثمٍ

 E411205 حسن لعروسٍ E370006 دمحم بنحمَد E603559 عبد العزَز شَبوب

 EE358519 اسماعَل مرَنٍ EE548817 لحسن كوامدن E482205 مجَد ناصر

 E619431 عبد الرزاق ملهوش EE458158 حسن محرون E416394 عبد الرحَم رحَم

 E37195 دمحم ادعبدالمومن E705690 عبدالعزَز أَتالحَمر .E12.47 نور الدَن نجارٌ

 EE68734 رضوان اإلدرَسٍ E437463 عبدالفتاح أَت بَال .E74.40 دمحم كَعٍ

 E465716 البشَر مطرب E538132 حسن الخاوة E74.747 حسن اَت موسً

 E405774 أحمد الرامٍ EE348908 دمحم الركاب E664.11 دمحم بالشَش

 EE17506 المصطفً لورَكٍ E519919 طَب ناجم E64..42 عبد هللا حرفاوٌ
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 EE443580 منَر هند E518212 عبدالحك أَت السببٍ E6404.0 حامد بنشَخ علٍ

ٌدمحم الزوهر E362547 عبدالعزَز الغبَطة E.1024 حمد بوسمرة  EE421580 

 E609934 دمحم أَتتهَاضت E330341 البودالٍ بنود E00.477 لحسن سمَعٍ

 Y195220 َوسف رشَد EE260269 هشام ناهنَض ..E.410 دمحم بنحباطٍ

 EE435980 سمَر البهجة E286103 عمر الملَعٍ E6474.6 المالح حسَن

 E573173 مصطفً نجارٌ E76362 العربٍ الموتمٍ E124.24 عالل رَدور

 E357838 لصفر عبدالعزَز E778254 سعَد العطاس E446.7 عبد الرحَم عرفاوٌ

 E486763 المصطفً ولد خرَبَش E7550 عبد الغنٍ بنكمون E464044 مصطفً اَت عَاد

 EA11447 دمحم َولنا E588632 السعَد الدهبٍ E60.024 دمحم حمَدٌ

 EE354721 سمَر اوحدو E598876 عبدالكرَم بوخرَص EA82245 بوجمعة دجانٍ

 SH118719 عثمان عوحٍ HA77552 أحمدادرَوش EE151229 عبدالعالٍ الخلَلٍ

 E405850 المكٍ لمون E380415 زاَد أَت أصحا E175924 حسن التوَزٌ

 E382020 طَب روشاد EE19222 رشَد حَسو E169218 عباس عمَد

فً ضوالمصط E538123 المصطفً البجورٌ E208811 الحسَن أـخموش  EA34955 

 Y237379 دمحم بوشفرة E362397 بوجمعة ألَكوش E194996 موالٌ بوبكر الشَاضمٍ

 E475975 عبدالطَفبوكركور C615589 بوشتً الطاهرٌ EE132991 عبد الصادق التلهونٍ

 E437562 الحبَب لطَطة E2089031 عبدالواحد مرزوق H261693 عبدالعزَز الهبطٍ

 E643076 مبارن موزالٍ E123786 عبدالمادر بوخدَر E110071 حسن البوحمَدٌ

 E367300 عبدالمادر روَزم EE0986847 دمحم روان E.240 عبدالحفَظ المبروكٍ

 E136272 ابراهَم الصاكر E690667 صالح الحمداوٌ Y26846 حمادٌ فتاح

 E289031 عبدالواحد مرزوق E321713 سعَد الضربَنة E469172 دمحم غرَب

شحمَد فنَم  E515439 عبدالكبَر الحلو E251488 ٍالمصطفىالسلَم E169584 

 E159504 عمر مشطَوٌ HA22259 محجوب شَكر E142385 عبدالجبار حمادة

 E462652 عبدالعاطَمعزوزٌ HA15903 مبارن الهدام Y27558 دمحم ودود

 EA87910 سعَد بابا E130664 دمحم توتٍ E786221 عبدالفتاح الهزار

َسٍسعَد االدر  E209042 ٍدمحم تشروع E194692   
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الجملة  :الئحة الموظفَن والعمال التابعَن لمدَرَة سوق 1الملحك  

 انًٓبو انًسُذح االطبر االسى انكبيم انعذد

 هذٌر السىق هرصرف اٌد تٍهً عور 1

3ذقًٌ د  هرٌن الفرقاًً 1  الكراتح 

4ذقًٌ د هشام العوراًً 1  
رئٍس هصلحح الكراتح الخاصح توذٌرٌح سىق الجولح 

 للخضر والفىاكه تالجولح

4هحررج د جرٌذ ًىرج 1  الكراتح 

 

 

3 

هريم رشٍذ الطا 3هساعذ اداري د    الرٌظٍن و اسرقصاء األثوٌح 

3هساعذ اداري د  عثذ الكرٌن شهاب  الٌظافح 

3هساعذ اداري د  تذر اهاى  رئٍس خلٍح األثوٌح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3هساعذ ذقًٌ د عثذ العسٌس الحاسٍي  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د  هىالي ٌىسف العسٌس  الرٌظٍن 

3اعذ ذقًٌ د هس عثذ الهادي ترٌىج  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ العسٌس الكثىري  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ العاطً هاى  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د  الوصطفى الحضري  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د تذوي دمحم الشرٌف  الرٌظٍن و هراتعح عولٍح الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  عور الوحة فً الذٌي  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د   اتى الحذٌ دمحم  الرٌظٍن 

3هساعذج ذقًٌ د الجٍاللً الرركً  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ الغًٌ هواًً  الٌظافح 

3هساعذ ذقٌوً  د  عثذ العسٌس كواًً  الٌظافح 

   E175924 حسن توَزٌ EA53933 حمَد الرامٍ

   E93340 عمر الغراض Y150400 حسن العامرٌ

   E768804 دمحم الصبَتٍ E216561 دمحم بو راٌ

   E45523 دمحم لسامٍ E631450 عمر الكعراضٍ
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21 

 

 

3هساعذ ذقًٌ د  تلعٍذ كحلً  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  دمحم الفطىاكً  الٌظافح 

32ذقًٌ د  هساعذ دمحم دركً  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  عثواى الثاري  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د عثذ الرزاق حرٌكٍش  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  دمحم الفاضل اتى هثح  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د حوساوي لحسي  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ  د  رشٍذ تادجذي  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  سفٍاى تادي  الكراتح  

 الئحة األعوان الموسمََن

 

 الئحة بائعات الخبز بسوق الجملة:

 رلم البطالة الوطنَة اإلسم

 E494544 نعَمة دنون

 E447515 مستان فاطمة

هرمَنة أَت الطا  E80598 

 E426756 فاطمة لحرش

 E643163 نعَمة زهَر

 Y329689 عتَمة بوهدَد

 EE5017 عائشة لعضم

 E609594 ملَكة لحضر

 المهام المسندة االسم الكامل العدد

4 

 نظافة اإلدارة  حفَظة الساخٍ

 نظافة السوق المحجوب مَمٍ

 الكتابة  عبد هللا عاتب
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 EE26288 الورز فتَحة

 E434881 لطَفة عكروط

 الئحة بائعٍ األكالت الخفَفة بسوق الجملة:

 رلم البطالة الوطنَة  اإلسم

 EE290557 نور الدَن بن حمزة 

تو الهاشمٍ أستَ  E470993 

 E425230 سعَد الطالَبٍ

 E624180 عَاد بنحمزة

 E147124 الحسَن الحنَش 

 E390840 احمد بوعدٌ

 E486623 سعَد بونصر

 E644970 عبد الكرَم بالَزَد

 E465488 عبد الرحَم شعَب 

 F264551 دمحم بن زكاَر

 E447459 عبد المجَد لتمات

 E628404 اخوش عبد هللا

سن بوَهشةح  E353200 

 E593439 بدر زروال

 EE25662 سعَد العضَمٍ

 EE729160 دمحم الكَلو

 E405617 باحمٍ عبد الحكَم

 E588909 مهدٌ شعَب

 ا
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 المتواجدة بالسوق :جرد للتجهَزات 4لملحك

 مالحظات العدد التجهٌزات المكتبٌة

صورة كبَرة لصاحب الجاللة + مسند + عمودََن 

 ننحاسََ

1  

  1 صبورة خشبَة صغَرة للعرض بالمكتب

  2 خزانة حدَدَة بباَن

  3 وزارٌ خشبٍ مكتب

  2 كراسٍ استمبال ثالثٍ

  1 طاولة كبَرة لالجتماعات

  2 مكَف تبرَد

  4 صورة صاحب الجاللة

  1 ناسخة فوطوكوبٍ

  3 اربع طوابك  خزانة بدون ابواب 

  17 ستائر

  3 َدَةمكتب خشبٍ باعمدة حد

  1 خزانة حدَدَة ستة  ابواب

  1 حاسوب

  Imprimante 1طابعة 

  20 كرسٍ حدَدٌ

  6 كرسٍ وزارٌ

 مالحظات العدد الوثائك االدارٌة

   2017إلً غاَة  2007الصادرات من سنة 

   2017إلً غاَة  2007الواردات من سنة 

إلً  2013سجالت الصادرات والواردات  من سنة 

 2017غاَة 

  

   ارشَف غَر مرتب لألثمنة

ارشَف مرتب للوائح االثمنة واستمارات والحموالت 

 (2017 و2016 2015الواردة علً السوق لسنوات ) 
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:الئحة بمرارات االحتالل داخل السوق  0الملحك  

 

 رلم المرار  تارَخ االصدار  المستفَد  نوعَة النشاط 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

:جرد للتجهَزات المتواجدة بالسوق    4الملحك  
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: التصامَم المصادق علَها الخاصة بسوق الجملة للخضر و الفواكه7الملحك رلم   

 

 مالحظات العدد التجهٌزات االلٌات و

 منتهٌة لصالحٌة 14 مطفاة الحرٌك من الحجم الكبٌر 

  1 مطرلة من الحجم الكببٌر 

  1 الحجم المتوسط مطرلة من 

  1 لاطع حدٌد كهربائً ) المو(

  1 مولد كهربائً بالبنزٌن

 

  1 مضخة كهربائٌة للصرف الصحً 

  12 مكنسة حجم كبٌر 

  9 عصى كبٌر للفاس

  4 مكنسات خشبٌة بدون عصى 

  3 بالة 

  10 حداء بالسٌكً ) بوط(

  4 كراطة الماء

  10 عربة حدٌدٌة ٌدوٌة بعجلتٌن 

  2 حاوٌة بالستٌكٌة لالزبال بعجلتٌن 

  4 مدرات 

  3 بانو اشهاري 

  6 الفتات بالستٌكٌة 

  4 الكرارس 

  3 الباالت

  5 ابواب

  1 سلم مدرج الومنٌوم خمس متر 

   متالشٌات الومنٌوم 
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   نمادج الخاوي المتدوال 

  1 منشار خشبً 

  1 ممص كبٌر لتملٌم االشجار 

  1 ائً محول كهرب

  1 مكتب صغٌر الحجم 

  1 ثالجة من الحجم المتوسط

  1 شنٌور 

Qte Unité Désignation N° 

Matériel de nettoyage 

2000 U Balais tazmourte végétal  

Matériel de des égoutte 

Matériel de traçage 

30 U Pinceau x peinture n°6  

30 U Pinceaux a gélatine  

200 ML Corde de traçage  

50 U Scotch  

Matériel de soudure 

10 U Tourne vis  

4 U Scie a métaux  

3 U Lames de scies a métaux 

paquet 

 

1 U Meule électrique  

1 U Pince coupante  

1 U Pince universel  

1 U Perceuse electrique avec  
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meche HILTI 

Autre 

1 U Boite outillage menuiserie  

1 U Boite outillage plomberie  

1 U Boite outillage électricité  

100 ML Toyou  a rosage  

20 U Grattoir en fer avec longue  

manche 

 

20 U Sereur pour porte en bois  

20 U Sereur normal  

200 ML Chaine en fer calibre moyen  

11 U Brouette grande taille  
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد     

لوحدة  نظرا بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة فً الموضوع، وبعد موافمتكم سنتداول فً النمطتٌن معا فً ان واحد 

  الموضوع.

ون ٌوجب على الجماعة تدبٌر مثل هذه المرافك اما عن نفتح باب المنالشة حول هذا الموضوع علما أن المان 

 .او التعالد مع المطاع الخاص طرٌك التدبٌر المفوض أو عن طرٌك شركة التنمٌة المحلٌة

 النائبة الخامسة لرئٌس المجلس الجماعً السٌد خدٌجة فضً

سنوات لكن بدون العدٌد من هٌل هذا السوق الذي دخل الى الخدمة مند اللجوء الى التدبٌر المفوض هو لتؤان  

، ان هذه االمور االنارة وأماكن التخزٌن المبردة المرافك والتجهٌزات وعلى رأسها شبكة الصرف الصحً وشبكة

، وفوق هذا كله فان المانون ٌخول للمجلس الجماعً ان ٌختار تبر النمط السوداء فً هذا السوقالثالثة وغٌرها تع

بناء على تشخٌص مستفٌض لوضعٌة هذا  وهذا االختٌار لم ٌكن عبثا وانمامراكش  التدبٌر االمثل فً مستوى مدٌنة

 السوق.

 (نمطة نظام) عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ان هذا الموضوع مهم جدا وال ٌسع الحدٌث عنه الثالث دلائك المنصوص علٌها لكل تدخل لذلن فإننا سنؤخذ  

 لٌمة .د 61الولت الكافً ولو تطلب االمر 

 (نمطة نظام) عضو المجلس الجماعً       السٌد دمحم اٌت بوٌدو

بنتٌجة ونحن نعرف كل واحد ومن أرسله وماهً دوافعه واهدافه ولذلن فنحن مصرون  ًان رفع الصوت ال ٌؤت 

 على احترام المانون الداخلً وعلى التولٌت ولٌس فً ذلن تملك ألي احد .

 (نمطة نظام) لرئٌس المجلس الجماعً االولالنائب   سلٌمان السٌد ٌونس بن

 فإنما نعنً بذلن تسٌٌر الجلسة الذي تحكمه ضوابط صوت علٌها المجلس ،اننا عندما نتحدث عن نمطة نظام 

  . فً النظام الداخلً للمجلس الجماعً

 (نمطة نظام) عضو المجلس الجماعً     السٌد دمحم بالة

هو ذو طبٌعة اجتماعٌة وٌتعلك بمصٌر العدٌد من المواطنٌن لذلن ٌجب  ان هذا الموضوع الذي نرٌد أن ننالشه 

 عند منالشته أن ٌؤخذ المتدخل الولت الكافً لشرح وجهة نظره.

 (نمطة نظام) عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

وطنٌة بالنسبة ان المانون الداخلً ال ٌنص على تسجٌل الئحة التدخالت كما ٌنص على ضرورة اظهار البطالة ال

 للصحفٌٌن.

 (نمطة نظام) عضو المجلس الجماعً   السٌد دمحم اٌت بوٌدو

ان للمجلس الحك أن ٌطلب من الصحفٌٌن اظهار بطالاتهم المهنٌة وذلن للحٌلولة دون من لٌست لهم عاللة 

، وهذه االمور بالصحافة أن ٌصوروا داخل الماعة الن الصحافة وحدها هً التً لها حك التصوٌر داخل الماعة

 التنظٌمٌة جاري بها العمل فً كل المإسسات حفاظا على سالمة المشتغلٌن بهذه المإسسات .
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

، اننا االحتٌاطات الالزمة لحسن تسٌٌرهاحك المجلس الجماعً أن ٌتخذ  ومن ان هذه الجلسة هً جلسة عمومٌة

، لذلن فنحن حرٌصون على أن افة والتً من حمها أن تواكب أعمال المجلس لتطلع الرأي العام علٌهانرحب بالصح

  فعال على من ٌموم بمواكبة هذه االشغال هم فعال من الصحافة. نتؤكد

 عضو المجلس الجماعً السٌد خلٌل بولحسن

ا أنه ٌحك للمجلس فً اطار ، فهنان مجموعة من المدخالت فً ملف هذا السوق منهبخصوص موضوع النمطة

طبما ار طرٌمة التدبٌر لكن ٌجب عندما ٌراد اخضاع هذا السوق لنظام التدبٌر المفوض اختٌ التنظٌمً المانون

، سواء على مستوى البنٌة أو على ا تشوبه العدٌد من االختالالتأن ٌكون مرفما سلٌما ولٌس مرفم 54-15للمانون 

الذي سٌمكن من فتح باب اخر والوضعٌة العمارٌة الستكمال وعائه العماري  على مستوىكذا مستوى التجهٌزات و

  الطرٌمٌة. المحطةناحٌة منطمة الشرراكة حٌث تمع 

لذلن ألول أنه لبل  ،ال ٌمكننا أن نعطً للمتعهد مرفما نالصا الن ذلن ٌعد غبنا فً حمهأما من الناحٌة المالٌة، ف

ب تصفٌة كل الجوانب المتعلك به كما ٌجب التذكٌر بؤن تؤهٌل السوق لٌس اللجوء الى التدبٌر المفوض للسوق ٌج

فً حاجة الى التدبٌر المفوض الن هذا التؤهٌل كنا لد سطرناه فً برنامج عمل الجماعة لٌتم انجازه فً نهاٌة سنة 

درٌعة غٌر  دبٌر المفوض هولذلن فان التدرع بتؤهٌل  السوق للجوء الى ت .وتم رصد مبالغ مالٌة مهمة 2108

، كما ٌجب لبل ذلن تحدٌد المسإولٌات عن الوضعٌة التً آل الٌها السوق وعن االختالالت التً ٌعانً منها ممبولة

 ث فٌه البرارٌن ومن احدت فٌه جمعٌات جدٌدة .ا عشوائٌا ومن احدسواء المدٌم منها أو الجدٌد ومن جعله سول

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

ارة بعض ، اال أنه البد من اثمن المإكد أن ال أحد سٌعارض التدبٌر المفوض للسوق اذا كان فً صالح الجماعة

 المالحظات .

ان التدبٌر المفوض كان معموال به بطرٌمة تملٌدٌة منذ احداث هذا السوق وتتمثل  فً نظام الوكالء تطبٌما 

 .0962لممتضٌات الظهٌر الشرٌف المإرخ فً سنة 

، ولد اعتمدت الجماعة ذي نص على طرٌك جدٌدة فً التدبٌرال 006/04صدر الظهٌر عدد  2105ً سنة وف

، ورغم انً ال أنتمص وكالء باإلضافة الى وكٌلة 4لتحدٌث نظام الوكالء واختارت  2107هذه الطرٌمة الجدٌدة سنة 

لوثائك المطلوبة شهادة تثبت أن الوكٌل من العنصر النسوي اال أنً اتساءل هل تتوفر فٌها الشروط ألنه من بٌن ا

المتمدم لهذه المهمة ٌتوفر على صفة مماوم فهل كانت هذه السٌدة مماومة أم انها ورثت صفة المماومة عن زوجها 

 المتوفً .

فالسإال هل هذا المرفك مإهل إلخضاعه لنظام التدبٌر المفوض وهل ٌتوفر على كل  ،أما بالنسبة للتدبٌر الحالً

ٌزات الضرورٌة ومنها نظام الصرف الصحً الذي لم تتمكن الجماعة من انجازه لٌس عن ضعف فً ممدرتها التجه

 المالٌة وانما بسبب النزاع العماري الذي ٌعرفه الجمٌع.

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش بلمائد دمحم العربًالسٌد 

ة أثارها مكانها الطبٌعً هو المنالشالمالحظات التً  لمد استنفد السٌد بوسعٌد المدة المحددة للتدخل علما أن كل هذا

 داخل اللجنة .
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 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت الزواي

ٌر من غالء المعٌشة وغالء ولوج لسوق ٌجب أن ٌكون عمالنٌا ومنصفا لجمٌع االطراف مع التحذان تدبٌر هذا ا

 فوض له حتى ال ٌضع االثمنة على هواه.ولذلن ٌجب تحدٌد االثمنة بالنسبة للم ،السلع الى السوق

 عضو المجلس الجماعً السٌد الحسٌن نوار

لمد حضرت أشغال لجنة المرافك العمومٌة وتتبعت أشغالها واستمعت الى كل المالحظات والشروحات حول هذا 

ماعة كالنمل العمومً التدبٌر المفوض والتنعت بؤنه الحل االمثل لتدبٌر هذا المطاع ولكل المطاعات التً تسٌرها الج

 والكهرباء والماء والتطهٌر.

ان المشرع لم ٌنص على طرٌمة التدبٌر المفوض عبثا وانما لفوائده الكبٌرة التً تضمن التدبٌر المعملن ألي لطاع 

 من المطاعات .

غالل والتً حددها فالمالحظة الوحٌدة التً أرٌد اثارتها تتعلك بمدة االست ،وبالنسبة للتدبٌر المفوض لسوق الجملة

اال أن هنان ارتباطا وثٌك بٌن لٌمة االستثمار ومدة االستغالل فكلما زادت لٌمة  ،سنة 05كناش التحمالت فً 

 سنة فما فوق ". 05سنة" بعبارة "  05االستثمار وجب أن تزٌد مدة االستغالل لذلن ألترح استبدال عبارة " 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد الغنً درٌوٌش

أن هنان اكراهات جد خطٌرة رغم  هد وتبٌن من خاللسنتٌن لتجرٌب نظام الوكالء الجد لمد حصلنا على مدة 

المجهودات المبذولة فً السوق والتً اسفرت عن ارتفاع ملحوظ فً المداخٌل اال أنه ورد فً التمرٌر العدٌد من 

، وكذا ضرورة تمكٌن رج لواعد الشفافٌة والمهنٌةات خاالمالحظات منها المتعلمة باالمتٌازات الممنوحة لبعض الجه

فً هذا الباب  تحمالت ومالحظتًالجماعة من سلطة المرالبة والتحكم فً الجزاءات فً حالة االخالل ببنود كناش ال

ولذلن ٌجب  ،هو أن تكون كل هذه االمور واضحة جدا مادام التشخٌص لد أسفر على أن هنان العدٌد من االختالالت

لتعدٌل فً بعض البنود الجراءات الزجرٌة التً ستتخذ ضد أي اخالل مستمبلً وأن ٌكون للجماعة حك اتوضٌح ا

 لحماٌة حموق الجماعة.ض فً حاالت معٌنة حك استرجاع التفوٌ وخصوصا مبدأ

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم اٌت بوٌدو

انما أرٌد بهذه  ،المفوض بما فٌه الكفاٌة لمد تطرق السادة االعضاء الى كل المالحظات المتعلمة بالتدبٌر 

المناسبة أن أشٌد بالمجهودات التً ٌموم بها السٌد عبد الرزاق جبور نائب الرئٌس المكلف بهذا السوق بكل نزاهة 

ومسإولٌة وتعفف رغم الحالة المزرٌة التً ٌعرفها السوق والتً ال تناسب مدٌنة مراكش وال اشعاعها السٌاحً أو 

 الثمافً .

ان التدبٌر المفوض هو طرٌمة عمالنٌة لضمان حسن التدبٌر وخٌر دلٌل على ذلن لطاع النظافة الذي وضع  

 مدٌنة مراكش فً مصاف المدن االكثر نماء على الصعٌد الوطنً.

 عضو المجلس الجماعًالسٌد دمحم بالة 

التً أثارها السٌد خلٌل بولحسن  اال أن المالحظات ،ٌر المفوض اذا كان سٌنظم التدبٌراننا كلنا نإٌد التدب 

تستحك االجابة عنها وان السٌد الرئٌس عندما كان فً المعارضة فً المجالس السابمة لم ٌكن ٌدخر وسعا فً اثارة 

 المالحظات حول مشارٌع الجماعة.
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 عضو المجلس الجماعً السٌد مصطفى الوجدانً

الحرص علٌه هو أن تفـوق المداخٌــل   بن ما ٌجلك ،ان هذا التدبٌر المفوض مهم لحسن تسٌٌر هذا المطاع 

 المحصلة خــالل التدبٌر المفــوض المداخٌــل التً كانت تحصل خالل التدبٌـر المباشر .

 عضو المجلس الجماعً السٌد دمحم الحر

ان هذه النمطة تستدعً منالشتها التحلً بالهدوء وضبط النفس وان ٌسود االحترام بٌن السادة أعضاء 

، وٌتعلك االمر بالظهٌر لتً لم ٌتطرق الٌها تمرٌر اللجنةك لنا التخوف من بعض الجوانب اه لٌحوان ،لسالمج

المجموعة الحضرٌة فً هذا  المعتمد فً هذا المجال وهل تمت مالئمته أم ال وكذلن لرار السٌد وزٌر الداخلٌة ولرار

  لثالث مع هذا التدبٌر المفوض .ا ٌة، واتساءل كٌف تمت مالئمة هذه الممتضٌات التنظٌمالمجال

كما اتساءل عن التصمٌم الذي سٌعتمد فً التدبٌر المفوض هل هو التصمٌم االصلً أم التصمٌم المعدل الذي  

 من المساحة والتً هً حالٌا موضوع نزاع . %10ٌضم االضافة التً تبلغ 

جلون فً لدى الوكالء والذٌن هم مسعامل الذٌن ٌشتغلون  041فؤتساءل بخصوص  ،أما فً الجانب االجتماعً 

، كذلن اتساءل من ساهمتهم المالٌة فً هذه الصنادٌك بعد التعالدمن سٌحتمل أداء مصنادٌك الضمان االجتماعً، 

، ان هذه االشكالٌة كلها تحتاج الى ملٌار 8جها  السوق والتً تمدر ب مل نفمات االشغال االضافٌة التً ٌحتاتحسٌ

هدوء وبكل مسإولٌة علما أن ال أحد ٌعارض التدبٌر المفوض الذي نعتمد صادلٌن أنه فً التوضٌح والشرح بكل 

 صالح الجماعة وسٌجنبها العدٌد من المشاكل الناتجة عن االختالالت التً ٌعرفها السوق حالٌا . 

 النائب السابع لرئٌس المجلس الجماعً السٌد عبد الرزاق جبور

، اال أن هنان تخوفات أبدأها بعض الشروحات والتوضٌحات داخل اللجنة تم تمدٌم كل ،بخصوص هذا الموضوع 

السادة االعضاء وهً تخوفات مشروعة ومفهومة ونحن واعون بها وتم وضع االلٌات لمعالجتها فً دفتر التحمالت 

ٌشتغلون ، وعلى رأسها وضعٌة العمال الذٌن سٌجد االجابة عن كل هذه التخوفاتوان أي مطلع على دفتر التحمالت 

داخل السوق وهذه الوضعٌة لد حفظها كناش التحمالت وستبمى تابعة لمإسسة الوكالء التً تم االبماء علٌها فً 

فمد تم اجراء لماءات تشاورٌة مع كل الفاعلٌن فً السوق سواء التجار أو  ،وبصفة عامة .مشروع التدبٌر المفوض

مرارات أو حتى الذٌن ٌنتشرون بشكل عشوائً ولد تبٌن أن العمال أو الحمالون أو أصحاب المماهً أو أصحاب ال

 بعض االستثناءات الملٌلة  من بعض التجار . جمع على لبول التدبٌر المفوض ما عداالكل م

ٌحدده اال منطك  فهنان مغالطة كبٌرة وهً أن مستوى االسعار ال ،أما بخصوص التخوف من غالء المعٌشة 

 كل المدن المغربٌة لكن تحت المرالبة الصارمة لوزارة الداخلٌة.العرض والطلب كما هو الشؤن فً 

فان كناش التحمالت حدد الٌات المرالبة وكذا  ،أما بخصوص التتبع والمرالبة من طرف المجلس الجماعً 

ه، أما بخصوص ٌلاالوسائل الزجرٌة للمخالفات والتً لد تصل فً حدها االلصى الى استرداد المرفك من المفوض 

فنحن نعمل على حل هذا المشكل مع السلطة المحلٌة دون أن ٌكون لذلن تؤثٌر على  ،م السوق وتوسٌعهتصمٌ

ملة أحد الوكالء ولد فان االمر ٌتعلك بؤر ،أما بخصوص الوكٌلة التً تمت االشارة الٌها .موضوع التدبٌر المفوض

 حلٌة والمندوبٌة السامٌة للمماومة .زوجها فً هذه المهمة وذلن بعد التشاور مع السلطة الم تمرر أن تخلف

فان المانون المنظم للتدبٌر المفوض أعطى الحك  ،سنة 05أما بخصوص مدة االستغالل والتً تم تحدٌدها فً  

 للجماعة فً التمدٌد لمرة واحدة.
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 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

على ما  86ً ما ٌتعلـك بالتدبٌر المفوض حٌث ٌنص فً المادة ف التنظٌمً ونأرٌد أن أذكر بممتضٌات المان 

 ً:ٌل

" تموم الجماعة بموازاة مع فاعلٌن أخرٌن فً المطاع العام أو من المطاع الخاص بإحداث وتدبٌر المرافك التالٌة، 

 .أسواق البٌع بالجملة والمجازر ونمل اللحوم واسواق السمن

ث أو تدبٌر المرافك المشار الٌها فً الفمرة الثانٌة أعاله سبل ٌتعٌن على الجماعة أن تعتمد عند احدا

 الخاص". التحدٌث فً التدبٌر والسٌما عن طرٌك التدبٌر المفوض أو شركة التنمٌة المحلٌة  أو التعالد مع المطاع 

 عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

حٌث نجد فً  الٌهالمفوض ون اختصاصات الوكالء لم أتلك أي توضٌح بخصوص التعارض الحاصل بٌ تما زل 

 هً من اختصاص الوكالء بما فٌها النظافة والحراسة. الٌهكناش التحمالت أن كل االعمال التً سٌموم به المفوض 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 موظفا جماعٌا. 41ذلن بان الذي ٌدبر السوق حالٌا لٌس الوكالء وانما الجماعة وٌموم  

  عضو المجلس الجماعً السٌد عبد العزٌز بوسعٌد

فمد درسنا داخل اللجنة مجموعة من االرلام على اساس  الٌه،أما بخصوص المبالغ التً سٌإدٌها المفوض  

  %68 ملٌون باإلضافة الى 561وملٌار  2لمد حممنا فً هذه السنة مبلغ  .تحدٌد مبلغ منطمً وٌتماشى مع الوالع

وباإلضافة كذلن الى مداخٌل محطة ولوف الدرجات والتً كانت جاءت فً الوثائك على أنها تبلغ  2105ممارنة مع 

 ملٌون. 78ملٌون لبل أن ٌتم تصحٌحها لتصبح  20

ملٌون كمصارٌف الحراس الخاصٌن والذي ٌمال أنه الجماعة  061جاء فً الوثائك الممدمة الٌنا مبلغ  هكما أن 

عناصر  6ٌمكن أن تكلف أجور  عناصر من الحراس الخاصٌن وال 6لٌا لكن فً الوالع لٌس هنان الى تتحمله حا

 ملٌون سنوٌا. 061الجماعة مبلغ 

هو من سٌتحمل  الٌه، ولذلن فاذا كان المفوض وم أنها لانونٌا مسإولٌة الوكالءفمن المعل ،أما عن النظافة 

ملٌون لم ٌبك  411ملٌون أي أن هنان مبلغا اجمالٌا ٌصل الى  051مصارٌف النظافة فسٌتحمل عن الجماعة مبلغ 

 611ملٌار و  2فسٌصل المبلغ الى ما ٌفوق  78ملٌون زائد  561وملٌار  2، فاذا احتسبنا مبلغ على عاتك الجماعة

 611ٌار و مل 2ملٌار الممترح الن مداخٌل السوق حالٌا تصل الى ما ٌفوق  2ملٌون لذلن ألول أننً أتحفظ على مبلغ 

ملٌار وسٌحرص المفوض على  6ملٌون، مع كل االختالالت التً ٌعرفها بٌنما مدخوله الحمٌمً  وجب أن ٌصل الى 

أداإه للجماعة، كما ٌجب  الٌهلذلن ألول أنه ٌجب الرفع من المبلغ المتوجب على المفوض  .استخالصه بكامله

 ا ٌحدث منشآت التبرٌد.عندم الٌها المفوض هٌستخلصستحدٌد مبلغ الرسوم التً 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 ت.طرٌمة التدبٌر المفوض لمرفك سوق الخضر والفواكه للجملة على التصوٌرض ، أعةفً نهاٌة هـذه المنالش 
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وهـم الســـادة59

خدٌجة الفضً، عواطف البردعـً، محمـد توفلة، ابراهٌم بوحنش، ٌوسف ، رعبد الرزاق جبو دمحم العربً بلمائد،
، عبد الرحٌم حمٌد خوزرن عادل المتصدق، أحمد المتصدق،د زراف، ـمحماٌت رٌاض، عبد المجٌد اٌت الماضً، 

العوٌدي، حفٌظة مجدار، ة، اشراق البوٌسفً، امٌنة العمرانً االدرٌسً، جوٌدة أحمد عبٌلحسن بباوي، ، الفٌرامً
عبد االله الغلف، الحسٌــن نــوار، ، أحمد محفوظ، ثورٌة بوعباد ، عبد الهادي فـاري،سعٌدة ساللة ــاي،مرٌم خ

، م. البشٌـر طوبــا، عبـد الهـادي تلماضـً، عبـد الهـادي بـن عـال، خلٌفـة الشحٌمـً، حبٌبـة ومــم لمشـد الكرٌـعب
م. الحسن  دمحم بنلعروسً،دو، محمـد بالــة، جمال الدٌن العكـرود، بوٌ اٌت دـحمٌنـً، مالكرشــال، زكٌـة المر

السعٌد  المصطفى الوجدانً، عبدالفتاح رزكً، عبد الهادي وٌسالت، ٌونس بن سلٌمان،المنادي، احماد اطرحً، 
 لمغــاري، عبـد الرحمـان وافــا، اسماعٌــل زاوي،ــد اٌت الـمحممحمـد بن بال، عبد المجٌد بنانـً،  وب،ـاٌت المحج

عبـد الواحـد الشافمـً، توفٌـك بلوجــور، عبـد الغنـً درٌــوش، عبـد الصمـد العكـاري، سفٌـان بنخالتـً، فاطمة 
 محمـد بوغربال، م. احفٌظ لضاوي العباسً. وري،ـعبد السالم سً كلمكهـون، عبد الصمد الهنٌـدي، 

ادة:ــم السـوه04
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 :  (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  السابعة والعشرونالنمطة 

 لدراسة واملصادقة على كناش التحمالت اخلاص بالتدبري املفوض لسوق اجلملة للخضر والفواكه مبراكش.ا

 

 رئٌس المجلس الجماعً لمراكش دمحم العربً بلمائدالسٌد 

الخاصة بطرٌمة التدبٌر كما تم االتفاق علٌه، واذا لم  26وبما انه تمت منالشة هذه النمطة بموازاة مع النمطة  

 ن أي تدخل اضافً فً موضوع كناش التحمالت، فانً اعرضه على التصوٌت.ٌكن هنا
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ب اتربريلاملفوضلاشوملاجلنوللاوخـالةاافوانُلمباانع
 

 الباب األول: ممتضٌات عامة

 دفتر الخحمالث عاإلاادة ألاولى: مىلى 
ن حماِت مشاهؾ، اإلاعماة بمىحب  ،ًخم بمىحب ِلذ الخذبحر اإلافىك هزا الّلذ "اإلافىك"، بلى شخق مّىىي خالْ جفٍى

وجىمُت الشواج ظىق الخمش والفىاهه بالجملت بخإهُل وججهحز واظخغالٌ وحعُحر، "لللاهىن الّام ؤو الخاؿ ٌعمى "اإلافىك بلُه

 .الخجاسي والاكخفادي بهزا اإلاشفم 

ت واإلاالُت والخلىُت  خممً ِلذ الخذبحر اإلافىك البىىد ؤلاداٍس  اإلاخّللت:ٍو

جمُْ اإلاشافم اإلابِىت في  الخفامُم اإلالخلت بلُام اإلافىك الُه بخإهُل وجذبحر و اظخغالٌ ظىق الجملت للخمش والفىاهه ب - 

 .ٍتس بىىاػ الخدمالث واللُام بالذساظاث المشو 

فشهت العىق  -  ل اإلافىك بلُه البرهامج الاظدثماسي لخإهُل  ِو  جمٍى

 لحن اظخخالؿ واحباث الاظخغالٌ مً اإلاشجف - 

 ؤداء واحب الاظخغالٌ العىىي  للجماِت . - 

 اإلاشاحع اللاهىهيت

 اإلاشاحع العامت

  ( بدىفُز اللاهىن الخىٍُمي 2015ًىلُى  7) 1436سممان  20ـادس في  1.15.85الٍهحر الؽٍشف سكم  بىاء ِلى

 اإلاخّلم بالجماِاث 113.14سكم

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

 اإلاخّلم بالجباًاث املخلُت ،

  ف سكم بعً  39.07( بدىفُز اللاهىن سكم 2007دٌعمبر  27) 1428مً ري الدجت  16ـادس في  1.07.209الٍهحر الؽٍش

 لفاثذة الجماِاث املخلُت. ؤخيام اهخلالُت فُما ًخّلم ببّن الشظىم والخلىق واإلاعاهماث وألاجاوي اإلاعخدلت

  ف سكم خ  1-06-15الٍهحر الؽٍش اإلاخّلم بالخذبحر  54-05( بدىفُز اللاهىن سكم 2006فبراًش  14) 1427مدشم  15بخاٍس

 اإلافىك للمشافم الّامت.

  لم اإلاخّ 9.88 (بدىفُز اللاهىن سكم1992دٌعمبر 25)1413مً حمادي آلاخشة  30ـادس في  1.92.138الٍهحر الؽٍشف سكم

 جخمُمه. الىاحب ِلى الخجاس الّمل بها هما جم حّذًله و باللىاِذ املخاظبُت

  خ  1.62.008الٍهحر الؽٍشف سكم ت  1962فبراًش  19627بخاٍس ل مهام وهالء اظىاق الجملت بالجماِاث الخمٍش  في جخٍى

  ف سكم خ  1-03-194الٍهحر الؽٍش اإلاخّلم بلاهىن  65-99م (بدىفُز اللاهىن سك2003ؼدىبر  11) 1424سحب  14بخاٍس

 الؽغل.

  ف سكم  ( بدىفُز اللاهىن سكم1996ؤغعىغ  30) 1417مً سبُْ آلاخش 14ـادس في  1.96.124الٍهحر الؽٍش

 .له و جخمُمههما جم حّذً اإلاخّلم بؽشواث اإلاعاهمت  17.95
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  اإلاخّلم  18.12( بدىفُز اللاهىن سكم 2014دٌعمبر 29) 1436سبُْ ألاٌو  6ـادس في  1.14.190الٍهحر الؽٍشف سكم

ن ًِ خىادر الؽغل.   بالخٍّى

  ف بمثابت كاهىن سكم خ  1.72.184الٍهحر الؽٍش ( ًخّلم بىٍام الممان 1972ًىلُىص  27) 1392حمادي الثاهُت  15بخاٍس

 .الاحخماعي

  15.95( بدىفُز اللاهىن سكم 1996)فاجذ ؤغعىغ  1417مً سبُْ ألاٌو  15ـادس في  1.96.83الٍهحر الؽٍشف سكم 

 اإلاخّلم بمذوهت الخجاسة.

  ف سكم اإلاخّلم بمذوهت  17.99( بدىفُز اللاهىن سكم 2002ؤهخىبش 3) 1423مً سحب  25ـادس في  1.02.238الٍهحر الؽٍش

 الخإمُىاث.

  ت. 1.62.008كم الٍهحر الؽٍشف س ل مهام وهالء ؤظىاق الجملت بالجماِاث الخمٍش  في جخٍى

  خ  1.58.008الٍهحر الؽٍشف سكم ُفت الّمىمُت.1958فبراًش  24) 1377ؼّبان  4بخاٍس  ( بؽإن الىٍام ألاظاس ي الّام للٌى

  ّمىمُت للجماِاث ( بعً هٍام للمداظبت ال2017هىفمبر  23) 1439سبُْ ألاٌو  4ـادس في  2.17.451اإلاشظىم سكم

 وماظعاث. الخّاون بحن الجماِاث،

  54.05مً اللاهىن سكم  12و 5( بخىبُم اإلاادجحن 2006ؤغعىغ  9) 1427مً سحب  14ـادس في  2.06.362اإلاشظىم سكم 

 اإلاخّلم بالخذبحر اإلافىك للمشافم الّامت،

  ،ُّت والخىٍُمُت اإلاخّللت بالؽغل وؤحىس الُذ الّاملت  ول الىفىؿ الدؽَش

  خ  6بىاء ِلى اللشاس الجباجي املخلي ِذد املخذد ليعب و ؤظّاس الشظىم و الخلىق والىحباث اإلاعخدلت  2008ماي  19بخاٍس

ت مشاهؾ،  لفاثذة محزاهُت الجماِت الخمٍش

  (20/02/2018)حلعت ًىم  2018فبراًش سجه الّادًت لؽهش وبىاء ِلى مذاوالث املجلغ الجماعي إلاذًىت مشاهؾ في دو 

جب  لى ؤي هق ري ـلت بهزا الّلذ. و بلُهِلى اإلافىك ٍو ال  ؤن يهخم بالخفٌى ِلى مجمُى الىفىؿ التي جم ظشدها ؤِاله ِو

 ًمىً له، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، بإن ًبرس ججاهل هزه الىفىؿ مً ؤحل الخىفل مً الالتزاماث اإلاترجبت ِىه.

ت إلاا وفي خالت وكُى جىاكن بحن الىزاثم، فةهه ًخم بِىاء ألاظبلُ خم بِىاء ألاولٍى ت للىفىؿ الخاـت ِلى الىفىؿ الّامت، ٍو

 جىق ِلُه الىزُلت ألاخذر. 

 ؤن ًلتزم بالمىابي واإلالخمُاث الجذًذة التي كذ ًخم ظنها.   ووُلت مذة ِلذ الخذبحر اإلافىك، ظِخّحن ؤًما ِلى اإلافىك بلُه

فىلت، وألامىاٌ اإلاُّىت لهزه اإلاشافم، مْ هزه المىابي ؤن ًىُف اظخغالٌ اإلاشافم اإلا ولهزا الغشك، ًلضم اإلافىك بلُه

 واإلالخمُاث الجذًذة، في اخترام إلابذؤ اللذسة ِلى الخىُف.

 : الىزائم اإلاىىهت لعلذ الخذبير اإلافىك:2اإلاادة 

 اللاهىن  بدىفُز (2006 فبراًش 14) 1427مً مدشم  15ـادس في  1.06.15ٌهحر ؼٍشف سكم مً  12جىبُلا للمادة 

 .الّامت للمشافم بالخذبحر اإلافىك اإلاخّلم  54.05 سكم

 :ًخيىن ِلذ الخذبحر اإلافىك، خعب ألاظبلُت مً 

  واإلالخلاث. -3        ودفتر الخدمالث -2       الاجفاكُت -1

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/liens/53194.htm
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  دذد الاجفاكُت الالتزاماث الخّاكذًت ألاظاظُـت ليل مً اإلافىك واإلافىك بلُه.ج

ت والخلىُت التي جدذد ؼشوه الاظخغالٌ والىاحباث والالتزاماث اإلاخّللت  ًخيىن دفتر الخدمالث مً البىىد ؤلاداٍس

ت لخ يؽأثألاؼغاٌ واإلابةهجاص  وباظخغالٌ اإلاشفم اإلافىك  فشهت العىق واللُام بالذساظاث المشوٍس   .إهُل  ِو

جخيىن اإلالخلاث مً حـمُْ اإلاعدىذاث اإلاشفلت لالجفاكُت ولذفتر الخدمالث والىاسدة بففتها ملخلت في الاجفاكُت ؤو في دفتر 

  الخدمالث.

 و جخممً الىزاثم اإلالخلت بالخفىؿ :

ت جدذ جفشف اإلافىك بلُه -  حشدا لألمىاٌ اإلاىلىلت والّلاساث اإلاىلِى

ت باإلاشفم الّام اإلافىك جذبحره. عخخذمحناإلاكاثمت بإظماء  -  الخابّحن للجماِت وولُّتهم ؤلاداٍس

  الّشك الخلني والخذبحري واإلاالي اإلافىك بلُه. -

 الىٍام الذاخلي للعىق . -

 كاثمت الىهالء واإلاعخخذمحن الخابّحن لهم  -

 :أهذاف الخذبير اإلافىك لعىق الجملت 3اإلاادة 

فش  هت الُاث جذبحر ظىق الجملت للخمش والفىاهه ألحل جىمُت الشواج الخجاسي والاكخفادي ِبر يهذف هىاػ الخدمالث لخإهُل ِو

ت .  ألحل  ل وجىفُز بشهامج اظدثماسي مخيامل وجذبحره بخلىُاث والُاث ِفٍش  :ماًلي بلىالّلذ  هزا ًشمي الغشك، هزاولْ وجمٍى

 : تؤهٌل سوق الجملة للخضر والفواكه عبر تموٌل وانجاز 

 ء مرافق الصوق ذصب التضاميه املضادق عليَا واملرفقة بلياش الترنالت والعرض التقين للنفوض اليُتتنة بيا ..

 الدراشات املعنارية والتقيية لالزمة مضادق عليَا مً ملاتب دراشات معتندة . .0

 لعرض التقين للنفوض اليُ.اإلصالذات الالزمة لتأٍيل شوق اجلنلة ذصب البطاقات التقيية امللرقة بلياش الترنالت واالتفاقية وا .4

 جتَيس مرافق الصوق بأذدث الوشائل التقيية املقرتذة يف ملرق كياش الترنالت والعرض التقين للنفوض اليُ . .6
 

 :عصرنة الٌات تدبٌر سوق الجملة للخضر والفواكه عبر 

 وضع اليات  ذديثة متعلقة بالتيظيه والتدبري .1

 فقني وفق ىظاو معلوماتي يصتحيب للنعايري املعتندة وطبقا للعرض املالي والتقين للنفوض إليُ اشتخالص واجبات االشتغالل املرفق مً املرت .4

 الرفع مً املوارد املالية للحناعة عرب اشتخالص واجب شيوي مع ىصبة منو طبقا للعرض املالي للنفوض إليُ  .7

 وضع ىظاو للرلامة واملراقبة بواشطة برامخ اللرتوىية شفافة وديياميلية .   ..

 حتصني اخلدمات والصَر على شالمة األشخاص والبطائع   ..

 الرفع مً جودة امليتوجات والصالمة الضرية   .2.

 توفري يد عاملة مؤٍلة لتدبري الصوق ...

 تشحيع التعاقد مع املتدخلني يف شلصلة اجلنلة  .0.

 توضيح ميلاىيسمات تلويً األمثاٌ وىشرٍا عرب أىظنة ولوذات اللرتوىية مً أول ولود للنيتود  .4.
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 أظاظيت ومعىياثمىىهاث ظىق الجملت  جحذًذ: 4اإلاادة 

 مكىنات سىق امجمنة: -.7.4

 ًلي : ًخيىن ظىق الجملت مً ِذة مشافم مبِىت في الخفامُم  والثدت الجشد اإلاشفلت لىىاػ الخدمالث وجخممً ما

 مشبعاث مغىاة للخمش والفىاهه ( 4اسبعت )  -

 لفىاههفي الهىاء الىلم للخمش وا( 2مشبعان )  -

 مشاحين ( 8زماهيت )  -

ذ  -  مؽشوع فماء للىهي والخبًر

 مشاحين عمىميت  (7ظبعت ) -

 بىاًاث للمياجب الاداسيت ( 3زالزت )  -

 مذاخل  للشاحلين  2مىاصيً و 4باب سئيس ي ًخىىن مً  -

 أبىاب حاهبيت لخشوج الؽاحىاث والعشباث ( 3زالزت ) -

  اليذ والشاحلين  في الىاحهت لخشوج عشباث (2بابان ) -

 حاهبي لخشوج الشاحلين وعشباث اليذ  (1) باب -

 مشهب إداسي بمحيي العىق ًحخمً مياجب اإلاذًشيت والعلىاث املحليت  -

 فماء محالث اإلاؤهىالث الخفيفت -

 فماء الفىادًم الخؽبيت  -

 مشاهً للعياساث والعشباث والذساحاث  -

 مفىلحاث عامت حعشيف. : 5اإلاادة 

 داء العىىي : اإلابلغ العىىي الزي ًادًه اإلافىك بلُه للجماِت واحب ألا  -

 . هٌّشله للبُْ في العىق لخعاب اوًبُّه  او مدفىال جخ:  ؤي شخق ًي جْالبا -

 ل :  ؤي شخق ًبُْ املخفٌى ؤو ٌّشله للبُْ في العىق لخعاب وشف آخش ملابل ِمىلت ُالىه -

 بالجملت  بلفذ بُّه ٌؽتري مدفىال شخقت:  ؤي لجاحش الجم -

 مً العىق . اإلاؽتري :  ؤي شخق ٌؽتري مدفىال -

 شخق بلفذ بِادة البُْ . الىالبُْ بالجملت :  البُْ في العىق  -

 ؼشوه الخمذًذ –: مذة الخفىين 6اإلاادة 
 ( ظىت15مذة الّلذ هي خمعت ِؽشة )

خباس في اإلاذة جب ؤن ًاخز بّحن الِا مـاٌ اإلاىلىبت مً اإلافىك  ًجب ؤن جيىن مذة ول ِلذ جذبحر مفىك مدذدة. ٍو وبُّت ألِا

بلُه والاظدثماس الزي ًجب ؤن ًىجضه وال ًمىنها ؤن جخجاوص اإلاذة الّادًت الظتهالن ؤلاوؽاءاث ِىذما جيىن اإلايؽأث ممىلت مً كبل 

 اإلافىك بلُه.

لّام ؤو جىظُْ هىاكه ال ًمىً جمذًذ مذة الّلذ بال ِىذما ًيىن اإلافىك بلُه ملضما، مً ؤحل خعً جىفُز خذمت اإلاشفم ا

الجغشافي وبىلب مً اإلافىك، بةهجاص ؤؼغاٌ غحر واسدة في الّلذ ألاولي، مً ؼإنها ؤن حغحر الاكخفاد الّام للخذبحر اإلافىك وال 

  ًمىً اظتهالهها خالٌ مذة الّلذ اإلاخبلُت بال ملابل سفْ مفشه في الثمً بؽيل حلي.
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ت اإلاشفم ؤو الخىاصن اإلاالي للّلذ.ًجب ؤن جىدفش كفشا مذة الخمذًذ ِلى آلاحاٌ  ادة جىفحر ؼشوه اظخمشاٍس ت إِل   المشوٍس

ش ٌّذه اإلافىك وؤن ًيىن مىلُى ِلذ ملخم بّلذ الخذبحر  شه في جلٍش جـب جبًر ال ًمىً ؤن ًخم هزا الخمذًذ بال مشة واخذة ٍو

 اإلافىك.

 خلُت ؤو هُأهها بال بّذ مذاولت خاـت للجهاص املخخق.ال ًمىً ؤن ًخم جمذًذ ِلىد الخذبحر اإلافىك اإلابرم مً كبل الجماِاث امل

 : جاسيخ دخٌى العلذ حيز الخىفيز و اظخغالٌ اإلاشفم7اإلاادة 

ت املخخفت واظدُفاء الخإؼحراث ت الالصمت.   ال ٌّخبر الّلذ هافزا بال بّذ اإلاىافلت ِلُه مً وشف العلىت ؤلاداٍس  واإلاعاوش ؤلاداٍس

 ن داخل العىق :: الفاعلىن الاظاظيى 8اإلاادة 

 خعب ملخمُاث الىٍام الذاخلي اإلالخم بىىاػ الخدمالث  ًخىاحذ بالعىق ِذة فاِلىن ؤهمهم :

هىاػ الخدمالث والاجفاكُت فان اإلافىك بلُه هى اإلاذبش الىخُذ والخفشي للعىق وُلت  بمىحب المفوض الٌه: -.

ت سهً اؼاسجه حمُْ ججهحزاث ومشافم العىق   .مذة الّلذ واإلاىلِى

 

جىدفش مهمت الىهالء بةحشاء ِملُت البُْ للخمش و الفىاهه وججشي ِلى ًذهم ِملُاث البُْ بالجملت ًِ : لوكالءا  -0

لت البُْ التي ًدذدها هزا  م اإلاضاًذة ؤو التراض ي باألمىىت املخففت لزلً في ألاًام والعاِاث  وخعب وٍش وٍش

خلالىن الىٍام الذاخلي وجدذ ؤلاؼشاف اإلاباؼش للمفىك بلُه. بن اإلا عخخذمحن الخالُحن ًبلىن جابّحن للىهالء ٍو

 ؤحىسهم مً هاالء الىهالء  .

مً  و ِىه هشثِغؤو مً ًىىب  مشاهؾحماِت  مجلغالعُذ سثِغ  جخيىن مً: الهٌئة العامة لإلشراف والمرالبة -4

ً ِممثل   – يهابلالؽشهت اإلافىك  –اإلاىخب الىوني للعالمت الصخُت   –حماِت مشاهؾ  –الىالًت  - ممثلحن ًِ :

ممثل ًِ هلابت  –ممثل ًِ الخجاس  –ممثل ًِ الىهالء  –ممثل ًِ وصاسة الفالخت  –غشفت الخجاسة والفىاِت 

 مً مهامها : –الّماٌ ألاهثر جمثُال 

 العهش ِلى اإلاعاواة في الخّامل مْ الخجاس، الؽفافُت و هضاهت العىق؛  .1

ُّت و الخىٍُمُت؛خعً ظحر العىق و العهش ِلى جىبُم ألا  ِلىالعهش  .2  خيام الدؽَش

 العهش ِلى مشاكبت وؽاه مخخلف الهُئاث و ألاشخاؿ الخالّحن إلاشاكبتها ؛ .3

ُّت و الخىٍُمُت  .4 اإلاخّللت  ال ظُماالخإهذ مً اخترام ألاشخاؿ و الهُئاث الخالّحن إلاشاكبتها لألخيام الدؽَش

 بدماًت اإلاعتهلً ومداسبت الاخخياس؛

 إلافىك بليها  في جىٍُم العىق.مااصسة الجماِت والؽشهت ا .5

 جلذًم اإلالترخاث  .6

 .اإلاشاكبت الذاخلُت والخاسحُت  .7
 

 لجنة األثمنة : -4

 . مً مهامها جدذًذ الثمً اإلاشحعي للخمش والفىاهه بعىق الجملت
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 المنتجون :  -5

ذ العىق بالخمش والفىاهه كفذ ِشلها لل ىن الزًً ًلىمىن بتزٍو خباٍس  بُْ بالجملت.هم ألاشخاؿ الىبُُّىن ؤو الِا

لت اؼخغاٌ العىق  ًدذد الىٍام الذاخلي اإلاشفم بىىاػ الخدمالث ؤو ملترخاث اإلافىك بلُه في الّشك الخلني واإلاالي وٍش

 والّالكت بحن مخخلف الفاِلحن 
 

 الباب الثانً: االلتزامات العامة للمفوض إلٌه

 : املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 
إلاىٍم للخذبحر اإلافىك ٌّخبر اإلافىك بلُه معاوال ًِ ظحر واظخغالٌ اإلاشفم ، خُث ًلىم ا 05-54مً اللاهىن  24وبلا للمادة 

 بخذبحره هشب ؤظشة حُذ  مخدمال بزلً مخاوشه ومهذداجه وبلا إلالخمُاث ِلذ الخذبحر اإلافىك.

عىباجه10اإلاادة   : معشفت أماهً اإلاشفم ـو
ٌ، جدذ معاولُخه، ِلى حمُْ اإلاّىُاث واإلاّلىماث التي ظمدذ له ًفشح اإلافىك بلُه بإهه كذ اجخز ؤلاحشاءاث الالصمت للخفى 

فاث والخذماث اإلالترخت في ِشله.  بخدذًذ الخٍّش

، وهزا حمُْ مشافله، هما ًفشح بإهه كام بخدذًذ كُمت الخجهحزاث، ظىق الجملتًفشح اإلافىك بلُه بإهه كام بفدق مشفم 

 وحّشف ِلى املجاٌ الترابي بإهمله.  

 بلُه بإهه اولْ ِلى مجمُى الخذماث التي ًىلبها اإلافىك.  ًفشح اإلافىك

 ًفشح اإلافىك بلُه بإهه كذس الفّىباث و ؤلاهشاهاث بمخخلف ؤؼيالها، والتي جيخج ًِ جذبحر مشفم  ظىق الجملت .

ن في خالت جلذًشه بإهه حّشك لخعاسة بعبب هلق اإلا  ّلىماث.ال ًمىً للمفىك بلُه ؤن ًشفْ ؼيىي وال ؤن ًىالب بالخٍّى

 ًفشح اإلافىك بلُه بإهه لم ًترن ؼِئا للفذفت مً ؤحل جلذًم ِشله اإلاالي والخلني .

ت. ت المشوٍس  ًفشح اإلافىك بلُه بإهه ًخدمل وامل اإلاعاولُت فُما ًخق آلالُاث و اإلاىاسد البؽٍش

 : إوؽاء الؽشهت اإلاذبشة للمشفم11اإلاادة 
مىً  ًجب 05-54مً اللاهىن  25وبلا إلالخمُاث اإلاادة  ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًيخٍم في ؼيل ؼشهت ًىٍمها اللاهىن اإلاغشبي. ٍو

حن ًىىبم ِليهم اللاهىن الّام ؤو اللاهىن الخاؿ.   للمعاهمحن ؤن ًيىهىا ؤشخاـا وبُُّحن ؤو اِخباٍس

ت، ِلى ؼيل ظىذاث اظمُت.   ًجب ؤن جيىن خفق الؽشهت ؤو ألاظهم، ما ِذا جلً اإلاعّشة في البىـس

 ظىق الجملت للخمش و الفىاهه إلاشاهؾ.يىن غشك الؽشهـت اإلافىك بليها مىدفشا في جذبحر ًجب ؤن ً

 ًجب بوؽاء الؽشهت بمجشد كبٌى ِشك هاثل ِلذ الخذبحر اإلافىك و كبل بِذاد الاجفاكُت اإلاخّللت بالخذبحر اإلافىك

 : اإلاعؤولياث اإلاهىيت 12اإلاادة 
ىُت واِخماد هٍام حىدة مّخمذة خعب اإلاّاًحر اإلاّخمذة ووىُا في حمُْ الخذماث ًلتزم اإلافىك بلُه ؤهه كادس ِلى ؤن ًىجض بمه

فشح بإهه غحر خالْ ألي جلُُذ كاهىوي وألي التزام ججاه ألاغُاس مً ؼإنهما  املخذدة في ِشله والتي ًىق ِليها هزا الّلذ. ٍو

 بِاكت جىفُز التزاماجه ولُا ؤو حضثُا.

ِشله هؽفا مففال ًِ ألاوش )ألاظماء الّاثلُت والصخفُت والؽهاداث املخفل ِليها ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في 

واإلااهالث وألاكذمُت في اإلاُذان(، بلى حاهب هؽف مففل ًِ الخجهحزاث اإلالذمت مً ؤحل جىفُز هزا الّلذ، مْ رهش حمُْ 

 البُاهاث الخلىُت.
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ت ت واإلاادًت إلاضاولت مهام ؤخشي غحر  ًمىْ ِلى اإلافىك بلُه مىّا باجا ؤن ًخفق ألامىىت اإلاىلِى جدذ جفشفه والىظاثل البؽٍش

 الخذماث التي حؽيل مىلُى ِلذ الخذبحر اإلافىك.   

ت إلاشجفلي اإلاشافم الّامت ؤو مً ؼإنها ؤن حعاهم في جلذًم ٌغحر ؤهه ًمىىه ؤن  ت ؤو ـىاُِت، لشوٍس عخغل ؤوؽىت جىمُلُت، ججاٍس

هما هى الؽإن باليعبت ؤو مً ًخىله اللاهىن رلً ألاوؽىت ومشاكبتها مً لذن اإلافىك الترخُق بهزه معبلا خذمت ؤفمل. ًخم 

 اإلاؽاس بلُه ؤِاله. 54.05مً اللاهىن  25وبلا للمادة  ألوؽىت اإلاشفم الّام

مً ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ٌعخجُب لألوامش بالخذمت الفادسة ًِ اإلافىك. وإرا اِخبر اإلافىك بلُه ؤن ألامش بالخذمت ًخم

ؼشووا جخجاوص التزاماجه اإلاىفىؿ ِليها في هزا الّلذ، فةهه ًدم له ؤن ًخلذم بؽيىي بهزا الؽإن هخابت بلى اإلافىك داخل ؤحل 

يخج ًِ هزه الؽيىي جىكف جىفُز ألامش 10خمعت ) ( ؤًام )بؽيل ؤكص ى ؤو بؽيل بلضامي(، ورلً جدذ واثلت ظلىه خله. ٍو

ل الىشفحن بلى   ( ًىما، بال برا وان هىان اجفاق بحن الىشفحن.        7اجفاق، في ؤحل ال ًيبغي ؤن ًخّذي ظبّت )بالخذمت بلى خحن جـى

مً  33ًلىم اإلافىك بلُه ، بىلب مً اإلافىك، بخلذًم اإلاّلىماث املخاظبُت واإلاالُت اإلاخّللت بىفلاث جىفُز ؤوؽىخه وفم اإلاادة 

   54.05كاهىن الخذبحر اإلافىك 

ىان اإلاُّىحن مً وشف اإلافىك ًخّحن ِلُه هزلً حعه اساث الشامُت بلى مشاكبت اإلاّذاث مً وشف اإلافىك، وهزا جمىحن ألِا ُل الٍض

 مً الىلىج بلى ؤمىىخه. 

و ال ًمىً للمفىك بلُه ، بإي وحه وان، ؤن ًدل مدل اإلافىك في ِالكاجه مْ ألاغُاس ؤو في ظحر مشافم اإلافىك، خاسج بواس اإلاهام 

يبغي للمفىك ؤن ًدٌى هزه اإلاؽىسة، بالؽيل التي ِهذ بلُه بها ب ىخفي اإلافىك بلُه بةِىاء اإلاؽىسة. ٍو ملخط ى هزا الّلذ. ٍو

 الزي ًالثمه، بلى كشاس ؤو ؤمش بالخىفُز.  

خّحن ِلى اإلافىك بلُه بخباس اإلافىك ِلى الذوام بأخش اإلاعخجذاث اإلاخّللت بالّالكاث التي ظُلىم بّلذها مْ ألاغُاس مً ؤحل  ٍو

دم للمفىك ؤن ًىلْ، في ؤي وكذ وخحن، ِلى اإلاشاظالث اإلاىحهت بلى ألاغُاس.  بهجا  ص مهامه. ٍو

شاف اإلاهىت وللملخمُاث اللاهىهُت اإلاّمٌى بها.  ًخدمل اإلافىك بلُه معاولُت الخذماث اإلاّهىد بها بلُه وبلا أِل

برم ِلىد الخإمحن الالصمت ِلى هفلخه الخاـت، لُدمي  ووُلت مذة الّلذ ٌّخبر اإلافىك بلُه اإلاعاوٌ الىخُذ ججاه ألاغُاس ، ٍو

ن ظُّشله له اظخغالٌ اإلاشفم   هفعه مً ؤي حٍّى

جب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ٌعخجُب ألي دِىة ًىحهها  املجلغ الجماعي مً ؤحل اإلاؽاسهت في ؤؼغاٌ الذوساث الّادًت ؤو  ٍو

 الاظخثىاثُت وفي حمُْ الاحخماِاث الخيعُلُت.

 :التراخيق13اإلاادة
ال ٌّفى اإلافىك بلُه مً الخفٌى ِلى التراخُق اللاهىهُت  اإلاىلىبت وال ظُما في مجاٌ الخّمحر واخخالٌ اإلالً الّام والعالمت 

 وخماًت البِئت.

 : الخؤميىاث14اإلاادة
ذهُت ًجب ِلى اإلافىك بلُه ، ابخذاء مً دخٌى ِلذ الخذبحر اإلافىك خحز الخىفُز، ؤن ٌغىي وُلت مذة الّلذ معاولُخه اإلا

واملخاوش التي كذ جترجب ًِ ؤوؽىخه اإلاهىُت، وبففت ِامت ًِ بهجاص مخخلف اإلاهام التي ًىق ِليها هزا الّلذ، ورلً بىاظىت 

 ِلىد جإمحن ًخم اهخخابها وفم الؽيلُاث والؽشوه اإلاّمٌى بها كاهىهُا.  

م  ولشس اإلااء، وفي هزا الفذد، ظُيىن لضاما ِلى اإلافىك الُه ؤن ًىخدب ِلىد جإمحن ًِ ألا  لشاس )حغىي جدذًذا مخاوش الخٍش

ن )ؤمىاٌ الشحُى وؤمىاٌ الاظترداد وألامىاٌ الخاـت( بملذاس كُمتها  وألالشاس الالخلت باألغُاس( فُما ًخّلم بإمىاٌ الخفٍى

مُت.  الخٍّى
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ن ًدذد كُمتها الخعابُت الفافُت وكُمتها الخ مُت، ورلً داخل ؤحل ولهزا الغشك، ًجب ولْ حشد خمىسي ألمىاٌ الخفٍى ٍّى

خ جبلُغ اإلاىافلت ِلى الّلذ.    3زالزت )  ( ؤؼهش مً جاٍس

ًخدمل اإلافىك بلُه اإلاعاولُت اإلاذهُت ًِ ؤي لشس لخم بالغحر بعبب فّل هاحم ًِ ظىء  هُت ؤو بهماٌ حعبب فُه الّاملىن 

 خالٌ مضاولت ؤوؽىتهم اإلاهىُت اإلاخّللت بدىفُز هزا الّلذ. 

لتزم اإلافىك  بلُه بخدمل حمُْ الىخاثج اإلاالُت التي كذ جىجم ًِ ألاخيام الفادسة لذه، دون بمياهُت جدمل اإلافىك ألي ٍو

 معاولُت بإي خاٌ مً ألاخىاٌ.

ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم للمفىك، مشة واخذة في العىت،ِلىد الخإمحن و الىزاثم التي جثبذ ؤداءه ألكعاه الخإمحن، ورلً 

 وُلت مذة الّلذ.

  الففت الصخفيت : احترام15اإلاادة 
 حّخبر الففت الصخفُت ؼشوا ؤظاظُا لخىفُز هزا الّلذ.

ذ الخلىق اإلاترجبت ًِ ِلذ الخذبحر اإلافىك،  ًجب ِلى اإلافىك بلُه جذبحر واظخغالٌ اإلاشافم اإلافىلت بىفعه، بر ال ًمىىه جفٍى

دت مً وشف اإلافىك، وإال بففت ولُت ؤو حضثُت، هما ال ًمىىه ؤن ًىىب ًِ الغحر بمبادسة  ٍش خاـت مىه، دون مىافلت معبلت ـو

 جم بظلاه خله.

 الدؽاسن-: الخعاكذ مً الباوً 16اإلاادة 
ُا  مً الباوً ؤو ؤهثر مً ؤحل اللُام بالخذماث اإلاىذسحت لمً اخخفاـه،  ًمىً للمفىك بلُه ؤن ًىِب ِىه مخّاكذا فِش

في اإلااثت مً مبلغ  50ش بلى وظاثله، ِلى ؤن ال  ًخجاوص الخّاكذ مً الباوً وعبت واإلاّهىد بها بلُه بدىم ججشبخه الخاـت وبالىٍ

ِلذ الخذبحر اإلافىك ؤو ؤن ٌؽمل الخفت ؤو الجضء الشثِس ي منها، ًبلى ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًفشك ِلى اإلاخّاكذًً مً الباوً 

 الخلُذ بالتزاماث بما ًممً جىبُم ؼشوه هزا الّلذ.    

 بلُه ؤن ًدىفل مً معاولُخه بفّل الخّاكذ مً الباوً، خُث ؤنها جبلى واملت.ال ًمىً للمفىك 

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلين17اإلاادة 

ىان املخلفحن الخابّحن للمفىك بلُه ِلذ  ًمىً مّاًىت املخالفاث التي ًشجىبها اإلاشجفلىن، في بواس  الخذبحر اإلافىك، مً لذن ألِا

ُفتهم.والخاملحن لعىذ كاهىوي ٌؽهذ ِل  ى ٌو

اكبت جىٍيم اإلافىك إليه18اإلاادة   : مش
ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًثبذ للمفىك و ألي ظلىت مشاكبت ؤخشي داخل ؤحل ظىت واخذة، جدذ واثلت الجضاءاث الخّاكذًت، 

الم والخذبحر واإلاشاكبت الذاخلُت  .وؤلاؼهاد ِلى الجىدة جىبُله الفّلي لىٍام ؤلِا

 فىؿ الّىاـش الخالُت :ًخممً هزا الىٍام ِلى الخ

ُف ودفْ ألاحشة وظحر الخُاة اإلاهىُت إلاعخخذمي الخذبحر   - كاهىن ؤظاس ي للمعخخذمحن ًدـذد بؽيل خاؿ ؼشوه الخٌى

 اإلافىك ؛ 

 هٍام ًدذد الهُاول الخىٍُمُت للخذبحر والخذكُم الذاخلي للخذبحر اإلافىك وهزا مهامها واخخفاـاهها ؛ -

 هُاول واإلاشاكبت الذاخـلُت للخذبحر اإلافىك وؤلاؼهاد ِلى الجىدة ؛دلُل ًفف بحشاءاث ظحر ال -

 هٍام ًدذد ؼشوه ببشام الففلاث وؤؼيالها وهزا الىُفُاث اإلاخّللت بخذبحرها ومشا كبتها.   -
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 : وؽش اإلاعلىماث اإلااليت19اإلاادة 
-88اللىاثم الترهُبُت التي ًىق ِليها اللاهىن سكم  ًخم داخل ألاؼهش العخت اإلاىالُت الخخخام العىت اإلاالُت ِلى ؤبّذ جلذًش، بؼهاس

ذة مشخق لها بيؽش  9 ش مشاكبي  مفىض ي الخعاباث، في حٍش اإلاخّلم باللىاِذ املخاظبُت الالصم ِلى الخجاس الّمل بها، وهزا جلاٍس

الهاث اللاهىهُت، وجىلْ سهً بؼاسة الّمىم بملش اإلافىك بلُه ، جدذ واثلت الّلىباث املخذدة   في الّلذ.       ؤلِا

 : اخخياس ميان ؤلاكامت20اإلاادة 
ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًخىفش وُلت مذة الّلذ ِلى بوؽاءاث داثمت بتراب اإلافىك مضودة بيل الىظاثل مً خُث الّاملحن 

 واإلاّذاث التي حعمذ له بدىفُز الخذماث التي حؽيل مىلُى هزا الّلذ. 

فا  ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًخبر اإلافىك له باألمش بالخذمت، هما ًجب ِلُه ؤن ًلذم ـو بّىىان بكامخه النهاجي فىس جـى

 لألماهً اإلاعخّملت مً ؤحل جىفُز الّلذ.
 

الباب الثالث: االلتزامات التمنٌة المتعلمة باستغالل مرفك سوق الجملة للخضر 
 والفواكه

افم ظىق 21اإلاادة   الجملت .: البرهامج الاظدشماسي لخؤهيل وجخمت اهجاص مش
ل و اهجاص البرهامج الاظدثماسي الخّاكذي الخالي:  ًلتزم اإلافىك بلُه في اواس هزا الّلذ بخمٍى

لبي ءلةجتَيزلاملابم تل: -6
 :بناء المربعات -

ا بؽإن بىاء اإلاشبّاث اإلاخبلُت واإلاؽاس اليها في الخفمُم اإلالخم  ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا اظدثماٍس

 بىىاػ الخدمالث  وهذا وججهحزها والبرهامج الضمني إلهجاص هزه اإلاشبّاث.

 تؤهٌل المربعات: -

ًجب ِلى اإلافىك بلُه جإهُل وججهحز اإلاشبّاث اإلاخىاحذة وبلا للمىاـفاث الخلىُت اإلالترخت مً وشف اإلافىك في ملخم هىاػ 

ُف هُى اإلاّذاث التي  جب ِلُه ؤًما ؤن ٌّمل ِلى جـى ذد الّماٌ ، ؤو ؤي الخدمالث . ٍو لت حعُحرها ِو ٌّتزم اظخّمالها وهزا وٍش

لت ؤخشي ًلترخها اإلافىك بلُه في ِشله الخلني مْ بشهامج صمني لخإهُل وججهحز اإلاشبّاث .  وٍش

 

لبي ءلجتَيزلمشتوةع تلااتخز ًلةااترب رل: -7
 

ذ وفم الّشك الخلني ً والخبًر لت  للمفىك, ًجب ِلى اإلافىك بلُه بىاء وججهحز معخىدِاث الخخٍض مْ بشهامج صمني إلهجاصها ووٍش

 جذبحرها .

لااتوفيف -8
 

فشهت كىاُ الخلفُف وفم بشهامج اظدثماسي اإلاخممً في ِشله الخلني ًممً ؼشوه الصخت  ًجب ِلى اإلافىك الُه جإهُل ِو

 .والعالمت الغزاثُت والبِئت مْ بشهامج صمني لخإهُل هزا اللىاُ 
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لاملمراتلاملتموكللبوزٌلاابـ ئع -9
ا بؽإن ججهحزاث وصن البماجْ في ألاماهً اإلالترخت مً وشف  ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا اظدثماٍس

ذد الّماٌ ، ؤو ؤي  .  الجماِت لت حعُحرها ِو ُف هُى اإلاّذاث التي ٌّتزم اظخّمالها وهزا وٍش جب ِلُه ؤًما ؤن ٌّمل ِلى جـى ٍو

لت ؤخشي ًلترخها اإلافىك   .   بلُه..وٍش

لاملااقبللةاملت بمللاملمووم تيللألىظطللااشوم-5
ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا مّلىماجُا لىٍام اإلاشاكبت والدعُحر والخدبْ مىذمج والخجهحزاث الالصمت 

 التي حعمذ له بالخدبْ الذكُم لجمُْ اإلاّىُاث راث الىابْ اإلاالي والخذبحري 

ا اإلاّلىماث الخالُت:ًمْ اإلافى   ك بلُه في مخىاٌو اإلافىك ملفا مّلىماجُا مدحن باهخٍام ًخممً ؼهٍش

 عدد الشاحنات ، -

 كمَة البضائع ، -

  لائمة الحوادث العرضَة،  -

جب ؤن ًىلْ هزا اإلالف سهً بؼاسة اإلافىك في ؼيل مّلىماحي سكمي مً ؤحل لمان اإلاخابّت.  ٍو

 املاافللااؼحيلللل:ل-6

ا بؽإن بخذار و بـالح  اإلاشافم الصخُت ومعخىدِاث ًجب ِلى اإلافى  ك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا اظدثماٍس

  اإلاالبغ  اإلاخىاحذة  واإلالترح اهجاصها . 

 جتَيزلامله تبلاالةا  لللل:ل-7

ا بؽإن ججهحز اإلاياج ت اإلاًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا اظدثماٍس ت سهً اؼاسجه ب الاداٍس جب ىلِى . ٍو

لت ؤخشي ًلترخها اإلافىك  لت حعُحرها ، ؤو ؤي وٍش ُف هُى اإلاّذاث التي ٌّتزم اظخّمالها وهزا وٍش ِلُه ؤًما ؤن ٌّمل ِلى جـى

 بلُه.

لجتَيزلماانًلةقوفلااظ حي تلةااشي  ات -8
ل

ا بؽإن ججهحز مشا هً العُاساث والؽاخىاث بيامحراث مشاكبت, ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم في ِشله الخلني بشهامجا اظدثماٍس

والخىاحض الاجىماجُىُت ِىذ الذخٌى والخشوج, و ؤحهضة مشاكبت الذخٌى للمعخّملحن بالعاِت و بىٍام الاؼتران بما فيها ألاداء 

ش ألافلي والّمىدي وجشكُم ؤماهً الىكىف وألاحهضة الالىتروهُت للخزاهش والُاث الىكاًت وا لعالمت وحمُْ بالبىاكت و الدؽٍى

ت وفم اإلاّاًحر الىوىُت والذولُت الجاسي بها الّمل  الخجهحزاث المشوٍس

لتشييرلااشومل-9
فا ًِ ؼيل ومىاـفاث حعُِج الجذاس  املخُي بالعىق   ًجب ِلى اإلافىك ان ًلذم في ِشله الخلني ـو

لتغطيللب ح تلااشومل -10
فا ًِ الؽيل واإلا ىاـفاث الخلىُت للخغىُت اإلاخّللت بباخاث العىق الغحر ًجب ِلى اإلافىك ؤن ًلذم في ِشله الخلني ـو

  اإلاغىاة.
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لاايظ ولااراخويل -11
  ًجب ِلى اإلافىك بلُه جلذًم اإلاالخٍاث والاكتراخاث التي ًشي مً اإلاىاظب بدخالها ِلى مؽشُو الىٍام الذاخلي اإلاشفم بىىاػ الخدمالث

 

افم ظىق الجملت . :ميزاهيت  البرهامج الاظدشماسي لخؤهيل وجخمت ا22اإلاادة   هجاص مش

له اإلافىك الُه ًفل الى .................... .... دسهم اإلابلغ ؤلاحمالي للبرهامج الاظدثماسي الخّاكذي وُلت مذة الخذبحر اإلافىك اإلالتزم بخمٍى

 دون اخدعاب الشظىم .

 ص زلث مذة الاظخغالٌ.ًجب اهجاص حمُْ هزه الاظدثماساث وفم بشهامج صمني مدذد في الّشك الخلني ال ًخجاو 

مشدودًت اإلاشفم الّام  هزلً ألاسباح في ؤلاهخاحُت وما ًخم اكخفاده مً ؤمىاٌ هدُجت جدعحن جذبحر وًجب ؤن ًبرص الّشك الخلني 

 اإلازوىس. 54.05مً اللاهىن  29وبلا للمادة  اإلافىك

 اؼغاٌ الفياهت  . جىفيز : 23اإلاادة 

ذخل في بواس هزه ِلى اإلافىك بلُه اللُام حمُْ ؤؼغاٌ ا لفُاهت الالصمت لخعً ظحر اإلاشافم الخابّت للعىق وُلت مذة الّلذ ٍو

الخاث املخاوس الخالُت   ؤلـا

 آلُاث اإلاشاكبت .......–اإلاّذاث الالىتروهُت لألداء –بـالخاث :ؤلاهاسة  -

ذ :اإلااء والىهشباء و  - لىد التزٍو الخاث لبىاًت العىق واإلاشافم الخابّت له ِو  الهاجف و الاهترهِذ ؤؼغاٌ ؤلـا

 ججذًذ آلالُاث واإلاّذاث في خالت الاهخالن او العشكت ورلً فىس بزباث هزه الخالت  -

 ِلى هفلت اإلافىك بلُه بّذ بهزاسه  بةهجاصهاوفي خالت ِذم كُام اإلافىك بلُه يهزه ألاؼغاٌ ًلىم اإلافىك بلىة اللاهىن 

جب اللُام بجمُْ هزه ألاؼغاٌ بذون اإلاعاط بمبذؤ ا ت اإلاشفم ٍو  ظخمشاٍس
 

 الباب الرابع : التزامات المفوض ومسإولٌاته

 : التزاماث اإلافىك24اإلاادة 
ن اإلاشافم اإلافىلت، الخابّت للعىق، بؽيل اهفشادي وخفشي، بلى اإلافىك بلُه. وبالخالي،  ًلتزم اإلافىك، خالٌ مذة الّلذ، بخفٍى

ه الخذ مً مماسظت اإلافىك بلُه لخله الخفشي في اظخغالٌ اإلاشافم ًلتزم اإلافىك بإال ٌّىي ؤي جشخُق بداسي ؤو غحره ًىجم ِى

 اإلافىلت، ؤو مىّه مً رلً.   

برا اِخبر اإلافىك ؤو العلىاث الّمىمُت املخخفت ؤن هىان غُابا للعالمت الصخُت ؤو هلفا في خذمت اإلافىك بلُه ، فةهه ًدم 

خدمل للمفىك، بففت ممبىوت وماكخت، ؤن ًدل مدل اإلافىك بلُه ؤو ؤ ن ًىِب ًِ هفعه هُاها آخش لخذاسن هزا العجض. ٍو

 ؤدهاه . 63اإلافىك بلُه ، في هزه الخالت، الىفلاث اإلاترجبت ًِ رلً ، مْ مشاِاة جىبُم الزِاثش اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 

ىذ حّزس جإدًته لت ما ِلى جإدًت الىفلاث العالفت الزهش. ِو تراك بإي وٍش ا ًخم خفمها مً المماهت وال ًمىً للمفىك بلُه الِا

 اإلاالُت اإلاىدِت لذي الخاصن الاكلُمي دون جشخُق معبم مً وشف اإلافىك بلُه

ه، وؤن ًماسط خلىكه  لتزم اإلافىك هزلً بإن ًبزٌ كفاسي حهذه مً ؤحل خماًت اإلافىك بلُه مً ؤي لشس، هُفما وان هِى ٍو

ت.            الخامت والياملت التي ًخىلها ِلذ الخذبحر اإلافىك بذاخل الع ت اإلاؽيل، في خالت اإلاىاِص  ىق ، ورلً بلى غاًت حعٍى

ًجب ِلى اإلافىك معاهذة اإلافىك بلُه في ؤلاحشاءاث التي كذ ٌّخمذها ججاه ؤلاداسة في بواس وؽاوه اإلانهي، واإلاخّللت بّلذ 

ن.  الخفٍى
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ىلها بلى اإلافالح الجماُِت ؤو الفشُو ًخّحن ِلى اإلافىك حعهُل ألابدار اإلاىجضة مً وشف ِاملي اإلافىك بلُه، وهزا ح عهُل ـو

ت ؤو ألاحهضة التي ال بذ مً اظدؽاسهها ؤو الخّاون مّها مً ؤحل جىفُز الخذماث مىلُى هزا الّلذ.   ؤلاداٍس

 

خم هزا ؤلاخباس في ؼيل ؤوامش مىخىبت ببذء الخذمت. وال ًمىً اِخبا س ؤي ًلىم اإلافىك بةخباس اإلافىك بلُه بؽإن جىفُز الّلذ. ٍو

ل مً وشف اإلافىك بلُه.   كشاس ؼفىي هافزا وكابال للخىفُز واإلاا ؤهه لم ًلترن بةخباس مىخىب مْ بؼّاس بالخـى

ًلذم اإلافىك، في خذود امخُاصاجه، للمفىك بلُه ، بىلب مىه، الؽهاداث والدجج التي كذ ًدخاج بليها مً ؤحل اللُام بإي بحشاء 

ت ؤو بحشاء حمشوي بؽإن اإلاّذاث الالصمت مً ؤحل جىفُز الّلذ. كاهىوي ًخّلم بىلُّت الّاملحن ؤلادا  ٍس
 

اكبت الخذماث: 25اإلاادة   جدبع ومش

اكبت املخىلت للمفىك25.1  : ظلىت اإلاش

ّاث واللىاهحن اإلاىٍمت الجاسي بها الّمل، فةن اإلافىك  ِالوة ًِ اإلاشاكبت التي جماسظها الذولت ؤو ظلىاث ؤخشي بملخط ى الدؽَش

ت، مشجبىت ًخىفش بصاء  اإلافىك بلُه ِلى ظلىت ِامت جخٌى له اللُام باإلاشاكبت الاكخفادًت والخلىُت والاحخماُِت واإلاالُت والخذبحًر

 بااللتزاماث اإلاترجبت ًِ الّلذ.

خىفش اإلافىك ِلى حمُْ ظلي اإلاشاكبت مً ؤحل الخُلً، بّحن اإلايان ومً خالٌ اإلاعدىذاث، مً خعً ظحر اإلاشفم اإلافىك  ٍو

 ىفُز الّلذ. وخعً ج

مخىْ ًِ ِشكلت هزه اإلاشاكبت بإي وظُلت واهذ.  ًلتزم اإلافىك بلُه باللُام جللاثُا بما ًلضم حعهُال للمشاكبت في ٌشوف ِادًت، ٍو
 

 لجىت الخدبع: 25.2

 ًخم بخذار لجىت جدبْ ًشؤظها سثِغ املجلغ الجماعي ؤو مً ًىىب ِىه  ، وجخيىن مً ممثل ًِ ِامل ِمالت مشاهؾ وممثل

اإلافىك بلُه. هما ًمىً ، ِىذ الاكخماء ، لم ول شخق حّخبر مؽاسهخه مفُذة بىلب مً سثِغ املجلغ الجماعي ؤو مً ًىىب 

 ِىه.

خّحن ِليها باألظاط  جخمثل مهمت هزه اللجىت في الخإهذ مً الخىفُز الجُذ لهزه الخذماث ومً اخترام الؽشوه الخّاكذًت. ٍو

ل الّلذ التي ًىشخها الىشفان.    فدق واجخار اللشاساث اإلاخّللت ب  فّىباث جىبُم ؤو جإٍو

( ؤؼهش 3وجفدق لجىت الخدبْ ول كمُت مشجبىت بدىفُز الّلذ جخىلب حؽاوس الىشفحن. وججخمْ هزه اللجىت مشة واخذة ول زالزت )

 ؤو اإلافىك بلُه. ِلى ألاكل بمبادسة مً اإلافىك، غحر ؤهه ًمىً اظخذِائها في ؤي وكذ، ِىذ المشوسة، بىلب مً اإلافىك
 

اكبت 25.3  هياول اإلاش

جخم مشاكبت ؤلاحشاءاث والخذماث، مىلُى ِلذ الخذبحر اإلافىك، باظم ولخعاب اإلافىك، بىاظىت هُاول مشاكبت ٌُّنها اإلافىك 

 فىس جبلُغ ألامش ببذء الخذمت.

ىاًت جخىفش هزه الهُاول ِلى الذوام ِلى حمُْ ـالخُاث اإلاشاكبت لخدُلً بغُت الخدلم في ؤ ي وكذ مً ؤن الخذماث جىفز بذكت ِو

مىً لهزه الهُاول ؤن جىلب بسظاٌ ؤو  مً وشف اإلافىك بلُه ، وؤهه ًدترم التزاماجه هما هى مىفىؿ ِليها في الّلذ وملخلاجه. ٍو

 ؤلاواُل ِلى ؤي وزُلت ؤو ملف خاظىبي ؤو مّلىمت لذي اإلافىك الُه راث ـلت بخذبحر اإلاشفم.     

ت، هما ًمىىه  ًمىً للمفىك ؤن اث الخلىُت ؤو اإلاالُت ؤو الخذبحًر ًلىم ِلى هفلخه الخاـت بّملُاث جذكُم الخعاباث ِلى اإلاعخٍى

ت حُُّنهم.   ؤن ٌعخّحن بخبراء ًخمخْ بدٍش
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داخل ؤدهاه، بّذ بخباس  جبلُغ اإلافىك بلُه باملخالفاث  63وجىبم هُاول اإلاشاكبت الجضاءاث الخّاكذًت اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 

 ًىما. 15ؤحل 

ت املخلفحن وغحرهم.  جخيىن هُاول اإلاشاكبت مً ؤِىان الجماِت الخمٍش

 

 ًمخىْ اإلافىك بلُه ًِ ِشكلت اإلاشاكبت التي ًماسظها اإلافىك ؤو هىابه، بإي وظُلت واهذ.

ؤخعً الٍشوف، ًِ ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم معاِذجه لهُاول اإلاشاكبت والمبي مً ؤحل جمىُىه مً ؤداء مهامه في 

ذ الىظاثل الالصمت )ههُئت وججهحز اإلاىخب وكاِت الاحخماِاث، ألاحهضة اإلاّلىماجُت واإلاىخبُت وغحر رلً(.  م ـس  وٍش

ان جلىم هُاول اإلاشاكبت الخابّت للمفىك بِذاد مدالش لذ اإلافىك بلُه في خالت هلق الخذماث مىلُى الّلذ. وحّخمذ  ًدم

 لش لخدذًذ الّلىباث.هزه اإلافلخت ِلى هزه املخا

اكبت الخذماث25.4  . وشق مش

حن ازىحن هما:  جخم مشاكبت الخذماث ِلى معخٍى

جب  - ش التي ًلتزم اإلافىك بلُه بةِذادها. ٍو مشاكبت مخىاـلت مبيُت ِلى اإلاعدىذاث مً خالٌ فدق اإلاعدىذاث والخلاٍس

ا هزا ألاخحر )بىاظىت وزُلت مىخىبت ؤو ولْ هزه اإلاعدىذاث في مخىاٌو اإلافىك بيل وظاثل الاجفاٌ التي ًلترخه

 الفاهغ ؤو ؤلاهترهذ(،

 مشاكبت مُذاهُت وجدبْ بّحن اإلايان.  -

اكبت اإلاخىاـلت اإلابييت على اإلاعدىذاث25.5.1  . اإلاش

ىان اإلاُّىحن مً وشف اإلافىك باإلاّلىماث الال  صمت مً ؤحل العماح بخدبْ جىفُز ِلذ الخذبحر اإلافىك، ًلتزم اإلافىك بلُه بمذ ألِا

ت بالخاظىب، فةنها جلذم في ؼيل  لخدبْ الخذماث بؽيل ِملُاحي، ورلً في ؼيل بلىترووي، بال برا حّلم ألامش بّىاـش غحر مدفٌى

.  مىبُى

 ولهزا الغشك، ًلىم اإلافىك بلُه بفخذ وجدُحن وؤلادالء بالسجالث و حمُْ اإلاعدىذاث 

اكبت والخدبع بعين اإلايان 25.5.2  . اإلاش

خم اللُام بها خعب مشوس جللاجي للمفىك ؤو هدُجت ؼياًاث ملذمت مً وشف اإلاشجفلحن.جخم اإلاشاكبت ا - ت للمشفم. ٍو  لبفٍش

اساث اإلاشاكبت بىاظىت مشاكبحن مدلفحن ؤو غحر مدلفحن في ؤي وكذ وخحن - . ولِغ )لُال ونهاسا( ودون بخباس معبم  وجخم ٍص

 بىاظىت اإلاشاكبحن املخلفحن. مً المشوسي وحىد ممثل اإلافىك الُه ِىذ اللُام باإلاشاكبت

ىان غحر  وفي خالت وكُى  هضاُ بّحن اإلايان بحن ممثل اإلافىك و ممثل اإلافىك بلُه فُما ًخق ِملُاث اإلاشاكبت التي ًجشيها ألِا

خم بِذاد مدمش بؽإن مّاًىت هزه اإلاشاكباث  ت بدمىس اإلافىك بلُه ؤو هاثبه. ٍو املخلفحن، فةهه ًخم اللُام بمشاكبت خمىٍس

ت ًدمل جىكُْ اإلاّاًىحن.ا  لخمىٍس

وفي بواس اإلاشاكبت التي ًلىم بها اإلافىك، فةهه كذ ًلجإ بلى بؼّاس اإلافىك بلُه ، بإي وظُلت مً وظاثل الاجفاٌ اإلاخاخت وحعمذ 

ل باإلؼّاس )سظالت كفحرة ؤو سظالت بلىتروهُت ؤو فاهغ ؤو وزُلت مىخىبت( بىحىد املخالفاث  بالـخإهذ مً الخـى

ش مدمش بالىاكّت ، و ًخم جبلُغه بلى وفي خال ت ِذم امخثاٌ اإلافىك بلُه لفدىي ؤلاؼّاس في آلاحاٌ املخذدة ؤِاله ، ًخم جدٍش

 اإلافىك بلُه ، مْ جدملُه الغشاماث اإلاترجبت ًِ رلً بؽيل جللاجي.
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 الخلاسيش الؽهشيت 25.5.3

ش ؼهشي ًخممً اإلاعدىذاث الخالُت:  ًلىم اإلافىك بلُه بةِذاد جلٍش

 د الشاحنات التٍ تلج السوق ،عد -

 كمَات البضائع وأنواعها ، -

 أثمنة البضائع ، -

 تدخالت المصالح الخارجَة ، -

 المخالفات المسجلة، -

 عدد وطبَعة الشكاوي وكذا التدخالت التٍ خصصت لها، -

 لائمة العاملَن حسب الفئة مع اإلشارة إلً أماكن عملهم وكل تغََر طرأ والتغَبات، -

 كل حدث خالل هذا الشهر.وكل نشاط أنجز ومش -

( َوما بعد نهاَة 1.َتعَن علً المفوض إلَه أن َرسل التمرَر الشهرٌ إلً المفوض داخل أجل خمسة عشر ) -

 الشهر، تحت طائلة تطبَك الشروط التغرَمَة التٍ َنص علَها عمد التدبَر المفوض. 

 الخلاسيش العىىيت 25.5.4

ت واإلاّىُاث ا لتي ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذمها بىلب مً اإلافىك ؤو ؤن ًجّلها في مخىاوله ِلى ِالوة ِلى اإلاعدىذاث الذوٍس

شا مالُا وخعاب  شا جلىُا وجلٍش الذوام، فةهه ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًلذم للمفىك ول ظىت بُاها ًِ اليؽاه ًخممً جلٍش

 الاظخغالٌ.    

مً ول ظىت جبّا للعىت اإلاالُت اإلاّخبرة )جبذؤ العىت اإلاالُت مً فاجذ  ًجب بسظاٌ هزه اإلاعدىذاث بلى اإلافىك كبل نهاًت ؼهش غؽذ

 دحىبر باظخثىاء العىت ألاولى والعىت ألاخحرة(. 31ًىاًش وحعخمش بلى غاًت 

 برا لم ًخم ؤلادالء بهزه اإلاعدىذاث ؤو جلذًمها في الىكذ اإلاىاظب، فةن رلً ٌّخبر خىإ حّاكذي.

 باغخت لذي اإلافىك الُه مً ؤحل الخدلم مً اإلاّلىماث اإلالذمت لمً هزه اإلاعدىذاث.ًمىً للمفىك ؤن ًلىم بمشاكباث م

 ًمىً للمفىك ؤن ٌعخذعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاصا خاسحُا كفذ جذكُم الخعاباث ِلى خعاب اإلافىك الُه

ْ الىزاثم الالصمت لخىفُز ولهزا الغشك، ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًمْ سهً بؼاسة ممثلي اإلافىك وحهاص الخذكُم اإلازوىس حمُ

 مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُز الخذماث ًجشي وفم ملخمُاث الّلذ.

 الخلشيش اإلاالي

 ًجب ؤن حؽمل هزه الىزُلت ، ِلى ألاكل ، الّىاـش الخالُت:

ت اإلاخّللت باظخغالٌ اإلاشافم )ًجب جففُلها خعب اإلاىالُْ والؽهىس وخعب فترحي ال - عىت الشثِعِخحن: الىفلاث العىٍى

 الفُف/باقي العىت(،

 جىىس هزه الىفلاث باإلالاسهت مْ العىت اإلاالُت العابلت والىفلاث اإلاشجلبت باليعبت للعىت اإلاالُت اللادمت، -

تها لفاثذة اإلافىك بلُه، -  حجم  اإلاذاخُل وهؽىف الخعاباث التي كام اإلافىك بدعٍى

تها ؤو ال -  تي هي مىلْ حذاٌ، هؽىف مدخملت للخعاباث التي لم جخم حعٍى

 هؽف جثبُذ اإلاىلىالث، -

 اإلاّذاث والخجهحزاث اإلاعخّملت في بواس الخذبحر اإلافىك،( بُان مففل ًِ ؤلاظتهالن املخاظبي   -

 هؽف اإلاخإخشاث ووبُّتها، -
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 بُان الّلىباث اإلاىبلت لذ اإلافىك بلُه مْ جدذًذ وبُّت املخالفت واإلابلغ اإلاىبم. -

ت للمشاثبالبُان اإلاالي العىىي اإلاعلم  - ت الجهٍى  الى اإلافىك مفادكا ِلُه مً وش ف اإلاذًٍش

 حعاب الاظخغالٌ

جب ؤن جخممً هزه الخعاباث  ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤلادالء بالخعاباث الخدلُلُت الظخغالٌ اإلاشافم باليعبت ليل ظىت مالُت. ٍو

 الّىاـش الخالُت:

حسابات التٍ لام المفوض بتسوَتها لفائدة المفوض إلَه فٍ بَان الدائنَة، المداخَل المرفك المتكونة من كشوف ال -

، 

 فٍ بَان المدَونَة، النفمات  التكالَف المفصلة المتعلمة بتدبَر المرافك. -

ُذ الخعاب الىاجج الفافي ؤو العجض الفافي للمشافم اإلاعخغلت.   ًمثل ـس

للت بخدمالث اظخغالٌ وجذبحر مشافم الخىٍُف وحمْ هفلاث الاظخغالٌ اإلابِىت ؤِاله ال ًمىً ؤن جيىن بال جلً الىفلاث اإلاخّ

 الىفاًاث اإلاجزلُت والىفاًاث اإلامازلت لها ، والتي حؽيل مىلُى هزا الّلذ.

 ًجب ؤن جفذس هزه الّىاـش ًِ مداظبت جدلُلُت ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًيؽئها كبل بذاًت الّلذ.   

 خاسحُا كفذ جذكُم الخعاباث وإحشاء جلُُم ِلى خعاب اإلافىك. ًمىً للمفىك ؤن ٌعخذعي، في ؤي وكذ وخحن، حهاصا 

ولهزا الغشك، ًجب ِلى اإلافىك بلُه ؤن ًمْ سهً بؼاسة ممثلي اإلافىك وحهاص الخذكُم اإلازوىس حمُْ الىزاثم الالصمت لخىفُز 

 مهامهم وؤن ًمىنهم مً الخدلم مً ؤن جىفُز الخذماث ًجشي وفم ملخمُاث الّلذ.

 أموال التفوٌضالباب الخامس: 

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا26ٌاإلاادة 

اإلاخّلم بالخذبحر اإلافىك للمشافم جىلعم ألامىاٌ التي ًمّها اإلافىك جدذ جفشف  05-54مً اللاهىن ِذد  16وبم للمادة 

لها مً وشف اإلافىك )ؤو لخعابه( بلى  زالزت ؤـىاف، وهي:  اإلافىك بلُه ، ؤو التي ًخم بوؽائها ؤو اكخىائها ؤو بكامتها و/ؤو جدٍى

 . أمىاٌ الشحىع26.1

اإلاّذاث و جخيىن ؤمىاٌ الشحُى مً ألامىاٌ الخابّت للملً الّام، وألاساض ي واإلاباوي واإلايؽأث وؤلاوؽاءاث وألامىاٌ اإلاىلىلت 

ت سهً جفشف اإلافىك بلُه مً كبل اإلافىك ؤو التي اكخىاها اإلافىك بلُه وفم الؽشوه املخـذدة في ِلذ ال خذبحر اإلافىك  اإلاىلِى

خم رهش هزه ألامىاٌ في ملخم هىاػ الخدمالث .    ا في ظحر اإلاشفم اإلافىك. ٍو  والتي، بدىم ؤهمُتها،  حعاهم حىهٍش

ن في ٌل هٍام كشك الاظخّماٌ.  ًمْ اإلافىك هزه ألامىاٌ جدذ جفشف اإلافىك الُه وُلت مذة ِلذ الخفٍى

ف ا بةِذاد حشد ـو ( مً 1ي جففُلي ألمىاٌ الشحُى اإلاىحىدة، ورلً داخل ؤحل ؼهش واخذ )ًلىم اإلافىك واإلافىك بلُه خمىٍس

 دخٌى الّلذ خحز الخىفُز. 

ت سهً اؼاسة  جب ولْ بُان مففل بىاظىت مدمش, بىاء ِلى اإلاّاًىت الخىاحهُت , خٌى خالت البىاًاث و الامىىت اإلاىلِى ٍو

 اإلافىك الُه ظخت اؼهش كبل نهاًت الّلذ.

بلى اإلافىك الُه معا  ( 6وال ًِ جذهىس خالت هزه الامىىت و البىاًاث مْ التزامه بةسحاِها الى الخالت التي واهذ ِليها ورلً ظخت )ٍو

 اؼهش ِلى الاكل كبل اهتهاء الّلذ.
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وفي خالت ِذم اـالح الُّىب اإلاعىشة في املخمش اإلازوىس اِاله, ًلىم املجلغ الجماعي بةـالخها ِلى خعاب اإلافىك الُه مْ 

ف مً المماهت اإلاىدِت لذي الخاصن الجماعي. اكخىاُ هزه  اإلافاٍس

ا اإلاّىُاث الخالُت باليعبت ليل ـىف مً ألامىاٌ: الدعمُت، اإلاىكْ الجغشافي.   ًجب ؤن ًخممً حشد ؤمىاٌ الشحُى لضاما وخفـى

ا بلى اإلافىك ِىذ نهاًت الخذبحر اإلافىك.  ًجب ؤن حّاد ؤمىاٌ الشحُى بحباٍس

ذ ؤو البُْ ؤو الىشاء ؤو الممان هُفما وان مً وشف اإلافىك بلُه وُلت مذة الخذبحر ال ًمىً ؤن جخمْ هزه ألا  مىاٌ للخفٍى

 اإلافىك.

 
 

 أمىاٌ الاظترداد 26.2

بن ألامىاٌ اإلاىلىلت والثابخت اإلالخىاة ؤو اإلايىهت مً وشف اإلافىك الُه ِلى بزش اظخغالٌ اإلاشافم اإلافىلت فلي ال غحر، وباظخثىاء 

 ؤِاله، حّخبر، بملخط ى هزا الّلذ، ؤمىاٌ اظترداد ًملىها اإلافىك بلُه.   35.1إلازوىسة في الفلشة ؤمىاٌ الشحُى ا

جخيىن ؤمىاٌ الاظترداد خاـت مً الالُاث وآلاالث اإلاخخففت وألادواث واملخضوهاث، وألاحهضة والبرامج اإلاّلىماجُت اإلاخخففت، 

ساث اإلاعخّملت وىسؼاث، ؤو اإلاىخب ؤو ؤو املخضن ؤو املخخبر ؤو اإلاعىً واإلالفاث وكىاِذ البُاهاث. وكذ جخيىن هزلً مً الّما

. وجبلى هزه الالثدت غحر  الشظمي وغحرها مً ألاؼُاء التي ؼُذث ِلى ؤساض ي اإلافىك بلُه ، غحر جلً املخذدة وإمىاٌ الشحُى

 مدفىسة.   

جلذًش كُمتها بدعب اللُمت املخاظبُت الفافُت، ًلىم اإلافىك بلُه بةِذاد حشد ًفف ؤمىاٌ الاظترداد اإلاىحىدة، التي ًخم 

 ( ؤؼهش مً دخٌى الّلذ خحز الخىفُز.6ورلً داخل ؤحل ظخت )

ًمىً للمفىك ِىذ نهاًت الّلذ ؤن ٌعترحْ، فلي بمبادسة مىه، ؤمىاٌ الاظترداد وهزا الخجهحزاث الالصمت لالظخغالٌ الّادي 

ن للمفىك بلُه ب  الؽشوه الخالُت:للمشافم اإلافىلت، ملابل دفْ حٍّى

 عند نهاَة العمد ألٌ سبب كان، َموم المفوض بإخبار المفوض إلَه بنَته فٍ إعادة شراء أموال االسترداد. -

َتم تحدَد لَمة أموال االسترداد بشكل ودٌ أو بناء علً تصرَح خبَر مختص َعَنه الطرفان باتفاق مشترن  -

َر من طرف رئَس المحكمة اإلدارَة االبتدائَة المختصة ، بَنهما. وفٍ غَاب هذا االتفاق، َتم تعََن هذا الخب

 بناء علً طلب ممدم من طرف أحد األطراف.

َتم تحدَد كَفَة أداء ثمن االسترداد بناء علً اتفاق مشترن بَن الطرفَن. وفٍ غَاب ذلن، َتم أداإه عند  -

 طر المحاسبة العمومَة(.االسترداد. )أداء ثمن االسترداد هو فٍ حكم دَن عمومٍ َتم أدائه وفك مسا

 . ألامىاٌ الخاـت26.3

 ؤِاله، والتي حّخبر مليا للمفىك بلُه ، جيىن ؤمىاله الخاـت الخابّت 26.2و 25.1هي ألامىاٌ غحر جلً اإلازوىسة في اإلاادجحن 

ا مً الّماساث اإلاعخّملت همىخب ؤو همعىً، والتي ال جخىفش ِلى ألاخلُت لخبل ى مخففت جخيىن ألامىاٌ الخاـت خفـى

الظخغالٌ اإلاشافم اإلافىلت، بالىٍش بلى ولُّتها ؤو ههُئتها. وكذ جخيىن هزلً مً العُاساث غحر اإلاخخففت واإلاّذاث ومىلىالث 

 اإلاىخب والبرامج اإلاّلىماجُت غحر اإلاخخففت. وجبلى هزه الالثدت غحر مدفىسة. 

 اليهاإلافىك  .ملشاث 27اإلاادة 
ت وجلىُت في ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه اخخُاس مي جب ِلُه ؤن ًخىفش ِلى ؤمىىت بداٍس ان بكامخه وُلت مذة الّلذ بمذًىت مشاهؾ. ٍو

ت مً ؤحل مضاولت وؽاوه  هزه اإلاذًىت لشوٍس
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 اإلاىحىدة الخابعت للمفىك الخجهيزاثاإلاعذاث و .اكخىاء28اإلاادة 
ه ، خُث ًخم ولّها جدذ جفشفه، هما ًجب في بواس ِلذ الخذبحر اإلافىك ، لً ًخم بُْ ؤي مّذاث جابّت للجماِت للمفىك بلُ

 ِلُه حلب حمُْ اإلاّذاث والخجهحزاث الالصمت لعحر مشفم ظىق الجملت.

 . وظائل الشبي الهاجفي و الاجفا29ٌاإلاادة 
جب بخباس اإلافىك بإسكام  يبغي جمىُىه مً الخىفش ِلى ؼبىت اجفاٌ ؤو ما ٌؽبهها. ٍو ًخم سبي اإلافىك بلُه بالؽبىت الهاجفُت ٍو

 الهاجف ووؽشها لذي الّمىم.

جب ِلى اإلافىك الُه جىفحر مذاومت هاجفُت لُل نهاس   ووُلت مذة الّلذ, وبخّشفت اكخفادًت. 24ظاِت ِلى  24ٍو

 

 

 ًجب ِلى اإلافىك بلُه الخىفش ِلى سجل خاؿ بالؽياًاث, مىلُى سهً بؼاسة اإلافىك لالواُل ِلُه مْ جممُىه مأٌ الؽياًاث.

الاظخغالٌ الخابّت بلى اإلافىك بلُه مً الخىفش ِلى خي هاجفي مباؼش، مضود بفاهغ، ومدفًى بؽيل داثم ًخّحن جمىحن ؤماهً 

 لدؽغُل هزا ألاخحر.

 اإلااء والىهشباء  –. اإلاىاد الاظتهالهيت 30اإلاادة 
ف اإلاىاد الاظتهالهُت والفُاهت مً ماء و ههشباء و جىهحر ظاثل ًخدمل فاهغ و ؤهترهِذ -اجفـلب و ه -اإلافىك بلُه حمُْ مفاٍس

 و ـُاهت.

 الباب السادس: الوسائل البشرٌة

 . العماٌ الزًً ًمعهم اإلافىك جحذ جفشف اإلافىك إليه31اإلاادة 
في بواس هزا الّلذ ووُلت مذة ِلذ الخذبحر اإلافىك، ًمْ اإلافىك معخخذمحن   الجماِت الخابّحن له  سهً بؼاسة اإلافىك بلُه في 

مً خذماههم كفذ حُُّنهم في اإلاشافم الخابّت للعىق ، التي حؽيل مىلُى هزا الّلذ، وفم ألاخيام خالت سغبخه في الاظخفادة 

 اإلازوىسة الخلا.

ت الخابّت له  في الجماِت والاِخماد ِلى وظاثله البؽٍش  هما ًمىً ا للمفىك الُه الظخغىاء ًِ مٌى

 اإلاعيىىن في ظىق الجملت  واإلاىلىعىن جحذ إؼاسة اإلافىك إليه :: العاملىن الجماعيىن  5حذٌو سكم  

 
 

 الدخل السنوٌ

 : عدد األشخاص المعَنَن فٍ المرفك
 
 

 التنظَف الحراسة  الوظَفة
 

 اإلدارة

    
 

 الموظفَن
 العمال    

 الحارس    

 المجموع    
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ب ولّهم  سهً بؼاسة  اإلافىك بلُه ....... ِىها ًيخمىن بلى حمُْ ًبلغ ِذد ؤِىان الجماِت اإلاُّىحن في ظىق الجملت  والزًً ًج

 الفئاث. 

ادي اإلافىك الُه ومجمُى ؤحىس ؤِىان الجماِت اإلاُّىحن في مشافم العىق واإلامىً  ولّهم سهً بؼاسجه   .ٍو

ىن ولّه خ دخٌى ِلذ الخذبحر اإلافىك خحز الخىفُز، ٌعخمش ؤِىان الجماِت  اإلاىلِى م  سهً بؼاسة  اإلافىك واِخباسا مً جاٍس

ت ومً الّالوة   ت والّالواث الؽهٍش بلُه في كبن ؤحىسهم مً محزاهُت اإلافىك مْ الاظخفادة مً ِالوة   جماف ِلى ألاحشة الؽهٍش

ت و اإلاىذ الّالواث اإلاىخٍمت اإلازوىسة ؤظفله، والتي ًخم دفّها مً وشف اإلافىك بلُه.    اإلاىدت العىٍى

 مً مذوهت الؽغل. 139داخلُا بخيعُم مْ اإلافىك وممثل الّاملحن ، وبلا إلالخمُاث اإلاادة ٌّذ اإلافىك بلُه ، هٍاما 

 وال ًذخل هزا الىٍام الذاخلي خحز الخىفُز بال بّذ اإلافادكت ِلُه مً وشف اإلافىك.

 

خيىن هزه اللجىت مً في خالت بزاسة هضاِاث ؤو خفىماث ؤو ؤي معإلت مشجبىت بالّاملحن، ًخم حُّحن لجىت زالزُت للبث فيها. وج

ً اإلافىك بلُه وممثلي الّاملحن.   ممثلحن ًِ اإلافىك ِو

حن سهً بؼاسة اإلافىك لمً الّشك الخلني   .وجدذد ِالوة ألاحشة باليعبت ليل فئت مً ِاملي الجماِت اإلاىلِى

ت حّخبر الّالواث خالُت مً الشظىم والمشاثب ومً ؤي اكخىاُ بحباسي ، والتي ٌّمل اإلافىك الُه بإ دائها بلى اإلافالح ؤلاداٍس

ّاث اإلاّمٌى بها.  اإلاّىُت ، وبلا للدؽَش

لي، وخاـت فُما ًخّلم باألحشة  ىن سهً بؼاسة اإلافىك بلُه باالمخُاصاث املخذدة في الىٍام ألاظاس ي ألـا ًدخفَ الّماٌ اإلاىلِى

 والامخُاصاث وؤلاحاصة وألامىس املخخلفت وألاكذمُت وجىىس اإلاهىت.

لْ الّاملحن سهً بؼاسة اإلافىك بلُه ، ًدفل الّاملىن ِلى ميافإههم مباؼشة مً اإلافىك الُه هما ًلىم اإلافىك وؤزىاء فترة و 

حن فّلُا سهً بؼاسة اإلافىك بلُه إلاضاولت الخذمت بّذ ول زالزت  ت اإلااداة لألشخاؿ اإلاىلِى بإداء للجماِت مجمُى الاحىس الؽهٍش

 اؼهش  . 

ىكْ ِليها الىشفان )مفلخت الخعاباث الخابّت للمفىك وفي نهاًت ول ؼهش ًخم ولْ الثد ت جخممً مجمُى ؤحىس هاالء الّماٌ ٍو

خم اداء اإلابلغ ؤلاحمالي لدجم ألاحشة مً وشف اإلافىك الُه الى اإلافىك ِىذ نهاًت ول  واإلافلخت اإلاّىُت الخابّت للمفىك بلُه(. ٍو

 زالزت اؼهش . 

ماث ؤلالافُت، والخجهحزاث ًلتزم اإلافىك بلُه بخدعحن ٌشوف ِمل الّما حن سهً بؼاسجه، وهزا الّالواث ؤو الخٍّى ٌ، اإلاىلِى

ً بلخ.  والعالمت الصخُت والخيٍى

لى الّماٌ الالتزام باللاهىن الذاخلي للؽشهت اإلافىك بليها جذبحر ظىق الجملت.  ِو

ه ًخّحن ِلى هزا ألاخحر بؼّاس اإلافىك وفي خالت اسجياب ؤخذ ِماٌ الجماِت اإلاىلُى سهً بؼاسة اإلافىك بلُه خىإ حعُما، فةه

مه بّىن  مىً للمفىك حٍّى ت للجماِت  ٍو هخابت، وبّذ اإلاىافلت، ًخم بسحاُ مشجىب هزا الخىإ الجعُم بلى اإلافالح ؤلاداٍس

   حماعي آخش في هفغ اإلاىفب.

 ًل الىق اللاهىوي. ًمىً للمفىك بلُه ؤن ٌعترحْ ؤي ِىن بىلب مً هزا ألاخحر بؽيل نهاجي، ما ِذا في خالت حّذ

 إليه مً وشف اإلافىكجىفيرها الىظائل البؽشيت الالصم . 32اإلاادة 

 ًلتزم اإلافىك بلُه بـ:

  ًلتزم اإلافىك بلُه ، وبلا لّشله وفىس دخٌى الّلذ خحز الخىفُز، بإن ًمىذ لّاملُه اإلاىاـب املخذدة ِشله الخلني
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فىن ؤلاداسيىن:: ألاوش  6حذٌو سكم    واإلاٌى

 المهام العدد  طرق التدخل
 اإلدارة العامة  

 عملٌات االستغالل  
 اللوجٌستٌن  
 التدبٌر المالً والمحاسباتً  
 الموارد البشرٌة  

 الجودة والسالمة  
 مرالبة التدبٌر واالفتحاص الداخلً  
 مصلحة التنظٌف  

 مصلحة الدراسات  
 المعلومٌات  
 رونآخ  

 

الوة ِلى رلً، ًدذد الجذٌو آلاحي اإلاّىُاث الخالُت باليعبت لألوش.   ِو

 : ألاوــــــــــــــش 7حذٌو سكم  

 المالحظات

األجرة الشهرَة 
 اإلجمالَة
 )بالدرهم(

كَفَة التدخل 
)دائمة، 
 منتظمة(

 التجارب المهنَة

التكوَن 
 والشهادات

 

عدد 
 األشخاص

 
 الوظَفة

 

       

ش اي جلفحر في خعً ؤداء  ال ًمىً لهزه اللىاثذ اإلالذمت خالٌ ِشك اإلافىك الُه  ان جيىن باي خاٌ مً الاخىاٌ حجت لخبًر

 اإلاشفم.

بلى اإلافىك الُه اإلاعاوٌ الىخُذ ًِ جىفحر الاوش الىفئت   ٍو

 . جؤوير العما33ٌاإلاادة 
 الصم ملجمُى الّاملحن اإلاُّىحن في اإلاشفم ، والزي ًخّلم ؤدائهم بماًلي  :ًلتزم اإلافىك بلُه بالّمل ِلى الخإوحر ال

 احترام أولات العمل، -

 مرالبة العمال واحترام تعلَمات الشغل، -

 المرالبة وبدلة العمال، -

 ملخمياث عامت –. العما34ٌاإلاادة 
نهم، هما ًلىم بةلافت ِذد و  اف مً الّماٌ الجذد، ِىذ المشوسة، ختى ال ٌّمل اإلافىك بلُه ِلى جىٍُم مجمُى الّاملحن وجيٍى

 ًخىكف اإلاشفم في لخٍت مً اللخٍاث ، مْ مشاِاة ملخمُاث ِلذ الخذبحر اإلافىك.

 ٌّمل اإلافىك ِلى الخغُحر الفىسي ألي معخخذم لم ًدترم هزه الؽشوه ؤو ـذس ِىه ظلىن ٌُّم الخىفُز الجُذ للخذمت.

خخذم ؤو جلني ؤو معاوٌ في مفلخت الاظخغالٌ اِخبر ظلىهه غحر الثم ؤو سؤي ؤهه  ًجب ؤن ٌّمل اإلافىك هزلً ِلى حغُحر ؤي مع

ه مً  ن هُفما وان هِى ت ؤو مىالبت بالخٍّى خم جىفُز هزا ؤلاحشاء فىسا دون مىاِص لم ًلم باإلاهمت اإلاىىوت به بالؽيل الالصم. ٍو

 .وشف اإلافىك بلُه
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 ممتضٌات مالٌة ومحاسبٌة الباب السابع :                                 
 . واحب الاظخغالٌ العىىي 35اإلاادة 

ت سهً اؼاسجه   -الجماِت-ًدفل اإلافىك ِلى واحب الاظخغالٌ العىىي  مً وشف اإلافىك الُه ِلى مجمُى اإلاشافم اإلاىلِى

ت بيعبت 20املخذدة في هزا الّلذ، ِلى واحب اظخغالٌ ظىىي ال ًلل ًِ مبلغ  ادة ظىٍى مدذدة في  ..........ملُىن دسهم مْ ٍص

   الّشك الخلني واإلاالي

 . وشق ألاداء36اإلاادة 
ت مً ول ظىت :خالٌ  .ًىما ألاولى مً ول ؼىش   15ًجب اداء واحب الاظخغالٌ ِلى ؤسبّت اؼىش مدعاٍو

 . المشائب و الشظىم37اإلاادة 
و الجهت ؤو الّمالت ؤو الجماِت، بما فيها ًخدمل اإلافىك بلُه حمُْ المشاثب والشظىم وؤلاجاواث اإلافشولت مً وشف الذولت ؤ

 المشاثب اإلاخّللت بةوؽاءاث اإلاشفم.

 المامًكخىاع الاالنهائي و  المماناإلاؤكذ و  : الممان  38اإلاادة 

 . الممان اإلاؤكذ38.1

,( دسهم  ًخم 4.000.000بلى ؤسبّت مالًحن )ملامه  مجلى لخيا لخمامىُتا و لؽخفُتا لىفالتا دةؼها ؤوًفل مبلغ الممان اإلااكذ 

 حعلُمها مْ ِشك اإلافىك بلُه وجشحْ له ِىذ حعلُم الىفالت النهاثُت الممان النهاجي . 

 . الممان النهائي38.2

ً الممان النهاجي خالٌ الثالزحن )  .ِلذ الخذبحر اإلافىك( ًىما التي جلي جبلُغ اإلافادكت ِلى 30ًجب جيٍى

  خمعت ملُىن دسهمًدذد مبلغ الممان النهاجي في 

جلخىْ مً الممان النهاجي مبالغ الجضاءاث والىفلاث املخللت مشاِاة للخذابحر اإلاخخزة ِلى خعاب اإلافىك بلُه كفذ لمان 

ت اإلاشفم .  مبذؤ اظخمشاٍس

 ( ًىما.15ولما جم اكخىاُ مبلغ مً الىفالت، ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه الّمل ِلى بهماله مجذدا في غمىن خمعت ِؽش )

(، فةهه ًدم للمفىك فسخ 1ًذ بًذاُ الممان بّذ جىحُه بهزاس بالىفاء بلي بذون هدُجت خالٌ ؼهش واخذ )في خالت ِذم ججذ

ن ، مْ بمياهُت بِماٌ ول  تالّلذ دون حٍّى  اإلاىفىؿ ِليها في ِلذ الخذبحر اإلافىك. ؤلاحشاءاث اللعٍش

والظخخالؿ  ِلذ الخذبحر اإلافىكخعً جىفُز خففا لممان  ًبلى الممان النهاجي ؤو بلتزام الىفُل بالخمامً الزي ٌّىلهم

 ِلى ظبُل رلً الّلذ.مبالغ  مىالبا به مًاإلافىك بلُه ما ِس ى ؤن ًيىن 

ًشحْ الممان النهاجي ؤو ما جبّلى مىه بلى اإلافىك بلُه ؤو ًفبذ التزام الىفُل بالخمامً الزي ٌّّىله الغُا ؼشه وفاء اإلافىك 

 ّذ اللبٌى النهاجي للخذماث اإلالذمت خعب ملخمُاث ِلذ الخذبحر اإلافىك.بجمُْ التزاماجه ورلً باهلماء ؼهش ب

ٌى ؤو  وإرا جم بِالم اإلافىك بلُه مً كبل اإلافىك ،كبل اهلماء آلاحاٌ اإلازوىسة  ؤِاله بملخط ى سظالت مّللت ومممىهت الـى

الم، بإهه لم ًف بجمُْ التزاماجه، ال ًشحْ خا زابخا لهزا ؤلِا تراك ِلى اهلماء  بإًت وظُلت حّىي جاٍس الممان النهاجي ؤو ًخم الِا

 التزام الىفُل بالخمامً الزي ٌّّىله.

وفي هزه الخالت، ال ًشحْ الممان النهاجي ؤو ال ًفبذ التزام الىفُل بالخمامً الزي ٌّّىله الغُا بال بشظالت سفْ الُذ ٌعلمها 

 اإلافىك .
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افم ظىق الجملت .حععيرة الشظىم اإلاعخخلفت لفائذة اإلافىك إل39اإلاادة   يه مً معخعملي مش

ًشخق للمفىك الُه باظخخالؿ مً معخّملي ومعخغلي مشافم العىق مىخىج الخذماث مْ اخترام الؽشوه الخّاكذًت 

 : للدعّحراث الخالُت

 مالحظة التسعٌرة مستعملً ومستغلً مرافك السوق
  من لٌمة  السلع المباعة%7 التجار

  ن لٌمة  السلع المباعةم%0.75 الوكالء ٌإدي للوكالء

  عرض التمنً وسائل التلفٌف

  عرض التمنً التبرٌد والتخزٌن

   السوق تاحتالل فضاءا

   السوق بائعً المؤكوالت تاحتالل فضاءا

   المراكن

   خدمات أخرى
 

بؽيل مدىم وفم آخش  هما ًخّحن ِلى اإلافىك الُه الّمل ِلى ولْ بشهامج مّلىماحي ًىزم لجمُْ هزه الّملُاث اإلاالُت

 الخىىساث الخلىُت في هزا املجاٌ

 املحاظبي . الىٍام40اإلاادة 
ُّت والخىٍُمُت الجاسي بها الّمل في اإلاغشب، هما ًجب  ًلتزم اإلافىك بلُه بإن ًمعً مداظبخه الّامت وبلا للملخمُاث الدؽَش

 ِلُه اظخخذام مداظبت جدلُلُت لالظخغالٌ.   

 الىٍام املحاظبي لألمىاٌ

خ  1-06-15اإلاخّللت بالىٍام املخاظبي لألمىاٌ مً الٍهحر سكم  15وبلا للمادة  ( بدىفُز 2006فبراًش  14) 1427مدشم  15بخاٍس

اإلاخّلم بالخذبحر اإلافىك للمشافم الّمىمُت، ًجب ِلى اإلافىك ا بلُه ؤن ًمعً مداظبخه وبلا  لللاهىن سكم  54-05اللاهىن سكم 

خ  1-92-138خاظبُت الالصم ِلى الخجاس الّمل بها الفادس بدىفُزه الٍهحر الؽٍشف سكم اإلاخّلم باللىاِذ امل 88-9  30الفادس بخاٍس

 (. 1992دحىبر  25) 1413حمادي الثاهُت 

ن مً وشف اإلافىك  ت في الخفٍى ِالوة ِلى رلً ًجب ؤن جبرص مداظبت اإلافىك بلُه مجمُى الزمت اإلاالُت) اإلامخلياث( اإلاىلِى

ا ؤمىاٌ الشحُى وؤمىاٌ الاظترداد. و/ؤو اإلافىك ب  لُه، والتي جخممً خفـى

ٌى الثابخت ِلى ؤظاط اللُمت التي كذسث لها ِىذ ولّها جدذ جفشف اإلافىك بلُه.   ًجب ؤن جلُذ هزه ألامىاٌ في ألـا

ت ًىؽف اإلافىك الُه في مداظبخه الاظتهالواث اإلاخّللت بخذوي اللُمت الاظتهالواث اإلاخّللت بالخلادم وامل خففاث المشوٍس

ً سئوط ألامىاٌ اإلاعدثمشة.  للخفاً ِلى اللذسة ؤلاهخاحُت لإلوؽاءاث واإلايؽأث اإلافىلت وللخمىحن مً بِادة جيٍى

 اإلجراءات المسرٌة –الباب الثامن : انتهاء صالحٌة العمد 

 . أظباب اهتهاء ـالحيت العلذ41اإلاادة 
ن بما بفىسة ِادًت ِىذ خ ؤِاله، ؤو بىُفُت ظابلت ألوانها في الخاالث  6لٌى ألاحل اإلالشس في اإلاادة جيخهي ـالخُت ِلذ الخفٍى

 الخالُت:

 فسخ ؤخادي الجاهب مً وشف اإلافىك دون ـذوس خىإ ًِ اإلافىك بلُه)اظترداد الّلذ(،
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 تغََر العمد  بسبب فمدان العمد لتوازنه االلتصادٌ والمالٍ ، -

 .44.من رمضان  .من الظهَر الشرَف الصادر فٍ  .04و  .04كما تم تعرَفها فٍ الفصلَن الموة الماهرة،  -

 ( بمثابة لانون االلتزامات والعمود4...غشت  0.)

 إسماط حك المفوض الَه من لبل المفوض . -

 . اظخمشاسيت اإلاشفم في حالت اهتهاء ـالحيت العلذ42اإلاادة 
لت اهتهاء مذة ِلذ الخذبحر، ؤن ًخخز في ؤي وكذ مً ِلذ الخذبحر ول الخذابحر الالصمت لممان  ًدم للمفىك، هُفما واهذ وٍش

ن بلى الىٍام الجذًذ لالظخغالٌ. وال ًترجب ًِ رلً ؤي خم في  ت اإلاشافم اإلافىلت وخاـت لدعهُل مشوس ِلذ الخفٍى اظخمشاٍس

ن باليعبت للمفىك له.    الخٍّى

 . مآٌ أمىاٌ الخفىين في حالت اهتهاء ـالحيت العلذ43اإلاادة 
 اٌ الشحىع. مآٌ أمى 43.1

ن، ًدبىؤ اإلافىك مجزلت ؤلاهابت بلىة اللاهىن في مجمُى خلىق اإلافىك بلُه اإلاشجبىت بإمىاٌ  ِىذ اهتهاء ـالخُت ِلذ الخفٍى

 .  الشحُى

، مجاها ودون جشجِب هفلاث ِلى هزا  خ هفعه، ًخّحن ِلى اإلافىك بلُه بإن ًشحْ للمفىك مجمُى ؤمىاٌ الشحُى وفي هزا الخاٍس

 لت حُذة مً الفُاهت والاؼخغاٌ.ألاخحر، في خا

 وحؽيل هزه ألامىاٌ مىلُى حشد خمىسي بحن الىشفحن.

 مآٌ أمىاٌ الاظترداد 43.2

ن، ًمىً للمفىك ؤن ٌعترد ؤمىاٌ الاظترداد وؤلامذاداث الالصمت لالظخغالٌ الّادي للمشافم  ِىذ اهتهاء ـالخُت ِلذ الخفٍى

ن للمفىك بلُه. وال ًمىً ؤبذا بحباس اإلافىك ِلى اظترداد هزه الّمىمُت، بؽيل وامل ؤو بؽيل حضجي، ملابل ؤد اء حٍّى

 .ؤِاله 34.2ألامىاٌ. وفي خالت الاظترداد، فةن رلً ًخم وبلا للؽشوه و الىُفُاث اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 

 

مً وشف اإلافىك دون ـذوس خىؤ عً اإلافىك اليه )اظترداد  ب. الفسخ ألاحادي الجاه44اإلاادة 

 العلذ(
ىذ اللُام بفسخ ؤخادي الجاهب  في  خ جبلُغ اإلافىك بلُه بلشاس الفسخ. ِو ًفبذ فسخ الّلذ هافزا بّذ مشوس ظخت ؤؼهش مً جاٍس

بواس الؽشوه املخذدة في الفلشة العابلت، فةن اإلافىك ًلتزم بؽشاء مجمُى ؤمىاٌ الاظترداد بلُمتها املخاظبُت الفافُت ِلى ؤن 

ل بةؼّاس الاظترداد، غحر ؤن  90إلافىك بلاثمت هزه ألامىاٌ في ؤحل ؤكفاه ًيىن اإلافىك بلُه كذ ؤبلغ ا خ الخـى ًىما مً جاٍس

الثمً ؤلاحمالي للؽشاء ال ًمىىه ؤن ًيىن، بإي خاٌ مً ألاخىاٌ، ؤكل مً اإلابالغ التي حعمذ للمفىك بلُه بدعذًذ دًىهه لجمُْ 

 مً ؤحل اكخىاء ألامىاٌ اإلاّىُت.    اإلالشلحن اإلاذًىحن في بواس اللشوك التي كذ ًيىن اهخخبها

ما ًِ الفسخ ألاخادي للّلذ ٌّادٌ مبلغه : الوة ِلى رلً، ًجب ِلى اإلافىك ؤن ًذفْ للمفىك بلُه حٍّى  ِو

 المَمة المحاسبَة الصافَة عند فسخ العمد تمثل مصارَف إنشاء الشركة المفوض الَها -

ض إلَه بالنسبة للفترة المتبمَة التٍ َتم حسابها من تارَخ فسخ )أأ( المَمة الحالَة لخسارة األرباح المرتمبة للمفو -

 العمد إلً تارَخ النهاَة المرتمبة للتفوَض، بناء علً صافٍ الربح المتوسط ألفضل ثالث سنوات مالَة.    
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 . إظلاه حم اإلافىك إليه45اإلاادة 

 . أظباب ومعىشة إظلاه الحم:45.1

جيابه لخلفحر فٍُْ غحر مبرس ؤو لخىإ حعُم في جىفُز ؤي التزام مً الالتزاماث اإلاللاة ًخم بظلاه خم اإلافىك بلُه في خالت اس 

 ِلى ِاجله بملخط ى هزا الّلذ، وخاـت في الخاالث الخالُت، ِلما ؤن الخّذاد آلاحي رهشه ًبلى غحر مىخه:   

 التؤخر فٍ  انجاز لبرنامج االستثمارٌ الذٌ َنص علَه العمد لمدة سنة ، -
 االستغالل، بشكل متكرر أو ممدد، مع الشروط التمنَة المطبمة،، عدم تطابك -
 عدم احترام لواعد حفظ الصحة والسالمة،  -
 عدم احترام التزاماته المتعلمة بالمعدات والعاملَن الالزم توفَرهم،  -
 التخلٍ أو التولَف للمرافك المفوضة، -
 العرللة اإلرادَة لعملَات المرالبة التٍ َموم بها المفوض، -
 دم اإلدالء بالمستندات والتمارَر المطلوبةع -
 رفض االمتثال لتعلَمات و أوامر الخدمة الصادرة عن المفوض،. -
اذا رأت لجنة مكونة من السَد رئَس المجلس الجماعٍ و السَد الوالٍ أن الشركة مخلة بشكل واضح تدبَر  -

 ا بذلن سببا من أسباب فسخ العمد.سوق الجملة  أو أٌ خلل آخر َمس بسالمة و صحة المواطن, َعتبر الراره
 

 

ل بلى اجفاق، في غمىن ؼهش واخذ مً جبلُغ الخالف اللاثم . وفي هزه الخالت ًفذس اإلافىك ؤمشه  في خالت الجزاُ, مْ ِذم الخـى

 ٌ  للمفىك بلُه بىاظىت بؼّاس هخابي ًفف بذكت الخلفحر اإلاىخلذ والبا مىه مّالجت الىلْ وجذاسن اإلاىكف داخل ؤحل مّلى

ل باإلؼّاس وال ًمىً ؤن ًلل ًِ  ان هزا ألاحل اِخباسا مً ًىم الخـى بخذت حٍش ومىُف  وبؽيل ًدىاظب مْ وبُّت اللاثم . ٍو

 ( ًىما واملت، بال في ٌشوف اظخثىاثُت.    30زالزحن )

فٍُْ ؤو الخىإ الجعُم ( ؤًام واملت برا زبذ ؤن خالت الخلفحر ال10( ًىما بلى ِؽشة )30ًمىً خفن ألاحل املخذد في زالزحن )

ذة للمشافم الّمىمُت، ؤو برا جبحن ؤنها كذ جادي بلى بًلاف اظخغالٌ  ًمىً ؤن جاري ِلى الفىس ظالمت ألاشخاؿ ؤو ألامىاٌ اإلاـش

 هزه اإلاشافم.

بؽإنها، فةهه  برا زبذ ِىذ اهتهاء ألاحل الزي مىذ للمفىك بلُه بففت آمشة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي جبحن هلق ؤداثه ؤو خىإه

 ظِخم بظلاه خله مْ جدمله ؤخىاءه واإلافاٍسف واملخاوش اإلاشجبىت بزلً.  

ًترجب ًِ بظلاه الخم بكفاء اإلافىك بلُه بؽيل نهاجي مً اظخغالٌ اإلاشافم اإلافىلت مْ لشوسة جدمله الىخاثج اإلاالُت اإلاخّللت 

ت اإلاشافم. ولهزا الغشك ٌسخش اإلافىك وظاثله الخاؿ بمجمُى ؤلاحشاءاث اإلاخخزة مً وشف اإلافىك مً ؤحل لمان اظخمشاٍس

 لذِم اظخغالٌ اإلاشافم.

وفي هزه الخالت، ًمىً للمفىك ؤن مدل اإلافىك بلُه اظترداد ألامىاٌ الخاـت بهزا ألاخحر بثمً ًخم جدذًذه بؽيل ودي ؤو بىاء 

ذ الخبحر املخخق.  ِلى جفٍش

 . حاالث أخشي إلظلاه الحم45.2

فىك بلُه في الّلذ فىسا في خالت اهدالٌ الّلذ كبل ألاوان، وفي خالت الخففُت اللماثُت ظىاء ؤواهذ ًمىً بظلاه خم اإلا

ت اللماثُت برا لم ًخىفش اإلافىك بلُه ِلى برن الاظخمشاس في  ملشوهت ؤو غحر ملشوهت بةرن اظخمشاس الؽشهت ، وهزا في خالت الدعٍى

 الاظخغالٌ وفي خالت بفالط اإلافىك بلُه.
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ؤِاله ومْ  61-1اإلافىك بلُه ألاخىاء واإلافاٍسف واملخاوش اإلاشجبىت بةظلاه خله وفم الؽشوه اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة ًخدمل 

 ؤدهاه.  61-3الخبّاث اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة 

 جبعاث إظلاه الحم 45 -3

فىك، وبىلب مىه، حمُْ ًجب ِلى اإلافىك بلُه اإلاعلي خله، ًىم بظلاه خله ألي ظبب وان، بإن ًمْ جدذ جفشف اإلا

املى الخىفُز  م الؽعاِت اإلااكخت ، وخاـت منها ألاوش ِو ذة لخذبحر واظخغالٌ اإلاشافم اإلافىلت ، والظُما ًِ وٍش الىظاثل اإلاـش

وحمُْ ألامىاٌ الالصمت للمشافم اإلافىلت، ورلً وُلت الفترة الالصمت لىلْ الىٍام الجذًذ لالظخغالٌ وخالٌ ظخت ؤؼهش ِلى ألاكل 

خ بظلاه خله.ا  ِخباسا مً جاٍس

ت اإلاشافم اإلافىلت  ًخدمل اإلافىك بلُه اإلاعلي خله مفاٍسف ول الىخاثج اإلاالُت الخاـت بالّملُاث اإلاىحهت لممان اظخمشاٍس

 57( ؤؼهش مْ الاخخفاً بخىبُم اإلاادة 6ؤزىاء الفترة الالصمت لىلْ الىٍام الجذًذ لالظخغالٌ، ورلً خالٌ فترة ال جخجاوص ظخت )

 ؤِاله.  

 . ولع اليذ اإلاؤكذ على عذم الىفاء بااللتزاماث، وؤلاهابت الخللائيت46اإلاادة 

في خالت الخلفحر اإلاخىشس باظخمشاس، وفي خالت الخلفحر الفٍُْ ؤو الخىإ الجعُم الفادس ًِ اإلافىك بلُه في جىفُز الالتزاماث 

ن، وخاـت برا جبحن ؤن  العالمت ؤو العالمت الصخُت مّشلت للخىش، ؤو ؤن اإلاشافم اإلاللاة ِلى ِاجله بملخط ى ِلذ الخفٍى

 اإلافىلت ال حعخىفى بال بفىسة حضثُت، فةن اإلافىك ًفذس ؤمشه للمفىك بلُه بىاظىت بؼّاس 

ان اِخباسا مً ًىم  هخابي ًفف بذكت الخلفحر اإلاىخلذ والبا مىه مّالجت الىلْ وجذاسن اإلاىكف داخل ؤحل مدذد ًبخذت في الجٍش

ل  ذ ًِ ِؽشة )الخـى  ( ؤًام واملت، بال في ٌشوف اظخثىاثُت.  10باإلؼّاس وال ًمىً ؤن ًٍض

بحن هلق ؤداثه ؤو خىئه بؽإنها، فةهه 
َ
برا زبذ ِىذ اهتهاء ألاحل الزي مىذ للمفىك بلُه بففت آمشة ؤهه لم ًلب الالتزاماث التي ج

 اإلافاٍسف واملخاوش اإلاشجبىت بزلً: ًدم للمفىك اجخار ؤخذ ؤلاحشاءاث الخالُت مْ جدمُل اإلافىك بلُه 

وضع عمد التفوَض تحت الحراسة عن طرَك تدبَر الجماعة المباشر والمإلت بشكل كلٍ أو جزئٍ، وذلن مع  -
 تحمَل المفوض إلَه األخطاء والمصارَف والمخاطر المرتبطة بذلن.

استوجب توجَه اإلنذار  إحالل شركة أخري محل المفوض إلَه الممصر لصد تدارن التمصَر أو الخطؤ الذٌ -
 بالوفاء، وذلن إلً حَن إعادة الوضع الطبَعٍ.

م بكامت ؼعاِت ماكخت ؤو بلى غاًت بِادة  ن ولُا ؤو حضثُا خالٌ مذة الىلْ جدذ الخشاظت ًِ وٍش ًخم بًلاف ِلذ الخفٍى

 الىلْ الىبُعي.

فل، مً مبلغ الىفالت، هما جىق ِلى رلً اإلاادة ًجىص للمفىك ؤن ًخفم جللاثُا اإلافاٍسف اإلاعخلضمت، في بواس جىبُم هزا الف

 ؤِاله. 53

 . الجضاءاث الخعاكذًت47اإلاادة 

 في خالت مخالفت هزا الّلذ ًخم جىبُم حضاءاث ٌّشك الجذٌو ؤظفله جلذًشاث لها.

ا باإلافىك بلُه، حّلذ الخذمت معخدُلت ؤو خىشة بؽيل غحر ِاد ي، فةن في خالت ِذم بهجاص الخذمت ألظباب مشجبىت خفٍش

 اإلافىك بلُه ًخدمل الجضاءاث التي حّادٌ اإلابالغ اإلابِىت في الجذٌو ؤظفله.

خ دخٌى 3ال ًجشي جىبُم الجضاءاث املخذدة ؤظفله ِلى اإلافىك بلُه خالٌ الفترة الاهخلالُت البالغت مذهها زالزت ) ( ؤؼهش مً جاٍس

 هزا الّلذ خحز الخىفُز.
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 ترجب ِىه جىبُم الجضاءاث اللابلت للتراهم.بن ِذم اخترام الالتزاماث الخّاكذًت ً

 الجضاءاث اإلاشجلبت في حالت املخالفاث الخعاكذًت وعذم جىفيز ؼشوه العلذ :  8حذٌو سكم  

 نوع المخالفة مبلغ الجزاء حسب المخالفة المكتشفة

 التؤخر فٍ انجاز البرنامج االستثمارٌ  عن كل شهر121222

 التؤخر عن أداء ألساط واجب االستغالل السنوٌ  عن كل شهر 12.000

 تجاوز الحد األلصً للمستحمات  المفروضة علً المرتفمَن  عن كل  مخالفة121222

 نظافة المرفك  عن كل معاَنة11222

 المعلومات المالَة )الكشوف التركَبَة(  اإلدالء بعدم  درهم عن كل  مخالفة1222

 كل دعوة لالجتماع درهم  عن 222.

 

 د االجتماعات أو للخروج للمرالبةلدعوات عم عدم استجابة المفوض الَه

 رفض التولَع علً التمارَر المحررة من طرف المفوض درهم عن كل  مخالفة222.

 جددعب ول مخالفت ِلى خذة مْ بمياهُت جشاهم الغشاماث ، خعب املخالفاث اإلاسجلت.

ىان املخلفحن  خالفاث مً وشف لجىت الخدبْ بىاءلف مّحن. ًخم لبي املال ًخمْ جىبُم الجضاءاث لع ِلى مدالش الِا

 للجماِت.

 الباب التاسع: ممتضٌات ختامٌة
 

 . اللاهىن اإلاىبم48اإلاادة 

له وبلا لللاهىن اإلاغشبي. ن هزا وجىفُزه وجإٍو  ًجشي جىٍُم ِلذ الخفٍى

 . لغت العلذ49اإلاادة 

ش واإلاعدىذاث لغت ِلذ الخذبحر اإلافىك هي ا ش ؤلاسظالُاث والفىاجحر واإلازهشاث والخلاٍس خم جدٍش للغت الّشبُت او الفشوعُت. ٍو

 اإلاخّللت بالىشفحن باللغت الفشوعُت ؤو الّشبُت.

 ال جلبل ظىي وخذاث اللُاط اإلاّخمذة مً وشف هٍام الىخذاث الذولي

 . حعىيت النزاعاث.50اإلاادة 

عخذِيها العُذ والي في خالت وكُى ؤي هضاُ بخفىؿ جىفُز  له، ًخم ِشك اللمُت ِلى لجىت جدىُم ًترؤظها َو هزا الّلذ ؤو جإٍو

ؤظفي ، بىاء ِلى ولب ؤخذ الىشفحن ؤو هما مّا. وجمم هزه اللجىت  هال مً سثِغ املجلغ الجماعي و اإلامثل  -حهت مشاهؾ

ت  ّشك الجزاُ، ِىذ الاكخماء، ِلى املخاهم  اللاهىوي للمفىك بلُه فمال ًِ ول شخق حّذ مؽاسهخه مفُذة بففت اظدؽاٍس َو

  املخخفت إلاذًىت مشاهؾ.
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 . جبليغ ؤلاؼعاس51اإلاادة 

م سظالت  ول ؤمش ؤو بؼّاس ًشظل جىبُلا لهزا الّلذ ًجب بما حعلُمه ًذا بُذ ملابل ؤلاؼهاد باالظخالم، ؤو بسظاله ًِ وٍش

لت مً وشق الخبلُغ التي ل ؤو بإي وٍش  ًدذدها اللاهىن بلى الّىىان اإلازوىس باالجفاكُت. مممىهت مْ بؼّاس بالخـى

 . حعذًل العلذ52اإلاادة 

جب ؤن حؽيل هزه  ال ًمىً حّذًل هزا الّلذ بال بىاء ِلى اجفاق مؽترن بحن الىشفحن. وولما اكخمذ اإلافلخت الّامت ٍو

ت املخخفت  . الخّذًالث مىلُى ِلذ ملخم مفادق ِلُه مً وشف العلىت ؤلاداٍس

 هىاق جىبيم اإلاىاد .53اإلاادة 

 لِغ ألي مادة مً هزه اإلاىاد وابْ كاوْ ِلى مجمُى الّلذ. وال ًادي بىالن مادة ؤو ؤهثر بلى ببىاٌ الّلذ. 

ُت مادة ؤو ؤهثر مً هزا  وإلافت بلى رلً، ًخفم الىشفان ِلى بزٌ وافت الجهىد في خالت الخىفُق ِلى بىالن ؤو ِذم ؼِش

مها بمىاد حذًذة الّلذ، ؤو برا ؤـبدذ هزه اإلااد ان هزه اإلاىاد ؤو حٍّى ة ؤو جلً غحر كابلت للخىبُم، ورلً مً ؤحل بسحاُ ظٍش

 هفُلت بممان اخترام سوح هزا الّلذ. 

 . عىاـش علذ الخفىين54اإلاادة 

اإلاشافم  الّىاـش اإلايىهت لألظاط الخّاكذي لخذبحر اظخغالٌ -خعب هزه الاظبلُت  -جمثل الاجفاكُت ودفتر الخدمالث وملخلاجه 

خ  شها كبل جاٍس ل الىخابي ؤو الؽفىي ؤو سظالت جم جدٍش اإلافىلت، وجدل مدل ؤي مّاهذة ؤو اجفاكُت ؤو ِلذ ؤو اجفاق بؽإن الخإٍو

ن   الخىكُْ ِلى اجفاكُت الخفٍى
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ل:ااتظخيؽلااتكينلاوكشهلااتكينل.املوحل

Gros Travaux D’aménagement ESTIMATION 
 

I- GROS ŒUVRES-ETANCHEITE 
Démolition de structure de toute nature  y.c évacuation 
Béton armé y/compris armatures 
surélévation de mur y/c enduit et peinture 
II - REVETEMENTS SOLS ET MURS 
Revêtement en granito lavé  carre ognion 
III- MENUISERIE METALLIQUE BOIS ET ALLUMINIUM 
dépose de grille métallique  et rangement  
entretien permanant des portes  métalliques 
VII-PEINTURE 
Peinture vinylique sur mur  extérieure 
IV-ASSAINISSEMENT 
remise en état de regard visite y/c changement de tampon pour poids lourds et 
nettoyage du regard 
remise en état de regard visite ou regard a grille  y/c  repose de tampon pour 
poids lourds et nettoyage du regard curage débouchage du réseau 
d'assainissement  

 

 

 

 

 

1 000 000,00 

 

Entretien Et Maintenance Des Cinq Ponts Bascules Annuellement 
 

 

A/Visite systématique d'entretien Trois fois par an: 
1/Inspection de plate forme 

2/Vérification des capteurs et  isolement 

3/Vérification de boite de raccordement  
4/Vérification des câbles  
5/Vérification de charpente métallique 
6/Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 7/Protection 
électrique des appareils électroniques 
B/Visite d’entretien générale par pont bascule une fois par an 
1/ Inspection de plate forme 
2/ Vérification des capteurs et  isolement 
3/ Vérification de boite de raccordement 
4/ Vérification des câbles 
5/ Vérification de charpente métallique 
6/ Entretien des imprimantes, indicateurs de pesage et ordinateur 
7/ Protection électrique des appareils électroniques  
C/Étalonnage avec des poids étalon pour avoir un certificat de poids et mesure 
une fois (1) par an. 
D/Pièces de rechanges quand au besoin 
1/ Imprimantes à tête thermique 
2/ Terminal de pesage  porté Max. 60 000 Kg 
3/ Cellules de charge capacité 30 tonnes 
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ENSEMBLE DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRES  COMPRENANT DES TOILETTES ET BUREAU 

 DU GESTIONNAIRE SUIVANT  PLAN ANNEXES Y/C HONORAIRES DE LA MAITRISE D'OEUVRE  
(BET BUREAU DE CONTROLE ET LABORATOIRE) 

 

 

2 800000,00 

TRAVAUX DE COUVERTURE DES HANGARS AU MARCHE DE GRO 
 

FOURNITURE DES PIECES DE SELLEMENT 
la fourniture et pose des pièces de scellements selon détail fourni par l’entreprise et 

approuvé par BET 

PAVILLON CENTRALE 
 La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par 
des tuiles d’acier profilé juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et anneaux 
d’acier et PVC. 
Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 
face, et leur protection et finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par 
résines thermoplastiques ou thermo-endurcies.  
La tôle de la couverture aura une épaisseur 1,00 mm pour une envergure de 20 m et un 
poids propre de 14 Kg/m 
Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

d) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
e) Résistance à la traction = 235 MPa 
f) Résistance au feu = Classe M0 

 

Chevalets d’appuis 
Les chevalets sont de  tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des caractéristiques 
mécaniques et de galvanisation même que la tôle. 
 
Protection et finition 
Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées par 
immersion à chaud. 
 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en chaîne continue à base 
de résine thermoplastique ou thermo endurcie approximative 25µ de finition en face 
extérieur et 10µ en face intérieur de la tôle. 

UEPAVILLON PERIPHERIQ 
La couverture du bâtiment sera de type métallique autoportant. Elle sera réalisée par des 
tuiles d’acier profilé juxtaposées, leur inter liaison se faisant par des vis et anneaux 
d’acier et PVC. 
Les tôles d’acier sont laminées à froid, galvanisées par immersion à chaud en double 
face, et leur protectionet finition se faisant par pré-laquage en chaîne continue par 
résines thermoplastiques ou thermo-endurcies.  
La tôle de la couverture aura une épaisseur entre 0,80 mm pour une envergure de 7 m 
et un poids propre de 9,60 Kg/m2 
Les caractéristiques de l’acier des tuiles seront : 

d) Module d’élasticité = 2,1 x 105 MPa 
e) Résistance à la traction = 235 MPa 
f) Résistance au feu = Classe M0 

Chevalets d’appuis 
Les chevalets sont de  tôle galvanisée avec 3 mm d’épaisseur ayant des caractéristiques 
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 املوحل4ل:الئحللااونالءلةمشتخرمنيلاات بمنيلهله

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 1وكٌل مربع 

 احمد الموخاوي

 الطاهر عنان

 رئَس شإون المستخدمَن E368151 156246409 حسن بوتلوز

 مستخلص مركزٌ E153197 136721943 بوجمعة لحاللٍ

 مكلف بمهمة E517264 189696953 دمحم مَساوٌ

مستخلص ونائب المستخلص  E265744 150959538 المصطفً الببتاوٌ

 المركزٌ

 مستخلص E176569 194681634 دمحم مصفَر

 مستخلص E275979 1009976137 حسن بن العباس

 مستخلص بالتماعد E357435 109975139 عبد اللطَف الربَضٍ

 استمبال السلع ومرالبتها EE221341 106572309 عبد الرحَم بوكصة

 استمبال السلع ومرالبتها E336166 140078645 حسن مروزٌ

 استمبال السلع ومرالبتها E336166 140078645 عبد اللطَف اَت عسو

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 بن جعفر حسن

 استمبال السلع ومرالبتها E143663 156246601 شرف الدَن الناصرٌ

 وزان وملٍء اوراق الخروج Y11894 109974636 حمَد الطاهرٌ

وزان ومنسك الوزازَن وملٍء اوراق  E159010 194915827 السعَد بوغمرة

 الخروج

 وزان وملٍء اوراق الخروج E91899 109971939 شهَد عبد الحٍ ابو

 وزان وملٍء اوراق الخروج بالتعالد E80687 109975030 مصطفً محمودٌ

mécaniques et de galvanisation même que la tôl 
Protection et finition 
Les couvertures sont composées par des tôles d’acier laminées à, froid, galvanisées par 
immersion à chaud. 275 g/m² en double face, suivi d’une couche de pré laquage en 
chaîne continue à base de résine thermoplastique ou thermo endurcie approximative 
25µ de finition en face extérieur et 10µ en face intérieur de la tôle. 

TRAITEMENT DES BORDS 
Les espaces vides obtenus entre les tuiles seront fermés à l’eau et à l’air par des pièces 

de tamponnement en plaques de polyuréthanes. 
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 النظافة E194158 155182275 دمحم اَت ازَر

 الحراسة E274006 124553241 عمر بلحَسنٍ

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع EE230492 192161969 كمال لمرابطٍ

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E189899 18966953 دمحم اَت الحَمر

 الحراسة ومساعد مرالبة السلع E230403 155182374 عبد الرحَم هبال

 مكلف بمهمة E148098 16750131 ادرَس عنان

 

 

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 2مربع  وكٌل

 احموا فمَر

 دمحم ازروال

هشام  اَت احمد  E5744540 189697159 

 E159929 189697050 عبد الجلَل بنعرضَل  النظافة

 E196639 115595939 خلَل اَفدَر

 E372664 112054855 الدرَوش احمد 

 EE601918 178249490 الدرَوش ابراهَم  الحراسة

 E538260 112225951 بالدٌ َوسف

 E152771 156140230 بدران عبد العزَز 

 الوزن

 E255312 142126856 السحمٍ دمحم 

 E176852 115032048 عراس حمَد 

 E403515 150968141 حسن عراس

 E147712 197714226 بنارة عبد الرحَم

 E174633 115031941 البوعمرٌ فإاد

 EE44990 172882 الزبَر عبد اللطَف

 النظالة

 E193543 146174348 اَت احمد فواد

 E181733 180016324 احمَظ اَجغو

 IB208936 112008795 دمحم بوماطٍ 

 E419181 146174249 نوفل فَصل 
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 E430598 161646736 شَبوب مصطفً 

 GC318378 115404406 اَت موالٌ دمحم 

 االستخالص E186014 11410946 َوسف بن السكَت 

 E217518 114109145 صدوق جمال 

 

 

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن  3مربع  وكٌل

 عائشة حسنٍ

 دمحم الكرخٍ

 رئَس العمال  E74438 199509617 دمحم المرانٍ 

 رئَس مصلحة الحسابات  E230914 176063131 عبد السالم المباج 

 وزان ملٍء ورلة الخروج  E40933 199509724 م عبد هللا البوعنانٍ

اهٍ عبد الطَف الب  E241014 154605335 وزان ملٍء ورلة الخروج 

 وزان ملٍء ورلة الخروج E254617 150495342 عبد هللا نمَش 

 المرالبة E355816 18348939 عبد الرزاق ورفال 

 المرالبة E539100 106511746 مصطفً تموزوت

وزان وملٍء ورلة الخروج  Y47680 106485545 حسن الماضٍ   

ماس عزَز  بنم  Y40043 106485446 وزان وملٍء ورلة الخروج 

 المرالبة E335816 194683531 عبد الرزاق السماللٍ 

 المرالبة E150144 1827977419 م حفَظ العلوٌ

 المرالبة E594775 111408293 هشام سعد

 المرالبة M4538 123145239 َوسف نكوا

خالصاالست E186407 194918912 عبد االله المباج  

 االستخالص E186407 194918912 اشرف منسجم

 االستخالص EE569881 131813993 الحبَب منسجم

 االستخالص EE456274 115860994 َاسَن منسجم

 حارس  B22448 155246336 عبد السالم بن عمٍ 

 حارس  EE233589 134919186 رضً لمرابطٍ 
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 حارس  E319414 184047250 سعَد بوشفرة

 حارس E609575 109098407 ابراهَم لمنَعٍ 

 االستخالص  EE64506 156705977 دمحم كرخٍ 

 

 

 

 

 

 المهمة CNSS رلم رلم ب و اسماء المستخدمٌن 4مربع  وكٌل

 امبارن الدنكَر

 دمحم اوزَو

 المرالبة البعدَة E543378 140062242 َونس نبَل 

البعدَةالمرالبة  Y123885 136731041 فَصل بنمَمون  

 المرالبة البعدَة E619035 157609350 نور الدَن اكاحمان

 المرالبة البعدَة   EE521597 علٍ اوزَو

 المرالبة البعدَة EE223528 136009472 عبد الرحَم دنكَر 

 المرالبة البعدَة 111664051  َوسف هنَوٌ 

 المرالبة البعدَة E459471 161711133 عمر تموزوَت 

نوفل جود  E651025 136695362 المرالبة البعدَة 

 المرالبة البعدَة E577895 112852754 دمحم كرَمٍ 

 المرالبة البعدَة  EE507215 رضً اوزَو

 المرالبة البعدَة  EE187650 عزَز الورٌ 

 وزان E223350 199517610 عبد الواحد البحار

جنة التنظَمَةالل EE355519 108307193 دمحم الحبَب بودَرة  

 اللجنة التنظَمَة Y109335 164938081 عبد الفتاح سماح 

 وزان 175940728  م احمد الفادٌ 

 وزان E303346 157509055 دمحم نازَن 

 وزان  E367625 115022445 عبد العالٍ الرباطٍ 

 وزان  E354187 140385967 سعَد بنررَة

 وزان    احمد بودو
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 المرالبة البعدَة EE629252 16763190 جواد بنعَسً 

 وزان  E485154 134416794 المصطفً الحرش 

 مستخلص  E221344 142650730 عبد الجلَل اباجد

 مستخلص  E386197 150495441 عبد الجلَل البَضارٌ 

 حارس  E99514 161710135 دمحم براوٌ 

 حارس  EE275912 167631799 عبد المالن وسالمٍ 

 حارس  Y332803 106632307 عبد الجلَل الحصادٌ 

  174406614  م المصطفً بوَحَة 

  195262938  دمحم هنَوٌ 

  158056360  رضوان هنَوٌ 

 

  :الئحللاحلن انيلل6املوحل

 ر ب ت اسماء الحمالٌن ر ب ت اسماء الحمالٌن ر ب ت اسماء الحمالٌن
 EE72837 براهَم بنرعَم EE134939 عباد الحامدٌ EE231801 َوسف زهران

 E431458 دمحم فردوس E310810 ابرَن الرمضوٌ E312984 احمد دمكو
 P134391 لحسن الهَاز EA50551 السعَد علوان E264039 عبد هللا كرفدٌ

 EE357197 عبد الرحَم لكمَرة E547423 عبد الكرَم لموادا E329887 دمحم كمَلٍ
 EA24798 احمد  النكَطٍ Y54857 امرٌمهدٌ الع E224778 دمحم الَونٍ

 J168606 عبد المادر مستَرٌ EE108944 محسن وهابٍ E461739 احمد السلَمٍ
 E485855 احمد بَهٍ EE421960 بوجمعة بندانٍ E169493 عبد الحك سفراوٌ

 EE60502 الحسَن زعرَط N61703 درَس المجدول E494833 دمحم عبَدة
 E242620 ركَبٍ لكورٌ E356633 اضوكٍدرَس ه E351778 فاتح بلماَد

 EA7781 دمحم ابان E256512 عمر أغبار E144023 مصطفً الهَاج
 EA19504 دمحم ساجد E484123 عمر باحسو E324392 عبد اللطَف مرزاق

 E268824 عبد العزَز لمشناوٌ E624490 عبد الرحَم لهونٍ E677856 حسن بولكرَم
 E184959 عبد الحك زهراوٌ E550519 العزَز كاسم عبد E333689 احمد ادَسنَر
 E224129 لمختار باكرو E465444 السعَد اَت بوبكر EB967736 الحسَن اشكان
 E310582 عبد العلٍ دلَمٍ E86393 عمر لبعَوٌ E768331 م رشَد سهلون

 I48361 احمد بوسعَد E150603 مصطفً لبكر EE134378 بوجمعة اَت حمو
عبد اللطَف 

 درعاوٌ
E486934 حمَد امزوار E515958 ٍدمحم كَال E506396 

 Y43879 احمد دَوان E225377 عمر الراوو E515060 عبد الرزاق الغدَر
 E534039 سمَر كحلوس HA98058 خلَفة حمودٌ Y151779 بجبوجٍ َوسف
 E655415 عمر كَالٍ E639112 مصطفً الكارح E335986 دمحم اَت الكبَر
 E469762 عبد الحكَم الصابر E377094 حبَب حبل E405774 احمد الرامٍ
 E224778 دمحم بنٍ NA73353 دمحم لفروج E64362 امباركمهنانٍ
 E248866 غرغاردرَس E145679 عبد الغنٍ لاشار EA20398 دمحم سرحان

عبد الرحمان اَت  EA5987 حجاج درَس E321800 عبد الواحد مبتكر
 َحًَ

E343688 
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 DA12987 بلعَد مفتوحٍ E217496 د زاهَرٌاحم E190389 خالد نجانٍ
 EE334908 مالح طاهرٌ E739379 بلعَد الزوبَر JE37395 سعَد ناصرٌ

 E86337 دمحم زوَدٌ E590041 عبد الرزاق شاروج E214480 دمحم أزهر
 E423073 حسن ناجم E542566 عبد اللطَف شاكَرٌ EE737001 مصطفً باَدر

 E117034 عبد اللطَف بوهراٌ E310810 رَن رمضَوٌاب E236631 عبد االله لموجَبٍ
 E158480 خالد بوسلمة E519541 عبد الهادٌ حضرٌ E375113 دمحم لعبابٍ

 E535645 محجوب بوزالف E228280 عبد اللطَف زَتانٍ EE231801 َوسف زهران
م عبد العزَز ولد سٍ  E141849 ابراهَم الشاَب

 حماد
E12063 دمحم زران  

 E402830 براهَم ازَكٍ E155359 عبد المجَد لمهتن E141849 احمد شهاب
 E312984 احمد دمكو EE32276 خالد خلولٍ E573701 لحبٍ بن أبا

 E518883 عبد الرحَم جنكو WA19396 م الحسن سهلول E119864 عبد المادر بنهدٌ
 E416510 عبَدا رحالٍ E161262 مسعود لبلودٌ EE360644 رشَد بلماعز

اح الشاوٌعبد الفت  Y175277 مصطفً شراط EE370269 مصطفً جونَر E3354 
 E397529 براهَم مكتاوٌ Y226232 دمحم األنجادٌ E361102 محجوب دخَسٍ

 Y245063 عمر لمَر E526112 دمحم الخصال E101836 دمحم ابورن
 E462205 مجَد ناصر E297196 عبد العزَز خودَد E229003 عبد المولً لمنمارٌ

عالٍ أبوسعبد ال  EE134611 م اسماعَل بنشاكا E312963 ٌعبد المولً هَد EE269058 
 EE223781 َونس حسانٍ E137036 احمد لورداوٌ E143774 عبد هللا العرش

 EE26286 هشام بلماس E445180 عبد الجلَل أنوار E643774 لحسن اَت بوَداتر
 E405686 سكرانٍ مهدب E158975 احمد هرموش E51187 حماد لعنكاوٌ

 E157641 دمحم بَدر E655237 م عمر لخبَزٌ E312133 عبد الرحَم لمرنَخ
 E468565 م الحسن بنشكاال E447407 مصطفً بلوٌ E248306 دمحم لمبع

 EE312867 تهامٍ منعم E353827 عبد الكبَر كعراطٍ E787492 رحال شاروق
 EA117036 احمد رازٌ Y80464 عبد اللطَف مودن Y217456 احمد سلمونٍ
 E498739 لعربٍ اَت اجدع EE238894 مصطفً عسرٌ E209042 سعَد ادرَسٍ
 E188687 لعَاشٍ لعزوزٌ E328565 عمر بوكازوال E462611 م كبور والٍ
 E387371 عبد هللا سحمان E264723 عبد الكرَم امَن EA45947 مختار لبوَر

 E139301 بلماضٍبرَن  E25311 عبد العزَز الخَال Y150400 حسن لعامَرٌ
 EA47981 حسن االمام E138699 عمر زعلولٍ E243301 لحسن اَت لادور
 EB50718 حمَد زعام E624959 دمحم ابكرٌ Y61132 رشَد والد راحٍ

 E594441 عبد الصمد سلَمٍ E619608 براهَم بونهار Y40264 عبد العزَز اكشرَد
 EA708 حسَن الخصالال E475718 عبد الفتاح زراعٍ E216561 دمحم بوراٌ

 E555776 هشام عزوان EA1900 سعَد خَا E356150 مبارن حَمود
 E651763 بوجمعة شكدالٍ E570253 عبد المجَد العرفٍ E251488 عبد الكبَر لحلو
 E133103 احمد علٍ اوحدو E366873 عبد الهادٌ هورَن E383320 حسن لكَحل
 E527553 َد لكناوٌحم E416510 عبَدة رحالٍ E250712 َوسف فاروم
 EE151539 حمادٌ نبَل E677611 مصطفً َمانٍ E137818 لحبَب لكوش

 E305082 عبد الرحَم حافلٍ E204294 احمد لخضَرٌ E293191 عبد العزَز زهران
 EE237572 هشام امزانٍ E754088 عبد العزَز مَمونٍ E584662 عبد الهادٌ سكوسٍ

 E431861 رشَد اَت دوَدة E217062 براهَم بورجاوٌ EA31140 مهدٌ سهلول
 E64512 احمد اَت لجمل E170496 دمحم بوتموكَن EA4098 دمحم حازم

عبد الغنٍ اَت 
 لهروال

E519167 ٍرضوان نَم E87951 ٍدمحم لحجَل E595012 

 E261252 محجوب بلعراضٍ E461606 عباس ممبول E216979 عبد الجبار لهروالٍ
 EA18943 ددمحم أكشرَ E609199 حمَد شَبو E368700 عبد الرحَم لمشالش

 EE151370 عبد الحكَم رافع EE29223 عبد الكبَر لملَبٍ E83657 م مَلود فوضَل



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

167 
 

عبد اللطَف 
 لورَضات

E395045 َوسف بنور E198922 نور الدَن رَاض E759415 

عبد المولً اَت  E455695 عبد الرحَم المرد N229191 ادرَس العسرٌ
 الهداجٍ

E90457 

 E475027 عبد النبٍ بونو E509367 عزَز النماش E435558 التومٍ الحماوٌ
 E562231 دمحم الكرش E788217 ابراهَم الخزولٍ Y140719 مصطفً المضمانٍ

 HA16040 عبد الرحَم الكوبَرح E229499 حسن الحبرَك E251516 أحمد بوحمون
 E383141 حست حراتٍ Y94196 كمال الحمودٌ E786069 خالد بندادة

 E130246 عبد المولً لصدال E242820 بوجمعة دلاير EE221946 عبد الرزاق المستنعم
 EE252228 خالد بنكوش E630045 بوجمعة الضَاعٍ Y225429 جمال العالم

 E445714 عبد الرحَم الحال H39316 فاتح العمَرٌ E400107 توفَك مدرانٍ
 E609815 عبد العزَز الموَشٍ E491665 م مصطفً شرحاون E406973 دمحم الهاشَم
 E164474 البشَر حَدة E463062 عزَز الفراجٍ E199640 المهدٌ أكلو

عبد الفتاح اَت  E730795 عبد هللا الحضرٌ E475902 عبد السالم المصدق
 موسً

E605786 

 EE26007 خالد بصَرٌ E343093 المختار التربَعٍ E397794 مبارن اإلدرَسٍ
 E595141 خلَفة لحجَلٍ E593219 عبد العالٍ أدمَمة E667916 دمحم الجمالٍ
 Y49243 عبد السالم روان EE191718 عبد الفتاح المبائلٍ E155856 أحمد حركات

 E204202 رشَد الفرساوٌ E3354 مصطفً جونَر E775367 سعَد السنجارٌ
 E612328 عمر عمَد EA10367 م البشَر اإلدرَسٍ E255155 مصطفً الهانٍ

 E75635 رحال عبَدة E36971 عبد السالم الشنكطة EE429253 بد الرزاق الكرشع
 EA89005 رشَد عمار E686057 ابراهَم درداب E203092 ابرَن اللوَتٍ

 EE5426 بوكافة جواد E236446 حسن الكونٍ Y101417 عبد الكبَر لمرع
 Y46344 دمحم خوٌ E409111 مصطفً ولد الجَار EA210002 م أحمد اإلدرَسٍ
 E220314 دمحم بوخَمة E609111 بوبكر المادرٌ EE7001 المصطفً الكوفٍ
 E632571 عبد الرحَم اد لحسن Y54857 المهدٌ العامرٌ E243221 مصطفً الناصٍ

 E182013 جمال الدَن عطارٌ E790011 عبد العزَز حائلٍ E248568 عمر بنكمٍ
 Y198259 نورمصطفً م E191844 عبدو مالح EE357886 دمحم كاسم

 E421725 عبد الوهاب دردار P119238 عادل سالمٍ EE522019 اَوب حشاف
 E365939 محجوب مَمٍ E176862 حسن بومزكَد E218533 بوجمعة مرتان
 B641571 بوشعَب كنوز E193830 مصطفً رواح E414853 دمحم جكراوٌ

 E342903 اطشرلاوٌ جم HA35617 عبد الجلَل كالل E396681 عبد الغنٍ لبرالج
 EE300128 َوسف حصار E339061 م درَس بنطاَع E372988 عبد الحافظ برَكو

 EE274614 عادل نصَرٌ E245049 عربٍ باكجور EE325303 انس سورٌ
 FH16264 عمر سوسو E300594 عبد الهادٌ لكلَس E250865 حسن اَت عمرو

 Y275969 كمال رابحٍ E745620 دمحم باشة EE304328 هشام حمادٌ
 E781158 عبد اللطَف بنحدو E470329 عبد الفتاح دروَش E197753 عبد العزَز
 E445618 م عبد هللا والٍ EE274362 نجَم جماط E599117 دمحم حردان

 P311323 عزَز كرماش EE250459 عبد العاطٍ شرف EE106863 عبد الرزاق فضالٍ
عبد الصادق اَت  EE312772 رحال شامنٍ

 لمعطٍ
EE3993 مَد عاصمٍح E573748 

 Y212444 دمحم برَكو EE223318 عبد الفتاح زروال E142398 براهَم شابكنٍ
 E298318 عبد الرحمان فركاش EE278287 لحسن شاوٌ E550568 عبد الحك فضالٍ
 E299958 دمحم بولهران E374070 م عمر مندَلٍ EA27562 مصطفً بونو
 HA66808 دمحم غوبارٌ D14480 مصطفً باجة EE309959 بوجمعة هاشَم

عبد العزَز اَت 
 لهروال

E640561 ٍعبد العزَز حائل E790011 ٌدمحم راز EA37347 

 Y133413 لعربٍ حنَن EE452495 دمحم كمال الناجم E214244 عبد العزَز كاتم
 EE308245 دمحم حراش EE216513 مصطفً ساكنٍ E295495 عربٍ لوَزٌ
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 E460045 دمحم بلوضاح E605316 عزَز كرام E335070 حسن واثمٍ
 E411205 حسن لعروسٍ E370006 دمحم بنحمَد E603559 عبد العزَز شَبوب

 EE358519 اسماعَل مرَنٍ EE548817 لحسن كوامدن E482205 مجَد ناصر
 E619431 عبد الرزاق ملهوش EE458158 حسن محرون E416394 عبد الرحَم رحَم
 E37195 دمحم ادعبدالمومن E705690 َز أَتالحَمرعبدالعز .E12.47 نور الدَن نجارٌ

 EE68734 رضوان اإلدرَسٍ E437463 عبدالفتاح أَت بَال .E74.40 دمحم كَعٍ
 E465716 البشَر مطرب E538132 حسن الخاوة E74.747 حسن اَت موسً

 E405774 أحمد الرامٍ EE348908 دمحم الركاب E664.11 دمحم بالشَش
 EE17506 المصطفً لورَكٍ E519919 طَب ناجم E64..42 عبد هللا حرفاوٌ
 EE443580 منَر هند E518212 عبدالحك أَت السببٍ E6404.0 حامد بنشَخ علٍ

 EE421580 دمحم الزوهرٌ E362547 عبدالعزَز الغبَطة E.1024 حمد بوسمرة
 E609934 دمحم أَتتهَاضت E330341 البودالٍ بنود E00.477 لحسن سمَعٍ

 Y195220 َوسف رشَد EE260269 هشام ناهنَض ..E.410 باطٍدمحم بنح
 EE435980 سمَر البهجة E286103 عمر الملَعٍ E6474.6 المالح حسَن

 E573173 مصطفً نجارٌ E76362 العربٍ الموتمٍ E124.24 عالل رَدور
 E357838 لصفر عبدالعزَز E778254 سعَد العطاس E446.7 عبد الرحَم عرفاوٌ

المصطفً ولد  E7550 عبد الغنٍ بنكمون E464044 عَادمصطفً اَت 
 خرَبَش

E486763 

 EA11447 دمحم َولنا E588632 السعَد الدهبٍ E60.024 دمحم حمَدٌ
 EE354721 سمَر اوحدو E598876 عبدالكرَم بوخرَص EA82245 بوجمعة دجانٍ

 SH118719 عثمان عوحٍ HA77552 أحمدادرَوش EE151229 عبدالعالٍ الخلَلٍ
 E405850 المكٍ لمون E380415 زاَد أَت أصحا E175924 حسن التوَزٌ
 E382020 طَب روشاد EE19222 رشَد حَسو E169218 عباس عمَد

 EA34955 المصطفً ضو E538123 المصطفً البجورٌ E208811 الحسَن أـخموش
موالٌ بوبكر 

 الشَاضمٍ
E194996 بوجمعة ألَكوش E362397 دمحم بوشفرة Y237379 

 E475975 عبدالطَفبوكركور C615589 بوشتً الطاهرٌ EE132991 عبد الصادق التلهونٍ
 E437562 الحبَب لطَطة E2089031 عبدالواحد مرزوق H261693 عبدالعزَز الهبطٍ
 E643076 مبارن موزالٍ E123786 عبدالمادر بوخدَر E110071 حسن البوحمَدٌ

 E367300 عبدالمادر روَزم EE0986847 دمحم روان E.240 عبدالحفَظ المبروكٍ
 E136272 ابراهَم الصاكر E690667 صالح الحمداوٌ Y26846 حمادٌ فتاح
 E289031 عبدالواحد مرزوق E321713 سعَد الضربَنة E469172 دمحم غرَب
 E169584 المصطفىالسلَمٍ E251488 عبدالكبَر الحلو E515439 حمَد فنَمش

 E159504 عمر مشطَوٌ HA22259 وب شَكرمحج E142385 عبدالجبار حمادة
 E462652 عبدالعاطَمعزوزٌ HA15903 مبارن الهدام Y27558 دمحم ودود

 EA87910 سعَد بابا E130664 دمحم توتٍ E786221 عبدالفتاح الهزار
   E194692 دمحم تشروعٍ E209042 سعَد االدرَسٍ
   E175924 حسن توَزٌ EA53933 حمَد الرامٍ

   E93340 عمر الغراض Y150400 رٌحسن العام
   E768804 دمحم الصبَتٍ E216561 دمحم بو راٌ

   E45523 دمحم لسامٍ E631450 عمر الكعراضٍ
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 املوحل1ل:الئحللاملوظفنيلةاامن للاات بمنيلملر ا للسوملاجلنول 

 انًٓبو انًسُذح االطبر االسى انكبيم انعذد

ىقهذٌر الس هرصرف اٌد تٍهً عور 1  

3ذقًٌ د  هرٌن الفرقاًً 1  الكراتح  

4ذقًٌ د هشام العوراًً 1  
رئٍس هصلحح الكراتح الخاصح توذٌرٌح سىق الجولح 

 للخضر والفىاكه تالجولح

4هحررج د جرٌذ ًىرج 1  الكراتح  

 

3 

3هساعذ اداري د  م رشٍذ الطاهري  الرٌظٍن و اسرقصاء األثوٌح 

3هساعذ اداري د  عثذ الكرٌن شهاب  الٌظافح  

3هساعذ اداري د  تذر اهاى رئٍس خلٍح األثوٌح     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

3هساعذ ذقًٌ د عثذ العسٌس الحاسٍي  الرٌظٍن  

3هساعذ ذقًٌ د  هىالي ٌىسف العسٌس  الرٌظٍن  

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ الهادي ترٌىج  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ العسٌس الكثىري  الرٌظٍن  

عاطً هاىعثذ ال 3هساعذ ذقًٌ د    الرٌظٍن  

3هساعذ ذقًٌ د  الوصطفى الحضري  الرٌظٍن 

3هساعذ ذقًٌ د تذوي دمحم الشرٌف  الرٌظٍن و هراتعح عولٍح الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  عور الوحة فً الذٌي  الرٌظٍن  

3هساعذ ذقًٌ د  دمحم اتى الحذٌ   الرٌظٍن 

3هساعذج ذقًٌ د الجٍاللً الرركً  الٌظافح  

3هساعذ ذقًٌ د  عثذ الغًٌ هواًً  الٌظافح 

3هساعذ ذقٌوً  د  عثذ العسٌس كواًً  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  تلعٍذ كحلً  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  دمحم الفطىاكً  الٌظافح 

32هساعذ ذقًٌ د  دمحم دركً  الٌظافح  

3هساعذ ذقًٌ د  عثواى الثاري  الٌظافح 

حرٌكٍش عثذ الرزاق 3هساعذ ذقًٌ د   الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  دمحم الفاضل اتى هثح  الٌظافح  
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3هساعذ ذقًٌ د حوساوي لحسي  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ  د  رشٍذ تادجذي  الٌظافح 

3هساعذ ذقًٌ د  سفٍاى تادي  الكراتح  

 

 الئحة األعوان الموسمََن
 

 

 :الئحة بائعات الخبز بسوق الجملة

 رلم البطالة الوطنَة اإلسم

 E494544 نعَمة دنون

 E447515 مستان فاطمة

 E80598 مَنة أَت الطاهر

 E426756 فاطمة لحرش

 E643163 نعَمة زهَر

 Y329689 دَدعتَمة بوه

 EE5017 عائشة لعضم

 E609594 ملَكة لحضر

 EE26288 الورز فتَحة

 E434881 لطَفة عكروط

 

 

 المهام المسندة االسم الكامل العدد

4 

الساخٍ حفَظة  نظافة اإلدارة  

 نظافة السوق المحجوب مَمٍ

 الكتابة  عبد هللا عاتب
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 :الئحة بائعٍ األكالت الخفَفة بسوق الجملة

 رلم البطالة الوطنَة اإلسم

 EE290557 نور الدَن بن حمزة

 E470993 أستَتو الهاشمٍ

 E425230 سعَد الطالَبٍ

 E624180 عَاد بنحمزة

 E147124 الحسَن الحنَش

 E390840 احمد بوعدٌ

 E486623 سعَد بونصر

 E644970 عبد الكرَم بالَزَد

 E465488 عبد الرحَم شعَب

 F264551 دمحم بن زكاَر

 E447459 عبد المجَد لتمات

 E628404 اخوش عبد هللا

 E353200 حسن بوَهشة

 E593439 بدر زروال

 EE25662 سعَد العضَمٍ

 EE729160  الكَلودمحم

 E405617 باحمٍ عبد الحكَم

 E588909 مهدٌ شعَب
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 املوحل4ل:داةلاوتذَيزاتلاملتوادرالب اشوم

 مالحظات العدد التجهٌزات المكتبٌة

صورة كبَرة لصاحب الجاللة + مسند + عمودََن 
 نحاسََن

1  

  1 صبورة خشبَة صغَرة للعرض بالمكتب

  2 خزانة حدَدَة بباَن

  3 وزارٌ خشبٍ مكتب

  2 كراسٍ استمبال ثالثٍ

  1 طاولة كبَرة لالجتماعات

  2 مكَف تبرَد

  4 صورة صاحب الجاللة

  1 ناسخة فوطوكوبٍ

  3 اربع طوابك  خزانة بدون ابواب 

  17 ستائر

  3 مكتب خشبٍ باعمدة حدَدَة

  1 خزانة حدَدَة ستة  ابواب

  1 حاسوب

  Imprimante 1طابعة 

  20 كرسٍ حدَدٌ

  6 كرسٍ وزارٌ

 مالحظات العدد الوثائك االدارٌة

   2017إلً غاَة  2007الصادرات من سنة 

   2017إلً غاَة  2007الواردات من سنة 

إلً  2013سجالت الصادرات والواردات  من سنة 

 2017غاَة 

  

   ارشَف غَر مرتب لألثمنة

رات والحموالت ارشَف مرتب للوائح االثمنة واستما

 (2017 و2016 2015الواردة علً السوق لسنوات ) 
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 املوحل0ل:الئحللبكاا اتلاالحتالللةاخللااشومل

 رلم المرار  تارٌخ االصدار  المستفٌد  نوعٌة النشاط 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

رد للتجهَزات المتواجدة بالسوق:ج 4الملحك  

 

ٌزات التجهااللٌات و  مالحظات العدد 

 منتهٌة لصالحٌة 14 مطفاة الحرٌك من الحجم الكبٌر 

  1 مطرلة من الحجم الكببٌر 

  1 مطرلة من الحجم المتوسط 

  1 لاطع حدٌد كهربائً ) المو(

  1 مولد كهربائً بالبنزٌن

 

  1 مضخة كهربائٌة للصرف الصحً 

  12 مكنسة حجم كبٌر 

  9 عصى كبٌر للفاس

نسات خشبٌة بدون عصى مك  4  

  3 بالة 
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  10 حداء بالسٌكً ) بوط(

  4 كراطة الماء

  10 عربة حدٌدٌة ٌدوٌة بعجلتٌن 

  2 حاوٌة بالستٌكٌة لالزبال بعجلتٌن 

  4 مدرات 

  3 بانو اشهاري 

  6 الفتات بالستٌكٌة 

  4 الكرارس 

  3 الباالت

  5 ابواب

  1 سلم مدرج الومنٌوم خمس متر 

   متالشٌات الومنٌوم 

   نمادج الخاوي المتدوال 

  1 منشار خشبً 

  1 ممص كبٌر لتملٌم االشجار 

  1 محول كهربائً 

  1 مكتب صغٌر الحجم 

  1 ثالجة من الحجم المتوسط

  1 شنٌور 

Qte Unité Désignation N° 

Matériel de nettoyage 

2000 U Balais tazmourte végétal   

Matériel de des égoutte 

Matériel de traçage 

30 U Pinceau x peinture n°6  



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

175 
 

30 U Pinceaux a gélatine   

200 ML Corde de traçage  

50 U Scotch  

Matériel de soudure 

10 U Tourne vis  

4 U Scie a métaux  

3 U Lames de scies a métaux paquet  

1 U Meule électrique  

1 U Pince coupante  

1 U Pince universel  

1 U Perceuse electrique avec meche 

HILTI 

 

Autre 

1 U Boite outillage menuiserie  

1 U Boite outillage plomberie  

1 U Boite outillage électricité  

100 ML Toyou  a rosage   

20 U Grattoir en fer avec longue  manche   

20 U Sereur pour porte en bois   

20 U Sereur normal   

200 ML Chaine en fer calibre moyen   

11 U Brouette grande taille  

 : التصامَم المصادق علَها الخاصة بسوق الجملة للخضر و الفواكه7الملحك رلم 
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر اعمال الدورة العادٌة لشهر من جدول  الرابعة والعشرونالنمطة 

 احذار ؼشهت الخىميت املحليت مً احل تهيئت مذًىت مشاهؾ .

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

اللجنة فً تمرٌر نص  تالوةلت لسٌد ابراهٌم  بوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدماالكلمة ل

    ּ موضوع النمطة

 

ابراهٌم بوحنشالسٌد  بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  . 24 :ة رلمالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
 باملزافق العمومية واخلدمات   املكلفة للجهةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

مشٍل   .ل24 الوًٙة ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

 
م   :  24الوًٙة ٚر

 .ر يللماانعلاحراخلطانللااتينيللاحملويللمًلادللتَيئللم
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للممتضٌات المانونٌنة والتنظٌمٌنة الجناري بهنا العمنل، وفنً اطنار اسنتكمال تحضنٌر الننمط المدرجنة فنً  طبما

الموجهننة لكننل مننن  06/12/2018 بتننارٌخ 2565وتبعننا للنندعوة عنندد ، 2018 جنندول اعمننال النندورة العادٌننة لشننهر فبراٌننر
لننس للحضننور والمشنناركة فننً أشننغال اللجنننة المكلفننة بننالمرافك العمومٌننة والخنندمات، السننادة أعضنناء اللجنننة والمج

على الساعة العاشرة والنصف صباحا  2108 فبراٌر 06الجمعة استؤنفت اللجنة المذكورة أشغالها باجتماع جدٌد ٌوم 
رئٌس اللجننة لمواصنلة  بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلدي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش

 تدارس نمط مإجلة واخرى معلمة ومنها النمطة االتٌة: 

ل.احراخلطانللااتينيللاحملويللمًلادللتَيئللمر يللماانعل
   

 حضر االجتماع من أعضاء اللجنة السادة:  -

 حفٌظة مجدار، ي البشٌر طوبا.

 

 شارن فً االجتماع من أعضاء المجلس السادة: -

بد الهادي وٌسالت، عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال، خلٌفة الشحٌمً، ع
 المصطفى الوجدانً، حسن بباوي، دمحم االدرٌسً.

 

 كما شارن من أطر جماعة مراكش بصفة استشارٌة السادة: -
 :       المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش عبد الكرٌم الخطٌب    

 :       رئٌس لسم أعمال المجلس      دمحم المحٌر        
 :       رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة هشام اٌت وارشٌخ       

 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن غٌر الالئك :  عبد الغنً اوشن
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  زٌن الدٌن الزرهونً

 لحعن المدٌرٌة العامة للمصا :   عباس شتوان
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :    سعٌد الكرس

 :       رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة              دمحم أرفا
 

     منتصر بوالل وحضر االجتماع من مإسسة متحف الشاي والتوابل السٌد: -
 

لى اتفالٌة شراكة الدراسة والمصادلة عوبعد االنتهاء من تدارس النمطة المتعلمة بخالل هذه الجلسة، 

، انتملت اللجنة الى تدارس النمطة الموالٌة المدرجة فً إلحداث متحف للشاي والتوابل بحدائك الحارثً بمراكش

جدول اعمالها المتعلمة بإحداث شركة التنمٌة المحلٌة من اجل تهٌئة مدٌنة مراكش، ولتمدٌم الموضوع، اعطٌت 

عٌة الطالع السادة االعضاء على االطار العام لعرض النمطة والمتعلك الكلمة للسٌد المدٌر العام للمصالح الجما

بالمشارٌع المبرمجة فً برنامج مراكش ... الحاضرة المتجددة" والتً تتطلب نموذج تدبٌري معصرن ٌستفٌد من 

 مٌزات المطاع الخاص ذات المرونة الكافٌة اسوة بمدن اخرى كمدٌنتً الرباط والدار البٌضاء.

وع النمطة شكلٌا، اعطٌت الكلمة للسٌد رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة لٌمدم الخطوط وصلة بموض

العرٌضة لشكلٌات احداث شركات التنمٌة المحلٌة باعتبار هذا النموذج الٌة للتدبٌر والتموٌل بشكل تشاركً، مشٌرا 

 ك التؤسٌسٌة للشركة.الى ان النمطة المعروضة تتطلب مسطرٌا مرحلة اولٌة فً انتظار تهٌئ الوثائ

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 24 :ة رلمالنمط
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ومن جهته، تدخل السٌد رئٌس اللجنة منوها بهذه االلٌة فً تدبٌر المشارٌع الممرر اعتمادها على غرار 

الٌة "وكالة االشراف على المشارٌع" المضمن فً المانون التنظٌمً المتعلك بالجهات، مشٌرا الى انه تم عمد 

عً لرسم المخطط المسطري لتنفٌذ هذا االسلوب فً تدبٌر اجتماعات اولٌة على مستوى رئاسة المجلس الجما

 المشارٌع.

وعلٌه، وبعد التوضٌحات الممدمة فً الموضوع، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء المزاٌا االٌجابٌة من جراء 

احداث شركة التنمٌة المحلٌة لمرونة هذا االسلوب فً تبسٌط المساطر و تسهٌل الحصول على التموٌالت الكافٌة، 

لالستفادة من اٌجابٌات المواعد المطبمة على المطاع الخاص، وحٌث ان جماعة مراكش تتوفر على مجموعة من و

المشارٌع وتخطط ألخرى تبعا لتوجهات برنامج عمل الجماعة، وفً انتظار تهٌئ الوثائك التؤسٌسٌة الخاصة 

محلٌة من اجل تهٌئة مدٌنة مراكش كمرحلة بالشركة، فمد ابدت اللجنة موافمتها على مسطرة احداث شركة التنمٌة ال

 اولٌة على اساس عرض الوثائك المرتبطة بالتؤسٌس فً دورة الحمة.   

 

 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر

 

   ةرئٌس اللجن                    
 ابراهٌم بوحنش                                   
 

 
 

ط الجاهزة على اساس استكمال تدارس النمط المإجلة االتٌة ادناه فً جلسة وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنم
 فً دورة الحمة لعدم جاهزٌتها:

-        ٗ زبائينية  ايدراصة واملضادقة عًى اتفاقية بني دلًط مجاعة َزانش و ايوناية املضصتكًة يصتوسينيع املنياء وايهٗزبنياء ملنيزانش تصتعًنيل بنيزبط احملطنية ايبيون
 َزانش. بايشبهة ايهٗزبائية ملديٓة

 يعكد ايصتدبري املفوض ملزنش طُز و تجُني ايٓفايات املٓشيية واملُاثًة هلا مبديٓة َزانش. 3ايدراصة واملوافكة  ًَحل رقِ  -
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   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

من المشارٌع وتخطط ألخرى بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فان االمر ٌتعلك بتوفر الجماعة على مجموعة 

تبعا لتوجهات برنامج عمل الجماعة االمر ٌتطلب احداث شركة على غرار نظٌرتها على مستوى جماعة الدار 

البٌضاء، وفً انتظار تهٌئ الوثائك التؤسٌسٌة الخاصة بالشركة، فانً اعرض علٌكم مسطرة احداث شركة التنمٌة 

 ة اولى على اساس عرض الوثائك المرتبطة بالتؤسٌس فً دورة الحمة.  المحلٌة من اجل تهٌئة مدٌنة مراكش كمرحل

 بـــاب المنالشــة مفتــوح.

    ּ ان لم ٌكن هنان اي تدخل فانً اعرض النمطة على التصوٌت
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 0122فبراٌر  20بتارٌخ  239/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الرابعة والعشرونالنمطـة            

 

                                                                                                                                                                                 

 2018

202018

 

 113.1492130 

  

  

  

 . 

  

53 

53 

وهـم الســـادة53

دمحم توفلة، احمد المتصدق، خدٌجة الفضً،  ر،عبد الرزاق جبو عبد السالم سً كوري،محمـد العربً بلمائد، 

  ،حمٌد خوزرن ،د زرافـمحم عادل المتصدق، عبد الصمد الهنٌدي، عبد المجٌد اٌت الماضً، عواطف البردعـً،

، اشراق البٌوسفً، امٌنة العمرانً االدرٌسً، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، ن بباويــحس ،عبد الرحٌم الفٌرامً

  ة،ــدمحم بال ،الحسٌن نوار، سفٌان بنخالتً، فـعبد االله الغل اري،ـعبد الهادي ف سعٌدة ساللـة، ثورٌة بوعبـاد،

 ،اــر طوبـم. البشٌ ً،ــة الشحٌمـخلٌف ال،ــن عـادي بـعبد اله ، عبـد الهـادي التلماضـً،ومــم لمشـد الكرٌـعب

بوٌــدو، جمال الدٌن لعكرود، ٌوسف اٌت الرٌاض، اسماعٌل لمغـاري، دمحم بنلعروسً، ت ـدمحم اٌ ابراهٌم بوحنش، 

 ،الــدمحم بن ب عبد الفتاح رزكً، عبد الهادي وٌسالت، ، حماد اطرحً، المصطفى الوجدانً،الحسن المنادي ي

 ،ورــتوفٌك بلوج ،ًــعبد الواحد الشافم ،زاويـدمحم اٌت ال ،د بنانً، عبد المجٌـخلٌل بولحسن ،السعٌد اٌت المحجوب
 م. احفٌظ لضاوي العباسً. فاطمة لمكهون،، ، عبد الصمد العكاري، دمحم بوغربالوشــً درٌـعبد الغن
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثانٌة والعشرونالنمطة 

افلت   على إحذار مشفم مخحف دًىان الىخبيت بالبلعت ألاسليت اليائىت بجىاس مسجذ الىخبيت.اإلاى

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

اللجنة فً تمرٌر نص  تالوةللسٌد ابراهٌم  بوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات الكلمة ل

    ּ موضوع النمطة

 

ابراهٌم بوحنش السٌد بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  . 23 – 22 :الرلمٌنذات  تانالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
 باملزافق العمومية واخلدمات   املكلفة للجهةا 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

مشٍل   .ل23ل–ل22 الوًٙجّن ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

 
م الوًٙ  :  22ة ٚر

 ة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيللااه ئيللظوا لمشذرلااهتبيل.للاملوافكللعوىلإحراخلمافللمتحف

م   : 23الوًٙة ٚر
 تمر للني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلااهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا الااراخويل.
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المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمنل، وفنً اطنار تحضنٌر الننمط المدرجنة فنً جندول اعمنال  للممتضٌات طبما

الموجهة لكنل منن السنادة أعضناء اللجننة  08/10/2018 بتارٌخ 987وتبعا للدعوة عدد ، 2018 الدورة العادٌة لشهر فبراٌر

، عمنندت اللجنننة المننذكورة ة والخنندماتبننالمرافك العمومٌننوالمجلننس للحضننور والمشنناركة فننً أشننغال  اللجنننة المكلفننة 

ي على الساعة العاشرة والنصف صباحا بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلد 2108 ٌناٌر 25 الخمٌسٌوم  هااجتماع

 رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة: شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش 

م   متحفلة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيللااه ئيللظوا لمشذرلااهتبيل.لاملوافكللعوىلإحراخلمافل :  22الوًٙة ٚر

م  لتمر للني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلااهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا الااراخويل.ل: 23الوًٙة ٚر
 

 مكتب المجلس السادة:حضر االجتماع من أعضاء  -
 س المجلس الجماعً لمراكشالنائب الثالث لرئٌ :   دمحم توفلة  
 النائب التاسع لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش :  عواطف البردعً 
 

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -
 حفٌظة مجدار، سفٌان بنخالتً، م البشٌر طوبا، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم اٌت الزاوي.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

ن نوار، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت، عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، خلٌل بولحسن، سعٌدة ساللة، دمحم الحسٌ
 بالة، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد االله الغلف، حسن الهواري.

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :        عبد الكرٌم الخطٌب    
 :       رئٌس لسم أعمال المجلس  دمحم المحٌر             
 :       رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  الحسٌن الزواق       

 :       رئٌس لسم العمل االجتماعً عبد العزٌز األمري         
 ركات التنمٌة المحلٌة        رئٌس مصلحة ش  :          دمحم أرفا

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :          هشام اٌت وارشٌخ
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :   م. ادرٌس رجٌلة

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن  :   رشٌد بوزٌتً
 س:         عن لسم أعمال المجل  عادل الزرود          

 عن لسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي

 وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -
 

 المندوب الجهوي لوزارة الثمافة واالتصال :   عز الدٌن كرا
 عن لسم التعمٌر والبٌئة بوالٌة مراكش آسفً :   وداد بورزٌك
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   سعٌد بلكادة

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم مهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  منتصر صالح الدٌن
 شعن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراك :   كمال أنزولو

جدول ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضو مستهلفً 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت اللجنة 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  اعمال اللجنة والمدرجة فً

 بالدراسة النمط الجاهزة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 26  – 22 :تانالنمط
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م   املوافكللعوىلإحراخلمافللمتحفلة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيللااه ئيللظوا لمشذرلااهتبيل. :  22الوًٙة ٚر

م  لتمر للني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلااهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا الااراخويل.ل: 23الوًٙة ٚر
 

ة األعضنناء مننن الوثنائك المرتبطننة بهمننا والمرفمنة بهننذا التمرٌننر، بخصنوص هنناتٌن النمطتنٌن، وبعنند تمكننٌن السناد
 ونظرا لوحدة الموضوع، فمد تم االتفاق على منالشتهما معا.

عمب ذلن، اوضح السٌد رئٌس اللجنة انه بعد ان تم التداول فً موضوع مرفك متحف دٌوان الكتبٌنة فنً دورات 
الٌنة، وتماشنٌا منع الممتضنٌات المانونٌنة الجناري بهنا العمنل، فناألمر سابمة سواء خالل المدة االنتدابٌنة الماضنٌة او الح

 ٌتطلب حسب المصالح الجماعٌة المختصة اعادة النظر فً مسطرة البث فً الموضوع.
، أعطنى السنٌد رئنٌس اللجننة الكلمنة للسنٌد رئنٌس والطالع السادة الحضور علنى حٌثٌنات ومسنتجدات الموضنوع

والتربٌة الذي أشار الى ان مشروع متحف دٌوان الكتبٌة ٌندرج فً اطار محنور الثمافنة لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة 
فنً اطنار خنالل االنتنداب السنابك مشارٌع برننامج "منراكش ... الحاضنرة المتجنددة"، ولند تنم عرضنه  وهو من محاور

 لوثٌمة التنظٌمٌة المرجعٌنةهذه اإال انه بعد إرسال ، تفوٌض تدبٌر دٌوان الكتبٌة وفك ممتضٌات كناش تحمالت مسطرة
تفنادي اعتمناد تتعلنك بمنع إبنداء المالحظنة  ذلنندون  2105أكتنوبر  06بتنارٌخ لوزارة الداخلٌنة لصند المصنادلة أعادتنه 

المرسوم الخاص بالصفمات العمومٌة فً مسطرة طلب العروض نظرا لكون هذا األخٌر استثنى عمود التندبٌر المفنوض 
 من مجال تطبٌمه.للمرافك والمنشآت العمومٌة 

، غٌننر  ان اللجنننة الوظٌفٌننة المختصننة اوصننت 2106وتبعننا لهننذه المالحظننة، اعٌنند ادراج الموضننوع فننً فبراٌننر 
فنً إطنار تصنور جدٌند ٌعتمند اختٌنار شنركة  برمتهنادٌنوان الكتبٌنة  بإعادة النظر فً طرٌمة التدبٌر المجلس الجماعً  

 التنمٌة المحلٌة.
مر رأي المكتب المسٌر على العودة إلى اإلختٌار األصلً وذلن باعتماد طرٌمة غٌر انه فً مرحلة ثانٌة است

الذي وافك على إدخال و 2107خالل دورة فبراٌر  التدبٌر المفوض فتمت إحالة المشروع على المجلس الجماعً
ع كناش التحمالت إرسال مشرو، وبعد 2105أكتوبر  06التعدٌالت الواردة فً رسالة السٌد وزٌر الداخلٌة المإرخة فً 

الخاص بتفوٌض تدبٌر متحف دٌوان الكتبٌة فً صٌغته المعدلة إلى مصالح وزارة الداخلٌة للتؤشٌر علٌه، فمد تم 
 حالٌا. ارجاعه دون ذلن من جدٌد وبمالحظات اخرى تمت صٌاغتها فً المشروع الممترح

)التابع لألمالن لمحٌط بصومعة الكتبٌة بالوعاء العماري ا الممرر انجازه الكتبٌةدٌوان متحف  وعاللة بمولع
أعطٌت الكلمة  ، ولمعرفة رأي الجهات المختصة،المخزنٌة  والموضوع رهن اشارة جماعة مراكش النجاز المتحف(

للسٌد ممثل الوكالة الحضرٌة بمراكش الذي أبرز أهمٌة متحف دٌوان الكتبٌة كمشروع ثمافً ٌندرج ضمن برنامج 
تجددة"، مبدٌا تخوفه من المولع الذي تمرر إلامة المشروع به حٌث أكد أنها منطمة محرمة "مراكش ... الحاضرة الم
 وتصامٌم التهٌئة الخاصة بالمدٌنة. 0928و 0926البناء وفك ظهٌري سنتً 

عمنب ذلنن، وبعند فنتح بنناب المنالشنة وإبنداء النرأي، وحٌننث تبنٌن للسنادة األعضناء مننن خنالل تندخل السنٌد ممثننل 
لررت اللجننة تؤجٌنل البنث فنً ة أن المولع المزمع إلامة المتحف به محرم البناء من الناحٌة المانونٌة، الوكالة الحضرٌ

إٌجناد المناسنب لانونٌنا و امكانٌنة  العمناروطبٌعنة التؤكد من وضعٌة  حٌنالنمطتٌن الخاصتٌن بمتحف دٌوان الكتبٌة إلى 
 بدٌل مناسب إلنشاء هذا المرفك الثمافً.

 
              
  ةرئٌس اللجن                  
 ابراهٌم بوحنش                         
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 ادلملكة ادلغربية            
 وزارة الداخلية             

 والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش
 مجاعة مراكش           

 ادلديرية العامة للمصاحل      
                                                                  قسم الشباب الثقافة الرايضة والرتبية  

لة قللتكر هلحوللمظاةعل
لمتحفلة واٌلااهتبيل

0

 6بكلفة انىزت   4107 -4102تنمية وتطوير مدينة مراكش  ، مت توقيع اتفاقية إطار تتعلق مبشروعادللك دمحم السادس حتت الرائسة الفعلية لصاحب اجلاللة
 ديوان الكتبية فة مشروع متحف مليار درىم تضمنت ضمن زلور الثقا

 قد كان التصور ادلعتمد للمشروع يدمج عدة معطيات و 
 بررلة ادلشروع ضمن اإلتفاقية اإلطار اخلاصة مبشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش -0
 الداخلية وزارة  التمويل ادلربمج من لدن -4
 مراعاة مبدأ الفعالية يف التدبري إبسناده إىل جهة سلتصة يف تدبري ادلرافق الثقافية ذات اجلودة العالية -3
 دبرياالستفادة من اإلمكانيات اليت يتيحها القانون التنظيمي للجماعات يف الشراكة مع القطاع اخلاص إلضفاء ادلرونة الالزمة على طريقة الت -2
ا وفق مقتضيات كناش االعتبار مسامهة اجلهة ادلكلفة ابلتدبري يف دتويل التجهيزات اخلاصة ابدلشروع وفق التصور احملدد يف ادلشروع العلمي ادلقرتح من طرفه األخذ بعني -5

 التحمالت
 مكوانت عقد التدبًن

 يتعني على اجلهة ادلكلفة ابلتدبري القيام ابدلهام التالية:

 التصور واإلعداد واإلصلاز مهمة اإلستشارة يف مرحلة -0 -
o   تقدمي ادلساعدة وادلواكبة واإلستشارة إلعداد ادلشروع العلمي 
o ادلساعدة الختيار ادلهندس ادلعماري والتصاميم ادلعمارية 
o ادلساعدة الختيار ادلكتب ادلكلف ابلدراسات السينوغرافية وحتديد التصاميم السينوغرافية 
o  دلواكبة ادلشروعوضع خبري متخصص رىن إشارة اجلماعة 
o  تنفيذ ادلشروع العلمي 
o  تكوين رلموعة معروضات دائمة للكتب القدمية وادلخطوطات حسب زلتوى توجيهات الدراسة العلمية 
o إصلاز أحباث واثئقية لتطوير احملتوى الثقايف ارتباطا ابلرتاث ادلكتوب ومعلمة الكتبية وبصفة عامة اتريخ مدينة مراكش 

 

بعد انتهاء اجلماعة ال التهيئة  وتزويد ادلرفق ابلتجهيزات اإلدارية والفنية والتقنية والسينوغرافية مع إنتاج احلوامل اخلاصة ابلعروض ادلقدمة للجمهور دتويل وإصلاز أشغ -4 -
 من إصلاز األشغال الكربى

 التدبري الثقايف للمرفق  -3 -
o  والعريب ادلكتوب عرض رلموعات واثئقية وسلطوطات وكتب تراثية تؤرخ للرتاث ادلغريب 
o  أفالم، أجهزة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية... (  وزايرات مصحوبة مبرشدين متنقلة لإلرشادالوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و( 
o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o تنظيم تظاىرات مؤقتة موازية للرفع من إشعاع ادلرفق 
o الميذ ادلؤسسات التعليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة ت. 
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 التدبري اإلقتصادي للمرفق -2  -
o   استقبال وإرشاد الزوار 
o  التذاكرتدبري 
o تدبري مكتبة وزلل تذكارات 
o تدبري قاعة شاي 
o تدبري الفضاءات الستقبال التظاىرات الثقافية والرتاثية 
o البشرية اليت سيتم توظيفها من طرف ادلتعهد تدبري ادلوارد 
o الم  إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلتحف وانشطتو يستهدف سلتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي، وسائل اإلع

 نشر واثئق ثقافية صالوانت ومعارض ....(
o أتمني الفضاءات وادلعروضات والزائرين 
o عتيادية  للبناية وفضاءاهاالصيانة اإل 
o القيام  ابلصيانة والتسيري 
o استخالص سلتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلشروع وال سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخول 
o  اإلستفادة من مسامهات وتربعات  سلتلف ادلؤسسات 

2

 4112أكتوبر  -1
 يها، وافق اجمللس اجلماعي دلراكش خالل االنتداب السابق على تفويض تدبري ديوان الكتبية وفق مقتضيات كناش حتمالت. بناء على ادلعطيات ادلشار إل

 دون مصادقة مع إبداء ادلالحظة التالية: 4105أكتوبر  03بتاريخ إال انو بعد إرسال كناش التحمالت لوزارة الداخلية قصد ادلصادقة أعادتو 
م اخلاص ابلصفقات العمومية يف مسطرة طلب العروض نظرا لكون ىذا األخًن استثىن عقود التدبًن ادلفوض للمرافق وادلنشآت العمومية من تفادي اعتماد ادلرسو 

 رلال تطبيقو. 
 

 4112فرباير  -4
 وزارة الداخلية تقرر إدراج نقطة تتعلق إبعادة النظر يف كناش التحمالت ادلذكور ةبناء على مالحظ

 عرض ادلشروع على اللجنة ادلختصة أوصت ىذه األخرية إبعادة النظر يف طريقة التدبري برمتها. إال أنو وأثناء 
 إعادة النظر يف طريقة تدبًن ديوان الكتبية يف إطار تصور جديد يعتمد اختيار شركة التنمية احمللية.وبعد إحالة النقطة على اجمللس وافق ىذا األخري على 

 4112فرباير  -3
ي الذي وافق استقر رأي ادلكتب ادلسري على العودة إىل اإلختيار األصلي وذلك ابعتماد طريقة التدبري ادلفوض فتمت إحالة ادلشروع على اجمللس اجلماع يف مرحلة اثنية

 4112أكتوبر  13ادلؤرخة يف  إدخال التعديالت الواردة يف رسالة السيد وزير الداخلية على
 4112فرباير  -2

أرجع من ( 4107أبريل  5بتاريخ  6861تحمالت اخلاص بتفويض تدبري متحف ديوان الكتبية الذي مت تعديلو إىل ادلصادقة )إرسالية عدد بعد إرسال مشروع كناش ال
 من طرف السيد وزير الداخلية متت صياغتها يف ادلشروع ادلقرتح على أنظاركم.جديد مبالحظات أخرى 
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تحضنٌر الننمط المدرجنة فنً اسنتكمال للممتضٌات المانونٌنة والتنظٌمٌنة الجناري بهنا العمنل، وفنً اطنار  طبما

الموجهننة لكننل مننن  26/10/2018 خبتننارٌ 0720وتبعننا للنندعوة عنندد ، 2018 جنندول اعمننال النندورة العادٌننة لشننهر فبراٌننر
وبعند  ،بالمرافك العمومٌة والخدماتالسادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال  اللجنة المكلفة 

اجتماعنا عمندت اللجننة المنذكورة ، 25/10/2108تؤجٌل النظنر والبنث فنً بعنض الننمط خنالل جلسنتها المنعمندة بتنارٌخ 
صنباحا بماعنة االجتماعنات الكبنرى بالمصنر  الحادٌة عشرة والنصفعلى الساعة  2108 ٌرفبرا 02 االثنٌنجدٌدا ٌوم 

 رئٌس اللجنة لتدارس النمط االتٌـة: ي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش البلد

م   ااهتبيل.لاملوافكللعوىلإحراخلمافللمتحفلة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيللااه ئيللظوا لمشذر :  22الوًٙة ٚر

م  لتمر للني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلااهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا الااراخويل.ل: 23الوًٙة ٚر
 مكتب المجلس السادة:حضر االجتماع من أعضاء  -
 النائب الثالث لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش :  دمحم توفلة  
 ع لرئٌس المجلس الجماعً لمراكشالنائب التاس :  عواطف البردعً  
 

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -
 حفٌظة مجدار، سفٌان بنخالتً، م البشٌر طوبا، عبد الرحٌم الفٌرامً، دمحم اٌت الزاوي.

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

وسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، خلٌل بولحسن، سعٌدة ساللة، الحسٌن نوار، خلٌفة الشحٌمً، عبد الهادي وٌسالت، عبد العزٌز ب
 دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد االله الغلف، حسن الهواري.

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 :       المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش  عبد الكرٌم الخطٌب    

 :       رئٌس لسم أعمال المجلس      دمحم المحٌر         
 :       رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  الحسٌن الزواق       

 :       رئٌس لسم العمل االجتماعً عبد العزٌز األمري         
 رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة         :          دمحم أرفا

 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة   :         هشام اٌت وارشٌخ
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة  :   م. ادرٌس رجٌلة

 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن  :   رشٌد بوزٌتً
 :         عن لسم أعمال المجلس  عادل الزرود          

 عن لسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي
 

 ن ممثلً المصالح الخارجٌة السادة:وحضر االجتماع م -
 

 المندوب الجهوي لوزارة الثمافة واالتصال :   عز الدٌن كرا
 عن لسم التعمٌر والبٌئة بوالٌة مراكش آسفً :   وداد بورزٌك
 عن الوكالة الحضرٌة بمراكش :   سعٌد بلكادة

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   عادل الداودي
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  دمحم مهدي معتصم

 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :  منتصر صالح الدٌن
 عن الوكالة المستملة لتوزٌع الماء والكهرباء بمراكش :   كمال أنزولو

ر، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بالنمط المضمنة فً الحضو االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة مستهلفً 
، وباتفاق مع السادة االعضاء تناولت 2108جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً

 اللجنة بالدراسة النمط المعلمة والمإجلة على النحو االتً:

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 26  – 22 :تانطالنم
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م   حفلة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيللااه ئيللظوا لمشذرلااهتبيل.املوافكللعوىلإحراخلمافللمت :  22الوًٙة ٚر

م  لتمر للني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلااهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا الااراخويل.ل: 23الوًٙة ٚر
 

المكلفة  فً بداٌة منالشة هاتٌن النمطتٌن، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بخالصة االجتماع السابك للجنة

حول موضوع متحف دٌوان الكتبٌة والذي تم خالله تؤجٌل  25/10/2108بالمرافك العمومٌة والخدمات بتارٌخ 

النظر فً النمطتٌن الى حٌن التؤكد من وضعٌة العمار المناسب لانونٌا و امكانٌة إٌجاد بدٌل اخر إلنشاء هذا 

 كش.المرفك الثمافً تبعا لتدخل ممثل الوكالة الحضرٌة بمرا
 

و فً اطار اٌجاد هذا البدٌل، اوضح السٌد رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة انه تم التوصل 

ٌتعلك االمر ة والتراثٌة والتمنٌة المناسبة والى وجود وعاء عماري اخر تتوفر فٌه الشروط المانونٌة والمعمارٌ

 لدار البارود".الملحك بالمكتب الصحً الجماعً سابما المجانب "بالعمار 
 

، بعد االستماع للتوضٌحات واالطالع على المعطٌات التً تضمنتها الورلة المرفمة بالتمرٌر ،وتبعا لذلن

لخطط لتطوٌر المتضمنة  لعمل المجلسثمن السادة االعضاء المشروع باعتباره احدى التوجهات االستراتٌجٌة 

من مختلف مشارب حضارة وتارٌخ مدٌنة مراكش عن بمشارٌع وبرامج ثمافٌة، تراثٌة تنهل  النسٌج الحضري

طرٌك الٌات تدبٌر تضمن الفعالٌة والجودة والرلً بالمنتوج الثمافً ٌوازي حضوة المدٌنة الحضارٌة من جهة 

مراكش ... الحاضرة  "2107 – 2104االتفالٌة االطار المتعلمة بمشروع تنمٌة وتطوٌر مدٌنة مراكش وكذا لتنزٌل 

وتدبٌر المآثر التارٌخٌة والمنشئات التراثٌة، و اٌمانا منهم  تهم الثمافةمن التوجهات التً  لاالمتجددة" انطال

النسٌج الجمعوي لضمان االنخراط الفاعل المطاع الخاص وكذا  بنجاعة المماربات التعالدٌة والتشاركٌة، ودٌنامٌة

وبالنظر ألهمٌة المشروع  ،لتجهٌزات الثمافٌةفً بلورة تدبٌر جدٌد ل همومساهمة من الثمافٌة،فً مشارٌع التنمٌة 

وحٌث تم االخذ بمالحظات وزارة الداخلٌة  الممدم من ناحٌة التوثٌك وحفظ الموروث الثمافً والذاكرة الحضارٌة،

تؤسٌسا على الصٌغة المعدلة لكناش وبعد االحاطة بطبٌعة العمار الممترح إلنجاز المتحف، و فً الموضوع،

نظرا لتشابه المرفمٌن من حٌث الشكل،  متحف التراث الالمادي لساحة جامع الفنافوٌض تدبٌر التحمالت الخاص بت

 فمد ابدت اللجنة موافمتها على ما ٌلً:
 

 ل.املوحكللب ملهتبلااؼحيلاجلن عيلس بك إحراخلمافللمتحفلة واٌلااهتبيللب ابكمللاأل ؿيلل
 لااراخويلني غلااتحنالتلاملتموللب اتربريلاملفوضلملتحفلة واٌلا لٍولمافللب اتكا الاهتبيللعوىلؿوءلمالحظ تلةزا ا لعوىللنن  قي س 

 .متحفلاارتاخلااالم ةيلاش حللد معلاافي ااتحنالتلاخل ؾلبتفو ضلتربريللااتمر التلاملرخوللعوىلني غل
 

 ولمجلسكم المولر واسع النظر
ل

 رئٌس اللجنة                  
           

 ابراهٌم بوحنش
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ل

  
 المملكة المغربٌة
وزارة الداخلٌة

آسفً وعمالة مراكشوالٌة جهة مراكش 
 جماعة مراكش

المدٌرٌة العامة للمصالح
لسم الشباب الثمافة الرٌاضة والتربٌة

 
 
 
 

 بتدبيـر اخلاص دفـتــر الـتـحـمــالت 
 ديــــوان الكتبيــــةف ــمتح

 
 

 الكتبيتديىان متحف  واإلعداد وإجناز الدراساث ملشروع مهمت االستشارة يف مرحلت التصىر  

 .امللحق  باملكتب الصحي اجلماعي سابقابالىعاء العقاري 

 سىي  وإجناز شغاا  التهيةت والتههيمت. 

 ثقافيا واقتصادياه تدبري. 
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لااب بلاألةل:لمكتـي تلع ملل

 لذ الخذبير اإلافىك: مىلىع ع1اإلاادة 

لَ قظك مّوٍي طاهُ ثٍِٗن الجعبّػ لمجصٕ دٍِان الٜ جبّة  "المٍٗض"ٝواش الجصمالت ًغا ب المؾماة بمٍزب زماِة مػاٝـثّجؼم  ا 
و للٙاهٍن 

 
لّيالظاص ِؾمَ "المالّام ا  الزٞ اهراز الّملّات الجالّة : "،ٍٗض ا 

هراز المٌمة اال -  ِعاد وا  الملص٘  بالمٜ جب المصُ بالٍِاء الّٙاري دٍِان الٜ جبّة مجصٕ لمفػوع  والججبُ عراؿات ؿجفارة ُٖ مػشلة الجمٍر واال 
٘( والمؾمَ ُٖ  الًٍبٍٓػاُٖ)شؾب المؾس  الرماُِ ؿابٙا  وذلٛ بالّٙام بالمٌام الجالّة: دٍِان الٜ جبّة " مجصٕ  ب" ٝواش الجصمالت ًغا المٖػ

ِعاد ا -  .لمفػوع الّلمُثٙعِم المؾاِعة والمٍاٝبة واالؿجفارة ال 
ة -  .المؾاِعة الطجّار المٌوعس المّماري والجمامّم المّماِر
 .المؾاِعة الطجّار المٜ جب المٜلٕ بالعراؿات الؾّوٍٓػاّٖة وثصعِع الجمامّم الؾّوٍٓػاّٖة -
ن اقارة الرماِة لمٍاٝبة المفػوع -  .وهُ طبّػ مجظمك ًر
 .ثوّٗغ المفػوع الّلمُ -
 .دائمة للٜ جب الٙعِمة والمظًٍيات شؾب مصجٍى ثٍزٌّات العراؿة الّلمّة ثٍِٜن مرمٍِة مّػوهات -
ض معِوة مػاٝـ -   .اهراز ابصاث وخائّٙة لجًٍِػ المصجٍى الدٙاُٖ ارثبايا بالجػاث المٜ جٍب ومّلمة الٜ جبّة وبمٗة ِامة ثاِر
ة وا - ٘ بالجرٌّؼات االداِر لٗوبة والجٙوّة والؾّوٍٓػاّٖة مُ اهجاج الصٍامٞ الظالة بالّػوض ثمٍِٞ واهراز اقٔال الجٌّئة والجرٌّؼ وثؼوِع المٖػ

 .المٙعمة للرمٌٍر بّع اهجٌاء الرماِة من اهراز االقٔال الٜبػى 
 .ثعبّػى خٙاّٖا واٚجمادِا -
 

 التدبًن الثقايف للمرفق  -1
o  عرض رلموعات واثئقية وسلطوطات وكتب تراثية تؤرخ للرتاث ادلغريب والعريب ادلكتوب 
o أفالم، أجهزة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية... (  وزايرات مصحوبة مبرشدين متنقلة لإلرشادوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و ال(. 
o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o تنظيم تظاىرات مؤقتة موازية للرفع من إشعاع ادلرفق 
o عليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ     تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة تالميذ ادلؤسسات الت                         

 التدبًن اإلقتصادي للمرفق -4
o   استقبال وإرشاد الزوار 
o  التذاكرتدبًن 
o تدبًن مكتبة وزلل تذكارات 
o تدبًن الفضاءات الستقبال التظاىرات الثقافية والرتاثية 
o تعهدتدبًن ادلوارد البشرية اليت سيتم توظيفها من طرف ادل 
o الم  نشر إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلتحف وانشطتو يستهدف سلتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي، وسائل اإلع

 واثئق ثقافية صالوانت ومعارض ....(
o أتمٌن الفضاءات وادلعروضات والزائرين 
o الصيانة اإلعتيادية  للبناية وفضاءاهتا 
o   ابلصيانة والتسيًنالقيام 
o استخالص سلتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلشروع وال سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخول 
o  اإلستفادة من مسامهات وتربعات  سلتلف ادلؤسسات   
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 : مىىهاث علذ الخذبير اإلافىك 2اإلاادة 

 ٝالجالُ :عمد التدبٌر المفوض مٍٜهات 

 االثٗاّٚة -
 التٝواش الجصم -
مٍال -

 
  (الملصٙات )زػد اال

 

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

 ىافعتالذعىة إلى اإلا: معىشة 3اإلاادة 

ٙة بٙاهٍن لالؿجفارة ِالن ِن  دٍِة للمواٖؾة مٖػ ٍج للًلبّات الّمٍمّة ؿّجم اال   .يبٙا لمبادئ المواٖؾة والمؾاواة ُٖ الٍل

 :اإلاشاحع اللاهىهيت 4اإلاادة 

طػى طالة
 
لَ مػازُ ِامة وا  :وًُ ِلَ ؿبّٞ المدال ال الصمػ ثموٕ المػازُ الٙاهٍهّة الجُ ِؾجوع ِلٌّا الّٙع ا 

 ع العامت اإلاشاح

  م  .الظاص بالرماِات 113-14الٙاهٍن الجوَّمُ ٚر
  م م  47-06الٙاهٍن ٚر  .المجّل٘ بمعوهة المصاٝم المالّة 62-99المجّل٘ برباِات الرماِات المصلّة ٝما وُٚ ثّّٔػى وثجمّمٌا الٙاهٍن ٚر
  م  للمػاٖ٘ الّامة. الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54الٙاهٍن ٚر

 
 اإلاشاحع الخاـت

 م الّػ ٌَال طّػةمن زمادى  30لادر ُٖ  1.92.138فِػٕ ٚر
 
م  (1992 دِؾمبػ 25) 1413 اال المجّل٘ بالٍٙاِع المصاؿبّة    9.88 بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 .الٍازب ِلَ الجرار الّمٞ بٌا
  م ض  1-03-194الٌَّػ الفِػٕ ٚر م 2003قجوبػ  11) 1424رزب  14بجاِر  ن الفٔٞ.المجّل٘ بٙاهٍ 65-99( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر
  زٍر الّع

 
ّّة والجوَّمّة المجّلٙة بالفٔٞ وا لّاملةٝٞ الومٍص الجفِػ

 
م  ا ض  2-73-685وطالة المػؿٍم الملُٜ ٚر  08) 1393ذي الّٙعة  12بجاِر

زٍر ُٖ ًٚاِات المواِة والجرارة والمٌن الصػة والٗالشة. 1973دزوبػ 
 
دهَ لال

 
ُ الصع اال  ( بٖػ

  ُض  6ِعد الٙػار الربائ ؿّار الػؿٍم والصٍٙق والٍزّبات المؾجصٙة لٗائعة مّؼاهّة زماِة مػاٝـ ٝما ثم ثّعِلي  19/05/2008بجاِر
 
المصعد لوؾب وا

 وثجمّمي. 
 زلؾة  2018ٖبػاِػ  معاوالت المرلؽ الرماُِ لمعِوة مػاٝـ طالل دورثي الّادِة لفٌػ(................    .) 

 

جي لر نال ِمٜن للمٍٗض الّي ان ِصجذ بّعم مّٖػ
 
هَمة المّمٍل بٌا ُٖ ًغا الفا

 
 .مُّ الٍٙاهّن واال

 

 : مذة الخفىين 5اإلاادة 

ٚمَ شؾب الّػض الجٙوُ للمجواٖؽ 15ُٖ   الجٍِٗنثصعد معة 
 
 ؿوة ٝصع ا

وان ُٖ الصاالت 
 
هٌاء الّٙع ٚبٞ اال  .ٝواش الجصمالت ًغا  ُٖالمومٍص ِلٌّا وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ا 

 ز الخىفيز : جاسيخ دخٌى العلذ حي6اإلاادة 

قّػ من يػف الؾلًة الصٍٜمّة المٜلٗة بالعاطلّة ال ِّجبػ
 
ال بّع المٍاٖٙة ِلّي من ٚبٞ المرلؽ الرماُِ والجا  .ٝواش الجصمالت هاٖغا ا 

ان  مػ ببعء الظعمة  الّٙعوثبجعئ معة االؿجٔالل المػثبًة بؾِػ
 
ض ثبلّْ اال لّيبعاِة من ثاِر  .للمٍٗض ا 
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 ةاالاتزام تلاام مللاونفوضلإايُااب بلااج ىيل:لاحلكومل

 : التزاماث عامت7اإلاادة 
لّيِلجؼم   بالجّٙع بالمبادئ الجالّة: المٍٗض ا 

و طارزّا. 
 
ي ثّّٔػ بالبواِة داطلّا ا

 
شعاث ا  ِعم ا 

هراشٌا  شؾن وزي وثظمّك زمُّ الٍؿائٞ الالزمة ال 
 
لّي ِلَ ا  الّٙام بالمٌام المؾوعة ا 

 المؾاواة بّن المػثّٗٙن 
ة    واالزجماِّة واالٚجمادِةطعماثٌا  مُ الجًٍرات الجٜوٍلٍزّة  ومالئمةالموفاة اؿجمػاِر
خمان ثٙعِم طعماثي 

 
شؾن قػوط الؾالمة والرٍدة والمصاَٖة ِلَ البّئة بالٙػار الربائُ الرماُِ المٙجػشة ُٖ الّػض الجٙوُ والموموة باال

 
 وُٖ ا

قّارى همان مراهّة دطٍل الٍٍٖد الػؿمّة    .ِوع ا 

 )الالتزاماث مىلىع الخذبير والتزاماث اإلاخعهذ في عشله الخلني( التزاماث خاـت :8إلاادة ا

ة طالة لجعبّػ مجصٕ دٍِان الٜ جبّة ٝما ًٍ مومٍص ِلّي ُٖ المادة  ؿّؽ قٝػ
 
لّي بجا م  25ِلجؼم المٍٗض ا  المجّل٘ بالجعبّػ  54-5من الٙاهٍن ٚر

 للمػاٖ٘ الّامة. المٍٗض

 ث:  املخاوش واإلاهذدا9اإلاادة 
لّي ِّجبػ الم  شّح ٍِٙم بجعبّػى مجصمال بغلٛ مظايػى ومٌعداثي. المجصٕمؾؤوال ِن ؿّػ واؿجٔالل ٍٗض ا 

 : اخخياس ميان ؤلاكامت 10اإلاادة 
لّي ِرب ِلَ الم ن ِظبػ بي ٍٗض ا 

 
ن ِجٍٖػ يّلة معة الّٙع ِلَ مٙػ دائم بمعِوة مػاٝـ و ا

 
مػ بالظعمة،  المٍٗضا

 
 ٍٖر ثٍللي باال

 اإلاعؤولياث اإلاهىيت : 11اإلاادة 
لّي ِومن الم هي ّٓػ ٍٗض ا 

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

 
هي ٚادر ِلَ ا

 
ا

و زؼئّا.
 
ِاٚة ثوّٗغ الجؼاماثي ٝلّا ا هٌما ا 

 
ّٓار من قا

 
ي الجؼام ثراى اال

 
ي ثّّٙع ٚاهٍهُ وال

 
 طاهُ ال

ٍع  ٝواش لّي ٍٗض ا  ِموُ ِلَ الم طػى ّٓػ الظعمات الجُ ثفٜٞ مٍه
 
ي لمؼاولة مٌام ا مٜوة المٍهٍِة ثصت ثمٖػ

 
ن ِظمك اال

 
موّا باثا ا

 الجصمالت ًغا.   

لّي ِرب ِلَ الم و االؿجدوائّة وُٖ ٍٗض ا 
 
قٔال العورات الّادِة ا

 
ة ُٖ ا زٞ المفاٝر

 
ي دٍِة ثٍزٌٌا رائؿة المرلؽ الرماُِ من ا

 
ن ِؾجرّب ال

 
ا

هفًة ذات الملة بمرال اطجماص ًغا المجصٕ.زمُّ االزجم
 
 اِات الجوؾّّٙة واال

 :التراخيق12اإلاادة 
لّي ال َِّٗ الم  .لمؼاولة هفايي طالل مػشلة الجعبّػ الٙاهٍهّة المًلٍبةمن الصمٍل ِلَ الجػاطّك ٍٗض ا 

 : الخؤميىاث13اإلاادة 
لّي ِرب ِلَ الم ة مؾؤولّجٍٗض ا 

 
ن ًُِٔ يّلة معة ثعبّػى للموفا

 
هفًجي المٌوّة، وبمٗة ِامة ِن ، ا

 
ي المعهّة والمظايػ الجُ ٚع ثجػثب ِن ا

هػار ا
 
٘  وهػر الماء، واال مّن ثًُٔ ثصعِعا مظايػ الصِػ

 
هراز مظجلٕ المٌام الجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا، وذلٛ بٍاؿًة ٍِٙد ثا لالشٙة ا 

ّٓار ّٖما ِجّل٘ 
 
ٍع وامٍال االؿجػداد باال  ّٚمجٌا الجٍِّوّة. بمٙعار بامٍال الػز

زٞ خالخة ) جٍِّوّةالِصعد ّٚمجٌا الصؾابّة الماّٖة وّٚمجٌا  بٌغى االمٍال ِرب وهُ زػد شوٍري  ٔػضلاا ولٌغ
 
قٌػ من 3وذلٛ داطٞ ا

 
( ا

مػ ببعء الظعمة.    
 
ض ثبلّْ اال  ثاِر

لّي ِرب ِلَ الم ن ِٙعم ٍٗض ا 
 
مّن والٍخائ٘ الللمٍٗضا

 
مّن، وذلٛ يّلة معة الّٙع.، مػة واشعة ُٖ الؾوة، ٍِٙد الجا

 
ٚؾاط الجا

 
داءى ال

 
 جُ ثدبت ا

 : احترام الففت الصخفيت14اإلاادة 
ؿاؿّا لجوّٗغ مٙجوّات ٝواش الجصمالت ًغا. وِرب ِلَ الم

 
لّي ثّجبػ المٗة الفظمّة قػيا ا ذ ال  ِوٗؾيدٍِان الٜ جبّة مجصٕ  ثعبّػٍٗض ا  ا 

و زؼئّة
 
 .ِمٜوي ثٍِٗت شٍٙٚي ُٖ الجعبّػ بمٗة ٝلّة ا
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 : الخعاكذ مً الباوً 15اإلاادة 
ن زؼء من االلجؼامات المصعدة ُٖ ٝواش الجصمالت

 
لّيَِٞ الم  ًغا  ُٖ شالة الجّاٚع من الباين بفا  المٍٗضمؾؤوال بمٗة قظمّة ثراى  ٍٗض ا 

ّٓار ِن الٍٖاء برمُّ االلجؼامات الموٍية بي وِبَٙ ِلَ الم
 
لّي واال ن ِٗػض ِلَ المجّاٚعِن من البايٍٗض ا 

 
 بما ِومن ثًبّ٘ بااللجؼامات عالجّٙن ا

 . بوٍد.ِٙع الجعبّػ

 : معاًىت مخالفاث اإلاشجفلين16اإلاادة 
ٍِان المصلّٗن الجابّّن  المػثٍٗٙن ِمٜن مّاِوة المظالٗات الجُ ِػثٜبٌا 

 
لّي لملمن لعن اال  والصاملّن لؾوع ٚاهٍهُ ِفٌع ِلَ وٍّٗجٌم.ٍٗض ا 

اكبت جىٍيم 17اإلاادة   هفىك إلياإلا: مش
لّي ِرب ِلَ الم ن ِدبت ٍٗض ا 

 
زٞ ؿوة واشعة ثصت يائلة الرؼاءات  للمٍٗضا

 
طػى داطٞ ا

 
ي ؿلًة مػاٚبة ا

 
ثًبّٙي الّٗلُ لوَام  لجّاٚعِةاوال

قٌاد ِلَ الرٍدة  ِجومن طمٍلا الّوالػ الجالّة:   ِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة واال   اال 
o  ؿاؿّا للّاملّن ِصعد بالظمٍص قػوط

 
زػة.ٚاهٍها ا

 
 الجٍٍّٕ ودُٖ اال

o .هَاما داطلّا  ِصعد ًّاٝٞ الجعبّػ وثعّٚ٘ الصؾابات العاطلّة 
o  .قٌاد ِلَ الرٍدة زػاءات ؿّػ الٌّاٝٞ والمػاٚبة العاطلّة للجعبّػ المٍٗض واال   دلّال ِمٕ ا 
o  .ا ومػاٚبجٌا غا قػوط ثعبًّػ بػام المٗٙات ٝو قٜال ا 

 
 هَاما ِصعد قػوط وا

لب تلاملفوضااب بلااج اح:لحكوملةةاد

 : وؽش العلذ18اإلاادة 
عة الػؿمّة للرماِات ٍع ِٙع الجعبّػ ومعثي  الجػابّة  ِوفػ مؾجظ ػج من ِٙع الجعبّػ ُٖ الرِػ ؿماء المجّاٚعِن ولٗاثٌما ومٍه

 
وِجومن  ا

غا البوٍد المجّلٙة بالمػثّٗٙن. ومصجٍاى   ٝو

اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

اكبت  -1  ظلىت اإلاش
زٞ الجّٙن، بّّن المٜان ومن طالل المؾجوعات، من شؾن ؿّػ المجصٕ وشؾن ثوّٗغ الّٙع  ٍضالمِٗجٍٖػ 

 
ِلَ زمُّ ؿلى المػاٚبة من ا

لّي وِجّّن ِلَ الم ة للمٍٗض ا  لّي ٍٗضثٙعِم زمُّ الجؾٌّالت الوػوِر   .ٚمع ممارؿة مٌام المػاٚبة المٌٍّدة ا 

لّي مللوثٍزي  اِة مػاٝـزم ّّوٌا رئّؽِوثجم ِملّات المػاٚبة من يػف لروة   ٍع ٍٗض ا  ِة ِملّة  15مػاؿلة طالة ُٖ المٍه
 
ض ا ٍِما ٚبٞ ثاِر

 مػاٚبة مُ مػاِاة ٍػوف ومٍاّٚت اؿجٙبال رواد المجصٕ

م وِظبػ بٌم الم للمٍٗضٝما ِمٜن  ٍِان ِظجاًر
 
و ا

 
ن ِؾجّّن بظبػاء ا

 
و ا

 
و مػاٚبات ط ارزّة ا

 
ن ٍِٙم ُٖ ٝٞ وٚت وشّن بجعّٚٙات ا

 
لّي ا ُ مٍٗض ا 

لّيلملالؾػ المٌوُ والظبػات المٜ جؾبة  اِاةمػ   .ٍٗض ا 

 لجىت الخدبع والخلييم: -2
شعاث لروة ثجبُ وثّّٙم  ؿٌا رئّؽِِجم ا 

 
و من ِوٍب ِوي ، وثجٍٜن من: زماِة مػاٝـ ػا

 
 ا

 ُِو من ِوٍب ِوي رئّؽ اللروة المٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات بالمرلؽ الرما
 
 ا

  و من ِوٍب ِوي بالمرلؽ الدٙاّٖةون رئّؽ اللروة المّوّة بالفؤ
 
 الرماُِ ا

 و من ِوٍب ِوي
 
 رئّؽ الٙؾم الدٙاُٖ بالمرلؽ الرماُِ  ا

 و من ِوٍب ِوي
 
 رئّؽ ٚؾم المػاٖ٘ الّمٍمّة الٜبػى ا

    لّيِن المخالث ممدلّن  ٍٗض ا 
 ممدٞ ِن وزارة الدٙاٖة 
 ن ُٖ المرال  طبِّػ

ن  وللمٍٗض
 
ِة ٝ ٗاء االؿجفارةؾجّّن ِلَ ؿبّٞ ِا

 
ا. ِة با  ػى ٖائعة ُٖ شوًٍر
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ٝع من الجوّٗغ الرّع 
 
لّيمالمؾوعة لل لظعماتلثجمدٞ مٌمة ًغى اللروة ُٖ الجا ومن اشجػام الفػوط الجّاٚعِة. وِجّّن ِلٌّا دراؿة  ٍٗض ا 

      بمعى ثٙعم ثوّٗغ الّٙع. واثظاذ الٙػارات المجّلٙة

هي ِم المٍٗضٝٞ ؿوة بعٍِة من  مػةثرجمُ ًغى اللروة 
 
ي وٚت ِوع الوػورة.ّٓػ ا

 
 ٜن اؿجعِاؤًا ُٖ ا

 الخلاسيش العىىيت -3

لّي ِالوة ِلَ المؾجوعات والمًّّات الجُ ِرب ِلَ الم ن ِٙعمٌا بًلب من ٍٗض ا 
 
هي ِجّّن  المٍٗضا ن ِرّلٌا ُٖ مجواولي ِلَ العوام، ٖا 

 
و ا

 
ا

لّي ِلَ الم ن ِٙعم ٍٗض ا 
 
ػا ٖوّا وثٙػ  للمٍٗضا  ِػا مالّا.    ٝٞ ؿوة بّاها ِن الوفاط ِجومن ثِٙػ

لَ  رؿال ًغى المؾجوعات ا   من ٝٞ ؿوة  ٍِلٍّز ٚبٞ هٌاِة قٌػ المٍٗض ِرب ا 
 ثّاٚعِا.

 
ن ذلٛ ِّجبػ طًا دالء بٌغى المؾجوعات ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖا  ذا لم ِجم اال   ا 

 اإلاشاحعت الذوسيت -4
لَ ثّّٙم دوري مفجػك ٝٞ طمؽ ؿوٍات للوَػ مٜاهّة مػازّة بّن ُٖ لٍّبات ثً ُٖ ثظوُ مٙجوّات ًغا الّٙع ا  وِٞ الّٙع ودراؿة ا 

 
بّ٘ وثا

يار اشجػام الجٍازن المالُ للجعبّػ ِادة الوَػ ُٖ قػوط ؿّػ الجعبّػ المٍٗض ٚمع مالءمجي مُ الصازّات ُٖ ا  و ا 
 
وثجم ِملّة المػازّة من  .مٙجوّاثي ا

ِالى يػف لروة الججبُ
 
 طبػة طارزُ وُٖ شالة  وزٍد لٍّبات ٖوّة ثؾجّّن بمٜ جب  المومٍص ِلٌّا ا

 : الحفاً على جىافعيت اإلاخحف20اإلاادة 
هفًجي  المٍٗضِرب ِلَ 

 
زٞ ثؾٌّٞ شؾن ثوّٗغ الجعبّػ وهمان ثواٖؾّة ا

 
ة الجُ ثعطٞ ُٖ لالشّاثي ال زػاءات الوػوِر ن ِجظغ زمُّ اال 

 
ا

 .داطٞ مصّى المفػوع
ل

لااب بلاااابع:لأمواللااتفو ضل

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌاإلاادة 

مٍال الجُ ِوٌّا ثوٙؾ
 
لّي ثصت ثمػف الم المٍٗضم اال لَ لوّٗن، وًما: ٍٗض ا   ، ا 

 أموال الرجوع -0
ٍع الّٙار المظمك للمفػوع المجٍازع  مٍال الػز

 
هفاؤًا ٍٖٚي والجُ   بمصاذاة المٜ جب المصُ الرماُِ ؿابٙاثجومن ا والبواِات المؼمُ ا 

ن ثمػف الم لّي ؿجٍهُ  بمٍزب ًغا الّٙع ًر غا الجرٌّؼات الموٍٙلة الجُ ؿجظمك بّع اهجٌٍٗض ا  ة والؾّوٍٓػاّٖة ٝو قٔال الجٌّئة المّماِر
 
اء ا

لّي لؾّػ المفػوع والجُ ؿّٙجوٌّا الم  الؿجٔالل المفػوع وٖ٘ الفػوط المص عدة ُٖ ِٙع الجعبّػ ًغا.ٍٗض ا 
و ٝػاء ّٝٗما ٝ ان من ٚبٞ الم

 
و بُّ ا

 
ي ثٍِٗت ا

 
ٍع ا مٍال مٍه

 
ن ثٍٜن ًغى اال

 
لّي ٍٗض ال ِمٜن ا  .يّلة معة الجعبّػا 

لّي المو المٍٗضٍِٙم  ا ٍٗض ا  قٌػ شوٍِر
 
ٞ ؿجة ا زٞ قٌػ واشع )ٝو

 
ٍع المٍزٍدة، وذلٛ داطٞ ا مٍال الػز

 
ِعاد زػد ولُٗ ثٗمّلُ ال ( من 1با 
ٍع المٙجواة الشٙا مٍال الػز

 
هاُٖ لرمُّ ا ِعاد زػد ا     .دطٍل الّٙع شّؼ الجوّٗغ. ٝما ِجم ا 

 ِوع اهجٌاء لالشّة ِٙع الجع
 
ٍع شٍٙق الم المٍٗضبّػ، ِجبٍا هابة بٍٙة الٙاهٍن ُٖ مرم لّي موؼلة اال  ٍع. ٍٗض ا  مٍال الػز

 
 المػثبًة با

ض هٗؾي، ِجّّن ِلَ الم لّي وُٖ ًغا الجاِر ن ِػزُ ٍٗض ا 
 
طّػ، ُٖ شالة  للمٍٗضبا

 
ٍع، مراها ودون ثػثّب هٗٙات ِلَ ًغا اال مٍال الػز

 
ٍع ا مرم

 زّعة من المّاهة واالقجٔال.
ّن وثفٜٞ  ٍع زػد شوٍري بّن الًٖػ مٍال مٍه

 
 ًغى اال

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

 أمىاٌ الاظترداد  -2
مٍال الموٍٙلة والدابجة المٙجواة من يػف الم

 
ن اال لّي ا  خػ ثعبّػٍٗض ا  ٍ٘ان الٜ جبّة ، دِ مجصٕ ِلَ ا   والجُ ِوع اؿجػزاٌِا ال ثظٞ بالؾّػ الّادي للمٖػ

مٍال اؿجػداد.  
 
ِالى، ثّجبػ، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ا

 
ٍرة ُٖ الٗٙػة ا ٍع المٝغ مٍال الػز

 
 باؿجدواء ا

مٍال االؿجػداد المػلعة ل
 
ن ثمّػ ا

 
 للمٍٗضدٍِان الٜ جبّة ِوع هٌاِة الجعبّػ  ملٜا مجصٕ ِمٜن ا

 
ذا يلب ًغا اال  طّػ ذلٛ.، ا 

لّي المو المٍٗضٍِٙم  ا ٍٗض ا  قٌػ شوٍِر
 
ٞ ؿجة ا مٍالٝو

 
ِعاد زػد ولُٗ ثٗمّلُ ال ؿجػداد با  المٙجواة الشٙا  الجُ ِجم ثٙعِػ ّٚمجٌا بصؾب الّٙمة  اال 

 المصاؿبّة الماّٖة.
غا الجرٌّؼات الالزم للمٍٗضِمٜن  مٍال االؿجػداد ٝو

 
ن ِؾجػزُ، ٖٙى بمبادرة موي، ا

 
دٍِان الٜ جبّة، مجصٕ ة لالؿجٔالل الّادي لِوع هٌاِة الّٙع ا

لّي لملمٙابٞ دُٖ ثٍِّن   بالفػوط الجالّة:ٍٗض ا 
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ي ؿبب ٝان، ٍِٙم  -
 
طبار المٍٗضِوع هٌاِة الّٙع ال لّي الم با  مٍال االؿجػداد.ٍٗض ا 

 
ِادة قػاء ا  بوّجي ُٖ ا 

س طبّػ مظجك ِّّوي  - و بواء ِلَ ثمِػ
 
مٍال االؿجػداد بفٜٞ ودي ا

 
ان باثٗاق مفجػك بّوٌما. وُٖ ّٓاب ًغا االثٗاق، ِجم ثّّّن ِجم ثصعِع ّٚمة ا الًٖػ

ة االبجعائّة المظجمةًغا الظبّػ من يػف رئّؽ المصٜمة  داِر يػاف.اال 
 
شع اال

 
 ، بواء ِلَ يلب مٙعم من يػف ا

داؤى ِوع  -
 
ّن. وُٖ ّٓاب ذلٛ، ِجم ا داء خمن االؿجػداد بواء ِلَ اثٗاق مفجػك بّن الًٖػ

 
 االؿجػداد.ِجم ثصعِع ّّٝٗة ا

 
 

 
 

 ااب بلاخل مصل:لمكتـي تلم ايللةذل سبيل

لّيالم: أحشة  22اإلاادة   ٍٗض ا 
لّي  الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ، ِص٘ للمٍٗض ا 

 
هي مػاِاة لمبعا

 
ال ا ِة مؾاًمة من المٍٗض ا 

 
لّي ا ن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍل للمٍٗض ا   ا 
زػة مػثبًة بّملّة االؿجٔال 

 
زػثي ِبػ ا

 
ٗجٌا ُٖ الصمٍل ِلَ ا ٘ اؿجظالص وازبات العطٍل وثٙعِم طعمات مؤدى ِوٌا للؼوار ِصعد ثِّػ ل ِن يِػ

 ِػهي الجٙوُ وثومن باالثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػ.
زػة المٙجػشة ُٖ ِػض الم

 
طواع اال لّي ومػاِاة لجًٍر الَػوف االٚجمادِة والجٙوّة، ِمٜن ا  ِادة المػازّة بمبادرة من ًغا الًػف ٍٗض ا  ال 

و
 
ِالى و ذاك ا

 
ة المومٍص ِلٌّا ا ثواء المػازّة العوِر

 
ٍع ِٙع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ ًغى المػازّة ثٍٜن بٙػار للروة الججبُ والجّّٙم ا مٍه

قّػة الؾلًة الصٍٜمّة المٜلٗة بالعاطلّة الرماُِ
 
 وثا

لّي ِجّّن ِلَ الم ػ االؿجٔالل. ٍٗض ا  دالء بالٍخائ٘ المدبجة  وطالة ثِٙػ  اال 

 الصٗاظ ِلَ الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ُٖ ٝٞ ِملّة مػازّة ُٖ ٝ
 
ن ِػاَِ مبعا

 
شٍل ِرب ا

 
 ٞ اال

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

لَ شّن االهجٌاء من ًغى الّملّة.   ا 

 المشائب و الشظىم: 23اإلاادة 
لّي ِجصمٞ الم ثاوات.ٍٗض ا   زمُّ الوػائب والػؿٍم واال 

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي24اإلاادة 

 الممان اإلاؤكذ -1
لَ  م  ِجم ثؾلّمٌا مُ ِػض المػقس  100.000000ِمٞ مبلْ الومان المؤٚت ا   دًر

 الممان النهائي -2

قّػ الجُ ثلُ ثبلّْ ( ٍِما30ِرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالل الدالخّن )
 
 .المٍٗض ِلَ ِٙع الجعبّػ الجا

لّيشرم االؿجدمار المٙجػح ُٖ ِػض الم ( من% 3ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ ُٖ خالخة ُٖ المائة )  ٍٗض ا 
لّيثٙجًُ من الومان الوٌائُ مبالْ الرؼاءات والوٗٙات المصٙٙة مػاِاة للجعابّػ المجظغة ِلَ شؾاب الم  .ٍٗض ا 

 

لّي ، ِجّّن ِلَ المالوماهةًاع مبلْ من ٝلما ثم اٚج ٝمالي مرعدا ُٖ ٓوٍن طمؾة ِفػ )ٍٗض ا   ( ٍِما.15الّمٞ ِلَ ا 
هغار بالٍٖاء بُٙ بعون هجّرة طالل قٌػ واشع ) ٝمال مبلْ الومان بّع ثٍزّي ا  هي ِص٘ ل1ُٖ شالة ِعم ا  ٖؾض الّٙع دون لمٍٗض (، ٖا 

مٜاهّة اللرٍء للٙواء.  ثٍِّن مُ ا 
ن ٍِٜن المِبَٙ الومان 

 
لّي الوٌائُ مظمما لومان شؾن ثوّٗغ ِٙع الجعبّػ والؿجظالص ما ِؾَ ا مًالبا بي من مبالْ ِلَ ؿبّٞ ٍٗض ا 

 ذلٛ الّٙع.
لَ الم َ موي ا 

ّٙ و ما ثب
 
لّي ِػزُ الومان الوٌائُ ا وذلٛ باهٙواء قٌػ بّع الٙبٍل الوٌائُ للظعمات المٙعمة شؾب مٙجوّات ِٙع ٍٗض ا 

 الجعبّػ.
ذا ثم ا   لّي ِالم الموا  ِة وؿّلة  المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض ا 

 
و با

 
ِالى بمٙجوَ رؿالة مّللة ومومٍهة الٍلٍل ا

 
ٍرة  ا زال المٝغ

آ
ٚبٞ اهٙواء اال

ُ الّع ِؾلمٌا  ال بػؿالة ٖر هي لم ِٕ برمُّ الجؼاماثي، ال ِػزُ الومان الوٌائُ ا 
 
ِالم، با ظا خابجا لٌغا اال   .المٍٗضثًُّ ثاِر
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 بي لألمىاٌ:  الىٍام املحاظ25إلاادة ا
لّي ِلجؼم الم ّّة والجوَّمّة الراري بٌا الّمٞ ُٖ المٔػب، ٝما ِرب ِلّي ٍٗض ا  ن ِمؾٛ مصاؿبجي الّامة يبٙا للمٙجوّات الجفِػ

 
با

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

 
الزم ِلَ الجرار الّمٞ بٌا المادر المجّل٘ بالٍٙاِع المصاؿبّة ال 9 -88ا

م  ض  1-92-138بجوّٗغى الٌَّػ الفِػٕ ٚر  (. 1992دزوبػ  25) 1413زمادى الداهّة  30المادر بجاِر

ن ثبػز مصاؿبة الم
 
لّي ِالوة ِلَ ذلٛ ِرب ا ٍع الغمة المالّة المٍهٍِة ُٖ الجٍِٗن من يػف ٍٗض ا  و المالمٍٗض مرم

 
لّي ا ، ٍٗض ا 

مٍال االؿجػداد. والجُ ثجومن طمٍلا 
 
ٍع وا مٍال الػز

 
 ا

ؿاس الّٙمة الجُ ٚعرت لٌا ِوع وهٌّا ثصت ثمػف الم
 
لٍل الدابجة ِلَ ا

 
مٍال ُٖ اال

 
ن ثّٙع ًغى اال

 
لّيِرب ا  . ٍٗض ا 

 

 

 اإلدااءاتلااكشا لل–ااب بلااش ةض:لاىتَ ءلػالحيللاامكرل

 :  أظباب اهتهاء ـالحيت العلذ26اإلاادة 
واهٌا ُٖ الصاالت الجالّة:ثوجٌُ لالشّة ِٙع الجعبّػ 

 
و بّّٜٗة ؿابٙة ال

 
زٞ المٙػر ُٖ الّٙع، ا

 
ما بمٍرة ِادِة ِوع شلٍل اال  ا 

لّي ثّّٔػ الّٙع بًلب من يػف الم -  بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ،ٍٗض ا 

ٌٗا ُٖ الٗملّن  - ( بمدابة ٚاهٍن االلجؼامات 1913ٓفت  12) 1331موان من ر  9من الٌَّػ الفِػٕ المادر ُٖ  269و  268الٍٙة الٙاًػة، ٝما ثم ثِّػ
 والٍّٙد

ؿٙاط ش٘ الم - لّي ا   بؾبب طًا  زؾّم. المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض ا 

 بالجؼاماثي المٍٗضٖؾض الّٙع بؾبب ِعم وٖاء  -

 : اظخمشاسيت أوؽىت وخذماث اإلاخحف في حالت اهتهاء ـالحيت العلذ27اإلاادة 
ٙة اهجٌاء معةللمٍٗضِص٘  هفًة وطعمات  ، ّٝٗما ٝاهت يِػ

 
ة ا ن ِجظغ ٝٞ الجعابّػ الػامّة لومان اؿجمػاِر

 
 دٍِان الٜ جبّة مجصٕ ِٙع الجعبّػ، ا

 :  حعذًل العلذ بعبب اخخالٌ الخىاصن الاكخفادي واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه28اإلاادة 
رادة الم و ا 

 
ذا شملت ٍػوف طارزة ِن ّٖٞ ا لّي ا  شٜام ثٍٗض ا 

 
شعاث َّّٖة  ٖازّة وّٓػ مػثٙبة، ، بؾبب ا

 
و ا

 
و ثوَّمّة زعِعة، ا

 
ّّة ا فِػ

و بّٔػ ؿبب من 
 
لَ المٍٗضبؾبب ا دى ذلٛ ا 

 
ؼع مجصٕ االؿجٙػار االٚجمادي والمالُ الؿجٔالل  اطجالل، وا لالح ًغا الجِؼ دٍِان الٜ جبّة، وثّغر ا 

زػة الم
 
لّي من طالل مػازّة ا قّار ٍٗض ا  ّن ِجٗٙان، بواء ِلَ ا  ن الًٖػ ِادة مواٚفة قػوط ِٙع الجعبّػ ودٖجػ ٖا  شعًما، ِلَ ا 

 
مٜ جٍب من ا
 الجصمالت، بالفٜٞ الغي ِمٜن ُٖ هٌاِة المًاف من اؿجػزاع الجٍازن االٚجمادي والمالُ.     

زٞ خالخة )
 
يار لروة الججبُ والجّّٙم داطٞ ا ان ببغل ٚمارى زٌٍدًما، ُٖ ا  ض ا3وُٖ ًغى الصالة، ِلجؼم الًٖػ قٌػ من ثاِر

 
ٍر ُٖ ( ا قّار المٝغ ال 

لَ اثٗاق شٍل ثّعِٞ قػوط الّٙع ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِ زٞ الجٍلٞ ا 
 
قّػة الؾلًة الصٍٜمّة الٜلٗة بالعاطلّة الٗٙػة الؾابٙة، من ا

 
 .وثا

لّيثصعد لروة الججبُ والجّّٙم ّّٝٗة ثٍِّن الظؾائػ الجُ موُ بٌا الم  .ٍٗض ا 

 ؤلالضامي:  اللىة اللاهشة أو الفعل 29اإلاادة 
ّن،   رادة الًٖػ ٍع شعث ّٓػ مجٍُٚ وال ِٙاوم وطارج ِن ا      ِوع وٚ

شادي ِن 
 
لَ درزة اؿجّمَ ثمّٜن  المٍٗضو ِوع لعور ٚػار ا ٝ دػ ثٜلٗة، ا 

 
و ا

 
لّب ا

 
لم ِٜن ُٖ الصؾبان ِوع ثٍُّٚ ًغا الّٙع وزّٞ ثوّٗغى ا

لّي الم لعار الٍّٙبات المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا الّٙع،  من ثوّٗغ االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي، بمٙجوَ ًغاٍٗض ا  و زؼء مٌم موٌا ال ِجم ا 
 
الّٙع، ٝلٌا ا

ؿٙاط الص٘ والرؼاءات الجّاٚعِة،    ٝصرؼ الوماهة وا 

لّي وُٖ ًغى الصالة، ِجّّن ِلَ الم  ة طعمةٍٗض ا  زٞ همان اؿجمػاِر
 
مٜاهّات من ا دٍِان الٜ جبّة  مجصٕ بغل ٚمارى زٌعى واؿجظعام زمُّ اال 

لَ  ٍع شعث من ًغا الٙبّٞ ِموس الما  لَ ٍػوف االؿجٔالل الًبّّّة. ووٚ لؼامُ(  شّن زالء الصعث والٍّدة ا  لّي )ُٖ شالة الّٗٞ اال  الص٘ ُٖ ٍٗض ا 
يار لروة الججبُ والجّّٙم     .االؿجٗادة من ثٍِّن ِادل  ِجم ثعارؿي ُٖ ا 

ذا ثراوز الّائ٘ معة خالخة ) ٍع ال3ا  ض وٚ قٌػ اِجبارا من ثاِر
 
قّار مٜ جٍب مُ اشجػام ( ا ٘ ا  هٌاء ًغا الّٙع ِن يِػ ّن ا  هي ِص٘ لٜال الًٖػ صعث، ٖا 

زٞ اطبار مصعد ُٖ خالخّن ٍِما ٝاملة، 
 
 ا
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 فىك إليهاإلا: إظلاه حم 30اإلاادة 

 أظباب ومعىشة إظلاه الحم: -1
ؿٙاط ش٘ الم لّي ِجم ا  ي اٍٗض ا 

 
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

 
و لظًا

 
لجؼام من االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي بمٙجوَ ًغا ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مبػر ا

    :ِلَ ؿبّٞ المدال ال الصمػ الّٙع، وطالة ُٖ الصاالت الجالّة

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

 
 ِعم ثًاب٘ االؿجٔالل، بفٜٞ مجٜػر ا

  م، جؼامات المجلِعم اشجػام اال  ّلٙة بالمّعات والّاملّن الالزم ثًٍّٖػ
  دٍِان الٜ جبّة مجصٕالجٍّٕٚ المجٜػر لظعمات، 
  رادِة لّملّات المػاٚبة الجُ ٍِٙم بٌا لة اال   ،المٍٗضالّٚػ
  وامػ الظعمة المادرة ِن

 
ن االمجدال لجّلّمات و ا  ،المٍٗضٖر

  

 

ٚماء الم ؿٙاط الص٘ ا  لّي ِجػثب ِن ا  زػاءات المجظغة من بفٜٞ هٌائُ من اؿجٔال ٍٗض ا  ٍع اال  ؼ مُ ثصملي الوجائذ المالّة المجّلٙة بمرم ل المٝػ
ة الظعمة. ولٌغا الٔػض ِؾظػ  المٍٗضيػف  زٞ همان اؿجمػاِر

 
 وؿائلي الظالة لعِم اؿجٔالل المػاٖ٘. المٍٗضمن ا

 حاالث أخشي إلظلاه الحم -2
ؿٙاط ش٘ الم لّي ِمٜن ا  ذن  ُٖ الّٙع ٍٖرا ُٖ شالة اهصالل الّٙعٍٗض ا  و ّٓػ مٙػوهة با 

 
ٝاهت مٙػوهة ا

 
وان وُٖ شالة الجمّٗة الٙوائّة ؿٍاء ا

 
ٚبٞ اال

ذا لم ِجٍٖػ الم غا ُٖ شالة الجؾٍِة الٙوائّة ا  ة ، ٝو لّي اؿجمػار الفٝػ ٖالس المٍٗض ا  ذن االؿجمػار ُٖ االؿجٔالل وُٖ شالة ا  لّيِلَ ا   ٍٗض ا 
لّي ِجصمٞ الم ٕ والمظايػ المػثبٍٗض ا  طًاء والمماِر

 
دهاى.اال

 
ِالى ومُ الجبّات المومٍص ِلٌّا  ا

 
ؿٙاط شٙي وٖ٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ا   ًة با 

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

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

ؿٗلي ِلَ الم
 
لّي ال ِرػي ثًبّ٘ الرؼاءات المصعدة ا ض دطٍل ًغا الّٙع شّؼ الجوّٗغ.3البالٔة خالخة )طالل الٗجػة االهجٙالّة ٍٗض ا  قٌػ من ثاِر

 
 ( ا

ن ِعم اشجػام االلجؼامات الجّاٚعِة ِجػثب ِوي ثًبّ٘ الرؼاءات الٙابلة للجػاٝم.  ا 

 انجزاءاد انًزرمجخ في حبنخ انًخبنفبد انزعبلذيخ ٔعذو رُفيذ شزٔط انعمذ جذٔل

 ة                         الٗ    ظ  ٍع الم     ه                                       ًممبلْ الرؼاء شؾب المظالٗة ِن الٍّم الٍاشع بالعر 
م     ٚر

 المػزُ
م ِن ٝٞ 500 ٍع  دًر ؿب

 
طّػ ا

 
زال الجّاٚعِة ثا

آ
ػ الؾوٍي داطٞ اال  1 ِعم ثؾلّم الجِٙػ

م  ِن ٝٞ  200 ٍع دًر ؿب
 
طّػ ا

 
ِالم والجعبّػ والمػاٚبة الع ثا قٌاد ِلَ الرٍدةِعم ثًبّ٘ هَام اال   3 اطلّة واال 

م ِن ٝٞ ٍِم 500 لة ِمٞ لروة المػاٚبة دًر  4 ثّمع ِٚػ
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 ٗة الربائّة دًر  5 مظالٗة  الجِّػ
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  6 مظالٗة باُٚ مٙجوّات ِٙع الجعبّػ دًر
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  7 ِعم اشجػام ٍٚاِع شٌٗ المصة والؾالمة دًر
ػ المًلٍبة م ِن ٝٞ مظالٗةدًر 200 دالء بالمؾجوعات والجٙاِر  8 ِعم اال 

 

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

 ااب بلااش بع:لمكتـي تلخت ميل

 : اللاهىن اإلاىبم32اإلاادة 

وِلي يبٙا للٙاهٍن المٔػبُ.ِرػي ثوَّم ِٙع الجعبّ
 
 ػ ًغا وثوّٗغى وثا
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 : لغت العلذ33اإلاادة 

ّن باللٔة الّ ػ والمؾجوعات المجّلٙة بالًٖػ ػات والجٙاِر رؿالّات والٍٗاثّػ والمٝغ ػ اال  و لٔة ِٙع الجعبّػ ًُ اللٔة الّػبّة. وِجم ثصِػ
 
ػبّة ا

 الٗػهؾّة.

 :  حعىيت النزاعاث34اإلاادة 

ي هؼاع 
 
ٍع ا يار لروة الججبُ والجّّٙم ِجم ِػض الٙوّة ُٖ شالة وٚ وِلي وبّع اؿجوٗاذ زمُّ الًػق الجٍاّٖٙة ُٖ ا 

 
و ثا

 
بظمٍص ثوّٗغ ًغا الّٙع ا

ؿٌا وِؾجعٌِّا الؾّع والُ زٌة مػاٝـ 
 
ؿُِٗلَ لروة ثصّٜم ِجػا

 
و ًما مّا . وثوم ًغى اللروة  ٝال من رئّؽ  ا

 
ّن ا شع الًٖػ

 
، بواء ِلَ يلب ا

لّي ملللممدٞ الٙاهٍهُ المرلؽ الرماُِ و ا ٖوال ِن ٝٞ قظك ثّع مفاٝر جي مّٗعة . وِّػض الوؼاع، ِوع االٚجواء، ِلَ المصاٝم المظجمة ٍٗض ا 
  بمعِوة مػاٝـ.

 : جبليغ ؤلاؼعاس35اإلاادة 

٘ ر  رؿالي ِن يِػ و ا 
 
قٌاد باالؿجالم، ا ما ثؾلّمي ِعا بّع مٙابٞ اال  قّار ِػؿٞ ثًبّٙا لٌغا الّٙع ِرب ا  و ا 

 
مػ ا

 
قّار ٝٞ ا ؿالة مومٍهة مُ ا 

ٍر بّٙع االلجؼام. لَ الّوٍان المٝغ ٙة من يػق الجبلّْ ِصعدًا الٙاهٍن ا  ي يِػ
 
و با

 
 بالجٍلٞ ا

 :  حعذًل العلذ36اإلاادة 

ٍع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ  ِٙع الجعبّػ ال ِمٜن ثّعِٞ  ن ثفٜٞ ًغى الجّعِالت مٍه
 
ّن. وِرب ا ال بواء ِلَ اثٗاق مفجػك بّن الًٖػ ا 

قّػة الؾلًة الصٍٜمّة المٜلٗة بالعاطلّة رماُِال
 
 وثا

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

 :  هىاق جىبيم اإلاىاد37اإلاادة 

ي مادة من ًغى المٍاد يابّ
 
ٍع  اٚايّ الّؽ ال ٝ دٝواش الجصمالتِلَ مرم

 
و ا

 
بًال الّٙع. . وال ِؤدي بًالن مادة ا لَ ا   ػ ا 

لب
 
ذا ا و ا 

 
ٝ دػ من ًغا الّٙع، ا

 
و ا

 
ّة مادة ا و ِعم قِػ

 
ان ِلَ بغل ٝاٖة الرٌٍد ُٖ شالة الجومّك ِلَ بًالن ا لَ ذلٛ، ِجٗ٘ الًٖػ هاٖة ا  صت وا 

و ثٍِّوٌا بمٍاد زعِعة ٝ ّٗلة بومان ا
 
ان ًغى المٍاد ا رزاع ؿِػ زٞ ا 

 
و ثلٛ ّٓػ ٚابلة للجًبّ٘، وذلٛ من ا

 
 شجػام روح ًغا الّٙع.ًغى المادة ا

 

ة واٌلااهتبيلمتحفللاخل ؾلبتربريلةفـتـالااـتـحـنـالت

 ش يف ..................ـــــــــــمراك

 شــــــــــة مراكــــض مجاعـــرئي

 اط يف ..................ــــــالرب

 وزيــــــر الداخليــــــة
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  لس الجماعً لمراكشرئٌس المج دمحم العربً بلمائدالسٌد 

بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فان االمر ٌتعلك بمسطرة احداث مرفك متحف دٌوان الكتبٌة وهو من مشارٌع 

الملحمة بالمكتب الصحً برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" وسٌتم احداثه على مستوى البمعة االرضٌة 

 الضرورٌة."دار البارود" لتوفرها على الشروط  الجماعً سابما

 بـــاب المنالشــة مفتــوح.

    ּ ان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض النمطة على التصوٌت
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 2012فبراٌر  20بتارٌخ  240/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108ورة العادٌة لشهر فبراٌر من جدول أعمال الد الثانٌة والعشرونالنمطـة            

 

                                                                                                                                                                                 

 2018

202018

 

 113.1492 

  

  

  المرفك ٌندرج ضمن مشارٌع برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" .وبعـــد التؤكٌد على ان هذا 

 وفره على الشروط العامة الضرورٌة وبعــد االحاطة بطبٌعة العمار الممترح إلنجاز المتحف موضوع النمطة لت

 "دار البارود". بالبمعة األرضٌة الملحمة بالمكتب الصحً الجماعً سابماوٌتعلك االمر 

  

 . 

  

48 

48 

وهـم الســـادة48

أحمد احمد المتصدق، خدٌجة الفضً، عواطف البردعً،  ر،عبد الرزاق جبو عبد السالم سً كوري،دمحم العربً بلمائد، 
عبد الرحٌم  ،وزرنـد خـحمٌ عادل المتصدق، عبد المجٌد اٌت الماضً، ،شـابراهٌم بوحن ٌل امغـاري،اسماع توفلــة،

، اشـراق البٌوسفً، امٌنة العمرانً االدرٌسً، جوٌدة العوٌدي، حفٌظة مجدار، مرٌم خاي، حسن بباوي ،الفٌرامً
ٌن نوار، عبد الكرٌم لمشوم، ي البشٌر طوبا، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعباد، عبد الهادي فاري، عبد االله الغلف، الحس

عبد الهــادي التلماضً، خلٌفة الشحٌمً، محمـد اٌت بوٌدو، محمـد بالة، جمال الدٌن العكـرود، دمحم بنلعروسً، ي 
 ،السعٌد اٌت المحجوب  ،الـدمحم بن ب عبد الهادي وٌسالت،عبد الفتاح رزكً،  الحسن المنادي، المصطفى الوجدانً،

دمحم بوغربال،  ٌوسف اٌت رٌاض ،عبد  ، ٌونس بن سلٌمان ،توفٌك بلوجور ،زاويـدمحم اٌت ال ،د بنانًلمجٌـعبد ا
 ي احفٌظ لضاوي العباسً. الصمد العكاري، فاطمة لمكهون، عبد الهادي بن عــال،
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثالثة  والعشرونالنمطة 

 حعذًل هىاػ الخحمالث اإلاخعلم بالخذبير اإلافىك إلاخحف دًىان الىخبيت على لىء مالحٍاث وصاسة الذاخليت.

   مجلس الجماعً لمراكشرئٌس الدمحم العربً بلمائدالسٌد 

تمرٌر اللجنة الذي سبك تالوته ٌتضمن النمطتٌن معا، فمد 

2014

 

2017

132015

686052017

 

 بـــاب المنالشــة مفتــوح.

    ּ صوٌتان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض النمطة على الت
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 2012فبراٌر  20بتارٌخ  241/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثالثة والعشرونالنمطـة            

                                                                                                                                                                                 

 2018

202018

 

 113.1492 

  

  

 2014

 

 2017

132015

686052017 

  

  

 . 

  

47 

47 

وهـم الســـادة47
ر، عواطف البردعً، أحمد المتصدق، دمحم توفلة، اسماعٌل عبد الرزاق جبو وري،الم سً كالسعبد دمحم العربً بلمائد،

حسـن ببـــاوي، اشراق البٌوسفً،  ل المتصدق، حمٌد خوزرن،امغاري، ابراهٌم بوحنش، ٌوسف اٌت رٌاض، عاد
امٌنة العمرانً االدرٌسً، جوٌــدة لعوٌدي، حفٌظة مجــدار، مرٌم خــاي، سعٌدة ساللة، ثورٌة بوعبــاد، عبد الهادي 

ماضً، عبد الهادي فـاري، عبد االله الغلف، الحسٌــن نوار، عبد الكرٌم لمشــوم، م. البشٌر طوبــــا، عبد الهادي التل
بن عال، خلٌفة الشحٌمً، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم بالــة، جمال الدٌن العكرود، محمـد بنلعروســً، م الحسـن المنـادي، 

 دمحم بن بال، ،السعٌد اٌت المحجوب خلٌل بولحسن، المصطفـى الوجدانـً، عبد الفتـاح رزكـً، عبد الهـادي وٌسـالت،
ٌونــس بن سلٌمـــان، جمال  توفٌـــك بلوجــــور، عبـد الرحٌــــم الفٌرامـــً، ،زاويـاٌت ال دمحم ،ًـد بنانعبد المجٌـ

 م. احفٌظ لضاوي العباسً. ،ون ـة لمكهـفاطم ،الـد بوغربـمحم الدٌـن العكـرود،
 

ل كـا لم ل وـــي

ارود"،  وذلن "دار الب بالمكتب الصحً الجماعً سابما 

37                     
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ل

ل

 

 

 اخلاص دفـتــر الـتـحـمــالت 
 رـدبيفويـض تبت

 ةديوان الكتبيف ـمتح 
 
 

 الكتبيتديىان متحف  روعواإلعداد وإجناز الدراساث ملش مهمت االستشارة يف مرحلت التصىر  

 امللحق  باملكتب الصحي اجلماعي سابقا.بالىعاء العقاري 

 سىي  وإجناز شغاا  التهيةت والتههيمت. 

 ثقافيا واقتصادياه تدبري. 
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لااب بلاألةل:لمكتـي تلع مل

 : مىلىع علذ الخذبير اإلافىك1اإلاادة 

لَ قظك مّوٍي طاهُ ثٍِٗن الجعبّػ لمجصٕ دٍِان الٜ جبّة  "المٍٗض"ًغا ب ٝواش الجصمالت المؾماة بمٍزب زماِة مػاٝـثّجؼم  ا 
و للٙاهٍن 

 
لّيالظاص ِؾمَ "المالّام ا  الزٞ اهراز الّملّات الجالّة : "،ٍٗض ا 

هراز العراؿات مٌمة اال -  ِعاد وا  ٘  بالمٜ جب المصُ الملصبالٍِاء الّٙاري الٜ جبّة دٍِان مجصٕ لمفػوع  والججبُ ؿجفارة ُٖ مػشلة الجمٍر واال 
٘( والمؾمَ ُٖ  الًٍبٍٓػاُٖ)شؾب المؾس  الرماُِ ؿابٙا  وذلٛ بالّٙام بالمٌام الجالّة: دٍِان الٜ جبّة " جصٕ م ب" ٝواش الجصمالت ًغا المٖػ

ِعاد المفػوع الّلمُ -  .ثٙعِم المؾاِعة والمٍاٝبة واالؿجفارة ال 
ةالمؾاِعة الطجّار المٌوعس المّماري والجمامّم ال -  .مّماِر
 .المؾاِعة الطجّار المٜ جب المٜلٕ بالعراؿات الؾّوٍٓػاّٖة وثصعِع الجمامّم الؾّوٍٓػاّٖة -
ن اقارة الرماِة لمٍاٝبة المفػوع -  .وهُ طبّػ مجظمك ًر
 .ثوّٗغ المفػوع الّلمُ -
 .ّةثٍِٜن مرمٍِة مّػوهات دائمة للٜ جب الٙعِمة والمظًٍيات شؾب مصجٍى ثٍزٌّات العراؿة الّلم -
ض معِوة مػاٝـ -   .اهراز ابصاث وخائّٙة لجًٍِػ المصجٍى الدٙاُٖ ارثبايا بالجػاث المٜ جٍب ومّلمة الٜ جبّة وبمٗة ِامة ثاِر
ة والٗوبة والجٙوّة والؾّوٍٓػاّٖة مُ اهجاج الصٍامٞ الظالة  - ٘ بالجرٌّؼات االداِر بالّػوض ثمٍِٞ واهراز اقٔال الجٌّئة والجرٌّؼ وثؼوِع المٖػ
 .مٙعمة للرمٌٍر بّع اهجٌاء الرماِة من اهراز االقٔال الٜبػى ال
 .ثعبّػى خٙاّٖا واٚجمادِا -
 

 التدبًن الثقايف للمرفق  -1
o  عرض رلموعات واثئقية وسلطوطات وكتب تراثية تؤرخ للرتاث ادلغريب والعريب ادلكتوب 
o  ة تفاعلية، جتهيزات ودالئل  صوتية... (  وزايرات مصحوبة مبرشدين)أفالم، أجهز  متنقلة لإلرشادالوساطة الثقافية: وضع جتهيزات اثبتة و. 
o  انتاج وتنظيم معارض مؤقتة 
o تنظيم تظاىرات مؤقتة موازية للرفع من إشعاع ادلرفق 
o      تنظيم أنشطة بيداغوجية تربوية لفائدة تالميذ ادلؤسسات التعليمية والتكوينية واجلمهور الناشئ                         

 التدبًن اإلقتصادي للمرفق -4
o   استقبال وإرشاد الزوار 
o  التذاكرتدبًن 
o تدبًن مكتبة وزلل تذكارات 
o تدبًن الفضاءات الستقبال التظاىرات الثقافية والرتاثية 
o تدبًن ادلوارد البشرية اليت سيتم توظيفها من طرف ادلتعهد 
o ستهدف سلتلف الفئات )اجلمهور العريض، مهنيي القطاع السياحي، وسائل اإلعالم  نشر إعداد برانمج تواصلي جهوي، وطين ودويل حول ادلتحف وانشطتو ي

 واثئق ثقافية صالوانت ومعارض ....(
o أتمٌن الفضاءات وادلعروضات والزائرين 
o الصيانة اإلعتيادية  للبناية وفضاءاهتا 
o القيام  ابلصيانة والتسيًن 
o  سيما مداخيل استغالل الفضاءات وتذاكر الدخولاستخالص سلتلف ادلداخيل ادلرتبطة ابدلشروع وال 
o  اإلستفادة من مسامهات وتربعات  سلتلف ادلؤسسات   
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 : مىىهاث علذ الخذبير اإلافىك 2اإلاادة 

 ٝالجالُ :عمد التدبٌر المفوض مٍٜهات 

 االثٗاّٚة -
 ٝواش الجصمالت -
مٍال -

 
  (الملصٙات )زػد اال

 

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

 الذعىة إلى اإلاىافعت: معىشة 3اإلاادة 

ٍج للًلبّات الّمٍمّ ٙة بٙاهٍن لالؿجفارةيبٙا لمبادئ المواٖؾة والمؾاواة ُٖ الٍل ِالن ِن  دٍِة للمواٖؾة مٖػ  .ة ؿّجم اال 

 :اإلاشاحع اللاهىهيت 4اإلاادة 

طػى طالة
 
لَ مػازُ ِامة وا  :وًُ ِلَ ؿبّٞ المدال ال الصمػ ثموٕ المػازُ الٙاهٍهّة الجُ ِؾجوع ِلٌّا الّٙع ا 

 اإلاشاحع العامت 

  م  .الظاص بالرماِات 113-14الٙاهٍن الجوَّمُ ٚر
  م الٙاهٍن م  47-06ٚر  .المجّل٘ بمعوهة المصاٝم المالّة 62-99المجّل٘ برباِات الرماِات المصلّة ٝما وُٚ ثّّٔػى وثجمّمٌا الٙاهٍن ٚر
  م  للمػاٖ٘ الّامة. الظاص بالجعبّػ المٍٗض 05-54الٙاهٍن ٚر

 
 اإلاشاحع الخاـت

 م الٌَّػ ال طّػةمن زمادى  30لادر ُٖ  1.92.138فِػٕ ٚر
 
م  (1992 مبػدِؾ 25) 1413 اال المجّل٘ بالٍٙاِع المصاؿبّة    9.88 بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر

 .الٍازب ِلَ الجرار الّمٞ بٌا
  م ض  1-03-194الٌَّػ الفِػٕ ٚر م 2003قجوبػ  11) 1424رزب  14بجاِر  المجّل٘ بٙاهٍن الفٔٞ. 65-99( بجوّٗغ الٙاهٍن ٚر
 زٍر ا

 
ّّة والجوَّمّة المجّلٙة بالفٔٞ وا لّاملةلّع ٝٞ الومٍص الجفِػ

 
م  ا ض  2-73-685وطالة المػؿٍم الملُٜ ٚر  08) 1393ذي الّٙعة  12بجاِر

زٍر ُٖ ًٚاِات المواِة والجرارة والمٌن الصػة والٗالشة. 1973دزوبػ 
 
دهَ لال

 
ُ الصع اال  ( بٖػ

  ُض  6ِعد الٙػار الربائ ؿّار الػؿٍم والصٍٙق والٍزّبات المؾجصٙة لٗ 19/05/2008بجاِر
 
ائعة مّؼاهّة زماِة مػاٝـ ٝما ثم ثّعِلي المصعد لوؾب وا

 وثجمّمي. 
 (20/02/2018 )زلؾة  2018ٖبػاِػ  معاوالت المرلؽ الرماُِ لمعِوة مػاٝـ طالل دورثي الّادِة لفٌػ     

 

ن
 
هَمة المّمٍل بٌا ُٖ ًغا الفا

 
جي لرمُّ الٍٙاهّن واال  .ال ِمٜن للمٍٗض الّي ان ِصجذ بّعم مّٖػ

 

 ن : مذة الخفىي5اإلاادة 

ٚمَ شؾب الّػض الجٙوُ للمجواٖؽ 15ُٖ   الجٍِٗنثصعد معة 
 
 ؿوة ٝصع ا

وان ُٖ الصاالت 
 
هٌاء الّٙع ٚبٞ اال  .ٝواش الجصمالت ًغا  ُٖالمومٍص ِلٌّا وِمٜن بمٗة اؿجدوائّة ا 

 : جاسيخ دخٌى العلذ حيز الخىفيز 6اإلاادة 

ال بّع المٍاٖٙة ِلّي من ٚبٞ  ال ِّجبػ قّػ من يػف الؾلًة الصٍٜمّة المٜلٗة بالعاطلّةٝواش الجصمالت هاٖغا ا 
 
 .المرلؽ الرماُِ والجا

ان  مػ ببعء الظعمة  الّٙعوثبجعئ معة االؿجٔالل المػثبًة بؾِػ
 
ض ثبلّْ اال لّيبعاِة من ثاِر  .للمٍٗض ا 
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 ااب بلااج ىيل:لاحلكوملةاالاتزام تلاام مللاونفوضلإايُ

 : التزاماث عامت7اإلاادة 
 بالجّٙع بالمبادئ الجالّة: لّيالمٍٗض ا  ِلجؼم 

و طارزّا. 
 
ي ثّّٔػ بالبواِة داطلّا ا

 
شعاث ا  ِعم ا 

هراشٌا  شؾن وزي وثظمّك زمُّ الٍؿائٞ الالزمة ال 
 
لّي ِلَ ا  الّٙام بالمٌام المؾوعة ا 

 المؾاواة بّن المػثّٗٙن 
ة الموفاة    ِّةواالزجما واالٚجمادِةطعماثٌا  مُ الجًٍرات الجٜوٍلٍزّة  ومالئمةاؿجمػاِر
خمان  ثٙعِم طعماثي 

 
شؾن قػوط الؾالمة والرٍدة والمصاَٖة ِلَ البّئة بالٙػار الربائُ الرماُِالمٙجػشة ُٖ الّػض الجٙوُ والموموة باال

 
 وُٖ ا

قّارى .همان مراهّة دطٍل الٍٍٖد الػؿمّة    ِوع ا 

 الخلني()الالتزاماث مىلىع الخذبير والتزاماث اإلاخعهذ في عشله  التزاماث خاـت :8إلاادة ا

ة طالة لجعبّػ مجصٕ دٍِان الٜ جبّة ٝما ًٍ مومٍص ِلّي ُٖ المادة  ؿّؽ قٝػ
 
لّي بجا م  25ِلجؼم المٍٗض ا  المجّل٘ بالجعبّػ  54-5من الٙاهٍن ٚر

 للمػاٖ٘ الّامة. المٍٗض

 :  املخاوش واإلاهذداث9اإلاادة 
لّي ِّجبػ الم  صمال بغلٛ مظايػى ومٌعداثي.شّح ٍِٙم بجعبّػى مج المجصٕمؾؤوال ِن ؿّػ واؿجٔالل ٍٗض ا 

 : اخخياس ميان ؤلاكامت 10اإلاادة 
لّي ِرب ِلَ الم ن ِظبػ بي ٍٗض ا 

 
ن ِجٍٖػ يّلة معة الّٙع ِلَ مٙػ دائم بمعِوة مػاٝـ و ا

 
مػ بالظعمة،  المٍٗضا

 
 ٍٖر ثٍللي باال

 : اإلاعؤولياث اإلاهىيت 11اإلاادة 
لّي ِومن الم ن ِورؼ بمٌوّة زمٍُّٗض ا 

 
هي ٚادر ِلَ ا

 
هي ّٓػ  ا

 
الظعمات المصعدة ُٖ ِػهي والجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا. وِمػح با

و زؼئّا.
 
ِاٚة ثوّٗغ الجؼاماثي ٝلّا ا هٌما ا 

 
ّٓار من قا

 
ي الجؼام ثراى اال

 
ي ثّّٙع ٚاهٍهُ وال

 
 طاهُ ال

لّي ِموُ ِلَ الم طػى ٍّٓٗض ا 
 
ي لمؼاولة مٌام ا مٜوة المٍهٍِة ثصت ثمٖػ

 
ن ِظمك اال

 
ٍع  ٝواش موّا باثا ا ػ الظعمات الجُ ثفٜٞ مٍه

 الجصمالت ًغا.   

لّي ِرب ِلَ الم و االؿجدوائّة وُٖ ٍٗض ا 
 
قٔال العورات الّادِة ا

 
ة ُٖ ا زٞ المفاٝر

 
ي دٍِة ثٍزٌٌا رائؿة المرلؽ الرماُِ من ا

 
ن ِؾجرّب ال

 
ا

هفًة ذات الملة بمرال اطجماص ًغا المجصٕ.
 
 زمُّ االزجماِات الجوؾّّٙة واال

 التراخيق:12اإلاادة 
لّي ال َِّٗ الم  .لمؼاولة هفايي طالل مػشلة الجعبّػ الٙاهٍهّة المًلٍبةمن الصمٍل ِلَ الجػاطّك ٍٗض ا 

 : الخؤميىاث13اإلاادة 
لّي ِرب ِلَ الم هفًجي المٌوّة، وبمٗة ِامة ِن ٍٗض ا 

 
ة مؾؤولّجي المعهّة والمظايػ الجُ ٚع ثجػثب ِن ا

 
ن ًُِٔ يّلة معة ثعبّػى للموفا

 
، ا

هر هػار الالا 
 
٘  وهػر الماء، واال مّن ثًُٔ ثصعِعا مظايػ الصِػ

 
شٙة از مظجلٕ المٌام الجُ ِوك ِلٌّا ٝواش الجصمالت  ًغا، وذلٛ بٍاؿًة ٍِٙد ثا

ّٓار ّٖما ِجّل٘ 
 
ٍع وامٍال االؿجػداد باال  بمٙعار ّٚمجٌا الجٍِّوّة. بامٍال الػز

زٞ خالخة ) جٍِّوّةالمجٌا الصؾابّة الماّٖة وّٚمجٌا ِصعد ّٚ بٌغى االمٍال ِرب وهُ زػد شوٍري  ٔػضلاا ولٌغ
 
قٌػ من 3وذلٛ داطٞ ا

 
( ا

مػ ببعء الظعمة.    
 
ض ثبلّْ اال  ثاِر

لّي ِرب ِلَ الم ن ِٙعم ٍٗض ا 
 
مّن، وذلٛ يّلة معة الّٙع.للمٍٗضا

 
ٚؾاط الجا

 
داءى ال

 
مّن والٍخائ٘ الجُ ثدبت ا

 
 ، مػة واشعة ُٖ الؾوة، ٍِٙد الجا

 الففت الصخفيت: احترام 14اإلاادة 
ؿاؿّا لجوّٗغ مٙجوّات ٝواش الجصمالت ًغا. وِرب ِلَ الم

 
لّي ثّجبػ المٗة الفظمّة قػيا ا ذ ال  ِوٗؾيدٍِان الٜ جبّة مجصٕ  ثعبّػٍٗض ا  ا 

و زؼئّة
 
 .ِمٜوي ثٍِٗت شٍٙٚي ُٖ الجعبّػ بمٗة ٝلّة ا
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 : الخعاكذ مً الباوً 15اإلاادة 
ن زؼء من ا

 
لّيَِٞ الم  ًغا  اللجؼامات المصعدة ُٖ ٝواش الجصمالتُٖ شالة الجّاٚع من الباين بفا  المٍٗضمؾؤوال بمٗة قظمّة ثراى  ٍٗض ا 

ّٓار ِن الٍٖاء برمُّ االلجؼامات الموٍية بي وِبَٙ ِلَ الم
 
لّي واال ن ِٗػض ِلَ المجّاٚعِن من الباين ٍٗض ا 

 
 بما ِومن ثًبّ٘ بااللجؼامات عالجّٙا

 . بوٍد.ِٙع الجعبّػ

 ًىت مخالفاث اإلاشجفلين: معا16اإلاادة 
ٍِان المصلّٗن الجابّّن  المػثٍٗٙن ِمٜن مّاِوة المظالٗات الجُ ِػثٜبٌا 

 
لّي لملمن لعن اال  والصاملّن لؾوع ٚاهٍهُ ِفٌع ِلَ وٍّٗجٌم.ٍٗض ا 

اكبت جىٍيم 17اإلاادة   فىك إليهاإلا: مش
لّي ِرب ِلَ الم ن ِدبت ٍٗض ا 

 
زٞ ؿ للمٍٗضا

 
طػى داطٞ ا

 
ي ؿلًة مػاٚبة ا

 
ثًبّٙي الّٗلُ لوَام  لجّاٚعِةاوة واشعة ثصت يائلة الرؼاءات وال

قٌاد ِلَ الرٍدة  ِجومن طمٍلا الّوالػ الجالّة:   ِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة واال   اال 
o .زػة

 
ؿاؿّا للّاملّن ِصعد بالظمٍص قػوط الجٍٍّٕ ودُٖ اال

 
 ٚاهٍها ا

o العاطلّة. هَاما داطلّا  ِصعد ًّاٝٞ الجعبّػ وثعّٚ٘ الصؾابات 
o  .قٌاد ِلَ الرٍدة زػاءات ؿّػ الٌّاٝٞ والمػاٚبة العاطلّة للجعبّػ المٍٗض واال   دلّال ِمٕ ا 
o  .ا ومػاٚبجٌا غا قػوط ثعبًّػ بػام المٗٙات ٝو قٜال ا 

 
 هَاما ِصعد قػوط وا

لااب بلااج اح:لحكوملةةادب تلاملفوض

 : وؽش العلذ18اإلاادة 
ع ٍع ِٙع الجعبّػ ومعثي  الجػابّة  ة الػؿمّة للرماِاتِوفػ مؾجظ ػج من ِٙع الجعبّػ ُٖ الرِػ ؿماء المجّاٚعِن ولٗاثٌما ومٍه

 
وِجومن  ا

غا البوٍد المجّلٙة بالمػثّٗٙن. ومصجٍاى   ٝو

اكبت الخذماث19اإلاادة   : جدبع ومش

اكبت  -1  ظلىت اإلاش
زٞ الجّٙن، بّّن المٜان ومن طالل المؾجوعا المٍٗضِجٍٖػ 

 
ت، من شؾن ؿّػ المجصٕ وشؾن ثوّٗغ الّٙع ِلَ زمُّ ؿلى المػاٚبة من ا

لّي وِجّّن ِلَ الم ة للمٍٗض ا  لّي ٍٗضثٙعِم زمُّ الجؾٌّالت الوػوِر   .ٚمع ممارؿة مٌام المػاٚبة المٌٍّدة ا 

لّي مللوثٍزي  زماِة مػاٝـ ّّوٌا رئّؽِوثجم ِملّات المػاٚبة من يػف لروة   ٍع ٍٗض ا  ض  15مػاؿلة طالة ُٖ المٍه ِة ِملّة ٍِما ٚبٞ ثاِر
 
ا

 مػاٚبة مُ مػاِاة ٍػوف ومٍاّٚت اؿجٙبال رواد المجصٕ
م وِظبػ بٌم الم للمٍٗضٝما ِمٜن  ٍِان ِظجاًر

 
و ا

 
ن ِؾجّّن بظبػاء ا

 
و ا

 
و مػاٚبات ط ارزّة ا

 
ن ٍِٙم ُٖ ٝٞ وٚت وشّن بجعّٚٙات ا

 
لّي ا مُ ٍٗض ا 

لّيلملالؾػ المٌوُ والظبػات المٜ جؾبة  اِاةمػ   .ٍٗض ا 

 ييم:لجىت الخدبع والخل -2
شعاث لروة ثجبُ وثّّٙم  ؿٌا رئّؽِِجم ا 

 
و  زماِة مػاٝـ ػا

 
 من ِوٍب ِوي ، وثجٍٜن من:ا

 ُِو من ِوٍب ِوي رئّؽ اللروة المٜلٗة بالمػاٖ٘ الّمٍمّة والظعمات بالمرلؽ الرما
 
 ا

  و من ِوٍب ِوي بالمرلؽ الدٙاّٖةرئّؽ اللروة المّوّة بالفؤون
 
 الرماُِ ا

 و من ِوٍب ِوي رئّؽ الٙؾم الدٙاُٖ بالمرلؽ
 
 الرماُِ  ا

 و من ِوٍب ِوي
 
 رئّؽ ٚؾم المػاٖ٘ الّمٍمّة الٜبػى ا

    لّيِن المخالث ممدلّن  ٍٗض ا 
 ممدٞ ِن وزارة الدٙاٖة 
 ن ُٖ المرال  طبِّػ

ن  وللمٍٗض
 
ِة ٝ ٗاءة  االؿجفارةؾجّّن ِلَ ؿبّٞ ِا

 
ا. ِبا  ػى ٖائعة ُٖ شوًٍر

ٝع من الجوّٗغ ال
 
لّيمالمؾوعة لل لظعماتلرّع ثجمدٞ مٌمة ًغى اللروة ُٖ الجا ومن اشجػام الفػوط الجّاٚعِة. وِجّّن ِلٌّا دراؿة  ٍٗض ا 

      بمعى ثٙعم ثوّٗغ الّٙع. واثظاذ الٙػارات المجّلٙة
ي وٚت ِوع الوػورة. المٍٗضٝٞ ؿوة بعٍِة من  مػةثرجمُ ًغى اللروة 

 
هي ِمٜن اؿجعِاؤًا ُٖ ا

 
 ّٓػ ا
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 الخلاسيش العىىيت -3

لّي عات والمًّّات الجُ ِرب ِلَ المِالوة ِلَ المؾجو ن ِٙعمٌا بًلب من ٍٗض ا 
 
هي ِجّّن  المٍٗضا ن ِرّلٌا ُٖ مجواولي ِلَ العوام، ٖا 

 
و ا

 
ا

لّي ِلَ الم ن ِٙعم ٍٗض ا 
 
ػا مالّا.     للمٍٗضا ػا ٖوّا وثِٙػ  ٝٞ ؿوة بّاها ِن الوفاط ِجومن ثِٙػ

لَ  رؿال ًغى المؾجوعات ا  ٍ ٚبٞ هٌاِة قٌػ المٍٗض ِرب ا   من ٝٞ ؿوة  ز ٍِلّ
 ثّاٚعِا.

 
ن ذلٛ ِّجبػ طًا دالء بٌغى المؾجوعات ُٖ الٍٚت المواؿب، ٖا  ذا لم ِجم اال   ا 

 اإلاشاحعت الذوسيت -4
لَ ثّّٙم دوري مفجػك ٝٞ طمؽ ؿوٍات للوَػ مٜاهّة مػازّة بّن  ُٖ ثظوُ مٙجوّات ًغا الّٙع ا  وِٞ الّٙع ودراؿة ا 

 
ُٖ لٍّبات ثًبّ٘ وثا

ِادة الوَػ ُٖ و ا 
 
يار اشجػام الجٍازن المالُ للجعبّػ مٙجوّاثي ا وثجم ِملّة المػازّة من  .قػوط ؿّػ الجعبّػ المٍٗض ٚمع مالءمجي مُ الصازّات ُٖ ا 

ِالى يػف لروة الججبُ
 
 وُٖ شالة  وزٍد لٍّبات ٖوّة ثؾجّّن بمٜ جب طبػة طارزُ  المومٍص ِلٌّا ا

 : الحفاً على جىافعيت اإلاخحف20اإلاادة 
ن ِج المٍٗضِرب ِلَ 

 
هفًجي ا

 
زٞ ثؾٌّٞ شؾن ثوّٗغ الجعبّػ وهمان ثواٖؾّة ا

 
ة الجُ ثعطٞ ُٖ لالشّاثي ال زػاءات الوػوِر ظغ زمُّ اال 

 .داطٞ مصّى المفػوع
ل

لااب بلاااابع:لأمواللااتفو ضل

 : الىٍام اللاهىوي لألمىا21ٌاإلاادة 
مٍال الجُ ِوٌّا 

 
لّي ثصت ثمػف الم المٍٗضثوٙؾم اال لَ لوّٗن، وًما: ٍٗض ا   ، ا 

 أموال الرجوع -0
ٍع الّٙار المظمك للمفػوع المجٍازع  مٍال الػز

 
هفاؤًا ٍٖٚي والجُ   بمصاذاة المٜ جب المصُ الرماُِ ؿابٙاثجومن ا والبواِات المؼمُ ا 

ن ثمػف الم لّي ؿجٍهُ  بمٍزب ًغا الّٙع ًر غا الجرٌّؼات الموٍٙلة الجٍُٗض ا  ة والؾّوٍٓػاّٖة ٝو قٔال الجٌّئة المّماِر
 
ؿجظمك  بّع اهجٌاء ا

لّي لؾّػ المفػوع والجُ ؿّٙجوٌّا الم  الؿجٔالل المفػوع وٖ٘ الفػوط المص عدة ُٖ ِٙع الجعبّػ ًغا.ٍٗض ا 
و ٝػاء ّٝٗما ٝ ان من ٚبٞ الم

 
و بُّ ا

 
ي ثٍِٗت ا

 
ٍع ا مٍال مٍه

 
ن ثٍٜن ًغى اال

 
لّي ال ِمٜن ا  .يّلة معة الجعبّػٍٗض ا 

لّي المو المٍٗضٍِٙم  ا ٍٗض ا  قٌػ شوٍِر
 
ٞ ؿجة ا زٞ قٌػ واشع )بٝو

 
ٍع المٍزٍدة، وذلٛ داطٞ ا مٍال الػز

 
ِعاد زػد ولُٗ ثٗمّلُ ال ( من 1ا 
ٍع المٙجواة الشٙا مٍال الػز

 
هاُٖ لرمُّ ا ِعاد زػد ا     .دطٍل الّٙع شّؼ الجوّٗغ. ٝما ِجم ا 

 
 
ٍع شٍٙق الم المٍٗضِوع اهجٌاء لالشّة ِٙع الجعبّػ، ِجبٍا هابة بٍٙة الٙاهٍن ُٖ مرم لّموؼلة اال  ٍع. ي ٍٗض ا  مٍال الػز

 
 المػثبًة با

ض هٗؾي، ِجّّن ِلَ الم لّي وُٖ ًغا الجاِر ن ِػزُ ٍٗض ا 
 
طّػ، ُٖ شالة  للمٍٗضبا

 
ٍع، مراها ودون ثػثّب هٗٙات ِلَ ًغا اال مٍال الػز

 
ٍع ا مرم

 زّعة من المّاهة واالقجٔال.
ّن  ٍع زػد شوٍري بّن الًٖػ مٍال مٍه

 
 وثفٜٞ ًغى اال

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

 أمىاٌ الاظترداد -2
مٍال الموٍٙلة والدابجة المٙجواة من يػف الم

 
ن اال لّي ا  خػ ثعبّػٍٗض ا  ٘دٍِان الٜ جبّة ،  مجصٕ ِلَ ا   والجُ ِوع اؿجػزاٌِا ال ثظٞ بالؾّػ الّادي للمٖػ

مٍال اؿجػداد.  باؿجدوا
 
ِالى، ثّجبػ، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ا

 
ٍرة ُٖ الٗٙػة ا ٍع المٝغ مٍال الػز

 
 ء ا

مٍال االؿجػداد المػلعة ل
 
ن ثمّػ ا

 
طّػ ذلٛ.للمٍٗضدٍِان الٜ جبّة ِوع هٌاِة الجعبّػ  ملٜا مجصٕ ِمٜن ا

 
ذا يلب ًغا اال  ، ا 

لّي المو المٍٗضٍِٙم  ا ٍٗض ا  قٌػ شوٍِر
 
ٞ ؿجة ا ِعاد زػد ولُٗٝو مٍال با 

 
ؿجػداد ثٗمّلُ ال المٙجواة الشٙا  الجُ ِجم ثٙعِػ ّٚمجٌا بصؾب الّٙمة  اال 

 المصاؿبّة الماّٖة.
غا الجرٌّؼات الالزمة لالؿجٔالل الّادي ل للمٍٗضِمٜن  مٍال االؿجػداد ٝو

 
ن ِؾجػزُ، ٖٙى بمبادرة موي، ا

 
دٍِان الٜ جبّة، مجصٕ ِوع هٌاِة الّٙع ا

لّي لملمٙابٞ دُٖ ثٍِّن   الفػوط الجالّة:بٍٗض ا 

ي ؿبب ٝان، ٍِٙم  -
 
طبار المٍٗضِوع هٌاِة الّٙع ال لّي الم با  مٍال االؿجػداد.ٍٗض ا 

 
ِادة قػاء ا  بوّجي ُٖ ا 

ان باثٗاق مفجػك بّوٌما. وُٖ ّٓاب ًغا االثٗاق،  - س طبّػ مظجك ِّّوي الًٖػ و بواء ِلَ ثمِػ
 
مٍال االؿجػداد بفٜٞ ودي ا

 
ِجم ثّّّن ِجم ثصعِع ّٚمة ا

ة االبجعائّة المظجمةّػ من يػف رئّؽ المصٜمة ًغا الظب داِر يػاف.اال 
 
شع اال

 
 ، بواء ِلَ يلب مٙعم من يػف ا

داؤى ِوع االؿجػداد. -
 
ّن. وُٖ ّٓاب ذلٛ، ِجم ا داء خمن االؿجػداد بواء ِلَ اثٗاق مفجػك بّن الًٖػ

 
 ِجم ثصعِع ّّٝٗة ا
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 ااب بلاخل مصل:لمكتـي تلم ايللةذل سبيل

لّيمال: أحشة  22اإلاادة   ٍٗض ا 
لّي  الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ، ِص٘ للمٍٗض ا 

 
هي مػاِاة لمبعا

 
ال ا ِة مؾاًمة من المٍٗض ا 

 
لّي ا ن ِٙع الجعبّػ ًغا ال ِظٍل للمٍٗض ا   ا 

ٗ ٘ اؿجظالص وازبات العطٍل وثٙعِم طعمات مؤدى ِوٌا للؼوار ِصعد ثِّػ زػة مػثبًة بّملّة االؿجٔالل ِن يِػ
 
زػثي ِبػ ا

 
جٌا ُٖ الصمٍل ِلَ ا

 ِػهي الجٙوُ وثومن باالثٗاّٚة الظالة بّٙع الجعبّػ.
زػة المٙجػشة ُٖ ِػض الم

 
طواع اال لّي ومػاِاة لجًٍر الَػوف االٚجمادِة والجٙوّة، ِمٜن ا  ِادة المػازّة بمبادرة من ًغا الًػف ٍٗض ا  ال 

و ذاك
 
ِ ا

 
ة المومٍص ِلٌّا ا ثواء المػازّة العوِر

 
ٍع ِٙع ملص٘ ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ ًغى المػازّة ثٍٜن الى وبٙػار للروة الججبُ والجّّٙم ا مٍه

قّػة الؾلًة الصٍٜمّة المٜلٗة بالعاطلّة الرماُِ
 
 وثا

لّي ِجّّن ِلَ الم ػ االؿجٔالل. ٍٗض ا  دالء بالٍخائ٘ المدبجة  وطالة ثِٙػ  اال 

 الصٗاظ ِلَ الجٍازن المالُ لّٙع الجعبّػ ُٖ ٝٞ 
 
ن ِػاَِ مبعا

 
شٍل ِرب ا

 
 ِملّة مػازّة ُٖ ٝٞ اال

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

لَ شّن االهجٌاء من ًغى الّملّة.   ا 

 : المشائب و الشظىم23اإلاادة 
لّي ِجصمٞ الم ثاوات.ٍٗض ا   زمُّ الوػائب والػؿٍم واال 

 : الممان اإلاؤكذ والممان النهائي24ة اإلااد

 الممان اإلاؤكذ -1

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

 الممان النهائي -2

قّػ ( ٍِما الجُ ثلُ ثبل30ِّْرب ثٍِٜن الومان الوٌائُ طالل الدالخّن )
 
 .المٍٗض ِلَ ِٙع الجعبّػ الجا

لّيشرم االؿجدمار المٙجػح ُٖ ِػض الم ( من% 3ُٖ خالخة ُٖ المائة ) ِصعد مبلْ الومان الوٌائُ  ٍٗض ا 
لّيثٙجًُ من الومان الوٌائُ مبالْ الرؼاءات والوٗٙات المصٙٙة مػاِاة للجعابّػ المجظغة ِلَ شؾاب الم  .ٍٗض ا 

 

لّي ، ِجّّن ِلَ المالوماهةٝلما ثم اٚجًاع مبلْ من  ٝمالي مرعدا ُٖ ٓوٍٍٗض ا   ( ٍِما.15ن طمؾة ِفػ )الّمٞ ِلَ ا 
هغار بالٍٖاء بُٙ بعون هجّرة طالل قٌػ واشع ) ٝمال مبلْ الومان بّع ثٍزّي ا  هي ِص٘ ل1ُٖ شالة ِعم ا  ٖؾض الّٙع دون لمٍٗض (، ٖا 

مٜاهّة اللرٍء للٙواء.  ثٍِّن مُ ا 
ن ٍِٜن الم

 
لّي ٍِٗبَٙ الومان الوٌائُ مظمما لومان شؾن ثوّٗغ ِٙع الجعبّػ والؿجظالص ما ِؾَ ا مًالبا بي من مبالْ ِلَ ؿبّٞ ض ا 

 ذلٛ الّٙع.
لَ الم َ موي ا 

ّٙ و ما ثب
 
لّي ِػزُ الومان الوٌائُ ا وذلٛ باهٙواء قٌػ بّع الٙبٍل الوٌائُ للظعمات المٙعمة شؾب مٙجوّات ِٙع ٍٗض ا 

 الجعبّػ.
ِالم الم ذا ثم ا  لّي وا  ِالى بمٙجوَ  المٍٗضمن ٚبٞ ٍٗض ا 

 
ٍرة  ا زال المٝغ

آ
ِة وؿّلة ٚبٞ اهٙواء اال

 
و با

 
رؿالة مّللة ومومٍهة الٍلٍل ا

ُ الّع ِؾلمٌا  ال بػؿالة ٖر هي لم ِٕ برمُّ الجؼاماثي، ال ِػزُ الومان الوٌائُ ا 
 
ِالم، با ظا خابجا لٌغا اال   .المٍٗضثًُّ ثاِر

 :  الىٍام املحاظبي لألمىا25ٌإلاادة ا
لّي ِلجؼم الم ن ِمؾٛ مصاؿبجي الّامة يبٙا للمٙجوّات الجفٍٗض ا 

 
ّّة والجوَّمّة الراري بٌا الّمٞ ُٖ المٔػب، ٝما ِرب ِلّي با ِػ

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

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

م  ض الما 1-92-138بجوّٗغى الٌَّػ الفِػٕ ٚر  (. 1992دزوبػ  25) 1413زمادى الداهّة  30در بجاِر

ن ثبػز مصاؿبة الم
 
لّي ِالوة ِلَ ذلٛ ِرب ا ٍع الغمة المالّة المٍهٍِة ُٖ الجٍِٗن من يػف ٍٗض ا  و المالمٍٗض مرم

 
لّي ا ، ٍٗض ا 

مٍال االؿجػداد. 
 
ٍع وا مٍال الػز

 
 والجُ ثجومن طمٍلا ا

لٍل الدابج
 
مٍال ُٖ اال

 
ن ثّٙع ًغى اال

 
ؿاس الّٙمة الجُ ٚعرت لٌا ِوع وهٌّا ثصت ثمػف المِرب ا

 
لّية ِلَ ا  . ٍٗض ا 
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 اإلدااءاتلااكشا لل–ااب بلااش ةض:لاىتَ ءلػالحيللاامكرل

 :  أظباب اهتهاء ـالحيت العلذ26اإلاادة 
واهٌا ٖ

 
و بّّٜٗة ؿابٙة ال

 
زٞ المٙػر ُٖ الّٙع، ا

 
ما بمٍرة ِادِة ِوع شلٍل اال  ُ الصاالت الجالّة:ثوجٌُ لالشّة ِٙع الجعبّػ ا 

لّي ثّّٔػ الّٙع بًلب من يػف الم -  بؾبب ٖٙعان الّٙع لجٍازهي االٚجمادي والمالُ،ٍٗض ا 

ٌٗا ُٖ الٗملّن  - ( بمدابة ٚاهٍن االلجؼامات 1913ٓفت  12) 1331من رموان  9من الٌَّػ الفِػٕ المادر ُٖ  269و  268الٍٙة الٙاًػة، ٝما ثم ثِّػ
 والٍّٙد

ؿٙاط ش٘ الم -  بؾبب طًا  زؾّم. المٍٗضمن ٚبٞ لّي ٍٗض ا  ا 

 بالجؼاماثي المٍٗضٖؾض الّٙع بؾبب ِعم وٖاء  -

 : اظخمشاسيت أوؽىت وخذماث اإلاخحف في حالت اهتهاء ـالحيت العلذ27اإلاادة 
هفًة وطعمات للمٍٗضِص٘ 

 
ة ا ن ِجظغ ٝٞ الجعابّػ الػامّة لومان اؿجمػاِر

 
ٙة اهجٌاء معة ِٙع الجعبّػ، ا  دٍِان الٜ جبّة صٕ مج، ّٝٗما ٝاهت يِػ

 :  حعذًل العلذ بعبب اخخالٌ الخىاصن الاكخفادي واإلاالي للعلذ أو بعبب عذم وفاء اإلافىك بالتزاماجه28اإلاادة 
رادة الم و ا 

 
ذا شملت ٍػوف طارزة ِن ّٖٞ ا لّي ا  شعاث َّّٖة  ٖازّة وّٓػ مػثٙبة، ٍٗض ا 

 
و ا

 
و ثوَّمّة زعِعة، ا

 
ّّة ا شٜام ثفِػ

 
، بؾبب ا

و بّٔػ 
 
لَ المٍٗضؿبب من بؾبب ا دى ذلٛ ا 

 
ؼع مجصٕ االؿجٙػار االٚجمادي والمالُ الؿجٔالل  اطجالل، وا لالح ًغا الجِؼ دٍِان الٜ جبّة، وثّغر ا 

زػة الم
 
لّي من طالل مػازّة ا ِادة مواٚفة قػوط ِٙع الجعبّػ ودٖجػ ٍٗض ا  شعًما، ِلَ ا 

 
قّار مٜ جٍب من ا ّن ِجٗٙان، بواء ِلَ ا  ن الًٖػ ٖا 

 الغي ِمٜن ُٖ هٌاِة المًاف من اؿجػزاع الجٍازن االٚجمادي والمالُ.      الجصمالت، بالفٜٞ
زٞ خالخة )

 
يار لروة الججبُ والجّّٙم داطٞ ا ان ببغل ٚمارى زٌٍدًما، ُٖ ا  ٍر ُٖ 3وُٖ ًغى الصالة، ِلجؼم الًٖػ قّار المٝغ ض اال  قٌػ من ثاِر

 
( ا

لَ اثٗاق شٍل ثّعِٞ قػوط  زٞ الجٍلٞ ا 
 
قّػة الؾلًة الصٍٜمّة الٜلٗة بالعاطلّة الّٙع ِظوُ لمٍاٖٙة المرلؽ الرماُِالٗٙػة الؾابٙة، من ا

 
 .وثا

لّيثصعد لروة الججبُ والجّّٙم ّّٝٗة ثٍِّن الظؾائػ الجُ موُ بٌا الم  .ٍٗض ا 

 :  اللىة اللاهشة أو الفعل ؤلالضامي29اإلاادة 
ّن،   رادة الًٖػ ٍع شعث ّٓػ مجٍُٚ وال ِٙاوم وطارج ِن ا      ِوع وٚ

شادي ِن و 
 
لَ درزة اؿجّمَ ثمّٜن  المٍٗضِوع لعور ٚػار ا ٝ دػ ثٜلٗة، ا 

 
و ا

 
لّب ا

 
لم ِٜن ُٖ الصؾبان ِوع ثٍُّٚ ًغا الّٙع وزّٞ ثوّٗغى ا

لّي الم لعار الٍّٙبات المومٍص ِلٌّا ُٖ ًغا اٍٗض ا  و زؼء مٌم موٌا ال ِجم ا 
 
لّٙع، من ثوّٗغ االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي، بمٙجوَ ًغا الّٙع، ٝلٌا ا

ؿٙاط الص٘ والرؼاءات الجّاٚعِة،    ٝصرؼ الوماهة وا 

لّي وُٖ ًغى الصالة، ِجّّن ِلَ الم  ة طعمةٍٗض ا  زٞ همان اؿجمػاِر
 
مٜاهّات من ا دٍِان الٜ جبّة  مجصٕ بغل ٚمارى زٌعى واؿجظعام زمُّ اال 

ٍع شعث من ًغا الٙب لَ ٍػوف االؿجٔالل الًبّّّة. ووٚ لَ شّن زالء الصعث والٍّدة ا  لؼامُ(  ّٞ ِموس الما  لّي )ُٖ شالة الّٗٞ اال  الص٘ ُٖ ٍٗض ا 
يار لروة الججبُ والجّّٙم     .االؿجٗادة من ثٍِّن ِادل  ِجم ثعارؿي ُٖ ا 

ذا ثراوز الّائ٘ معة خالخة ) قّار مٜ جٍب مُ اشجػام 3ا  ٘ ا  هٌاء ًغا الّٙع ِن يِػ ّن ا  هي ِص٘ لٜال الًٖػ ٍع الصعث، ٖا  ض وٚ قٌػ اِجبارا من ثاِر
 
( ا

زٞ اطبار مصعد ُٖ خالخّن ٍِما ٝاملة، 
 
 ا

 فىك إليهاإلا: إظلاه حم 30اإلاادة 

 أظباب ومعىشة إظلاه الحم: -3
ؿٙاط ش٘ الم لّي ِجم ا  ي الجؼام من االلجؼامات الملٙاة ِلَ ِاثٙي بمٙجوَ ًغا ٍٗض ا 

 
 زؾّم ُٖ ثوّٗغ ا

 
و لظًا

 
ُٖ شالة ارثٜابي لجٙمّػ َُّٖ ّٓػ مبػر ا

    :ِلَ ؿبّٞ المدال ال الصمػ الجالّةالّٙع، وطالة ُٖ الصاالت 

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

 
 ِعم ثًاب٘ االؿجٔالل، بفٜٞ مجٜػر ا

  م، لِعم اشجػام اال  جؼامات المجّلٙة بالمّعات والّاملّن الالزم ثًٍّٖػ
  ن الٜ جبّةدٍِا مجصٕالجٍّٕٚ المجٜػر لظعمات، 
  رادِة لّملّات المػاٚبة الجُ ٍِٙم بٌا لة اال   ،المٍٗضالّٚػ
  وامػ الظعمة المادرة ِن

 
ن االمجدال لجّلّمات و ا  ،المٍٗضٖر
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ٚماء الم ؿٙاط الص٘ ا  لّي ِجػثب ِن ا  زػاءات المجظغة من ٍٗض ا  ٍع اال  ؼ مُ ثصملي الوجائذ المالّة المجّلٙة بمرم بفٜٞ هٌائُ من اؿجٔالل المٝػ
ة الظعمة. ولٌغا الٔػض ِؾظػ  المٍٗضػف ي زٞ همان اؿجمػاِر

 
 وؿائلي الظالة لعِم اؿجٔالل المػاٖ٘. المٍٗضمن ا

 حاالث أخشي إلظلاه الحم -4
ؿٙاط ش٘ الم لّي ِمٜن ا  ذٍٗض ا  و ّٓػ مٙػوهة با 

 
ٝاهت مٙػوهة ا

 
وان وُٖ شالة الجمّٗة الٙوائّة ؿٍاء ا

 
ن ُٖ الّٙع ٍٖرا ُٖ شالة اهصالل الّٙع ٚبٞ اال

ذا لم ِجٍٖػ الم غا ُٖ شالة الجؾٍِة الٙوائّة ا  ة ، ٝو لّي اؿجمػار الفٝػ ٖالس المٍٗض ا  ذن االؿجمػار ُٖ االؿجٔالل وُٖ شالة ا  لّيِلَ ا   ٍٗض ا 
لّي ِجصمٞ الم  ٍٗض ا 

 
ِالى ومُ الجبّات المومٍص ِلٌّا  ا

 
ؿٙاط شٙي وٖ٘ الفػوط المومٍص ِلٌّا ا ٕ والمظايػ المػثبًة با  طًاء والمماِر

 
  دهاى.اال

 :  الجضاءاث الخعاكذًت31اإلاادة 

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

ؿٗلي ِلَ الم
 
لّي ال ِرػي ثًبّ٘ الرؼاءات المصعدة ا ض دطٍل ًغا الّٙع شّؼ الجوّٗغ.3طالل الٗجػة االهجٙالّة البالٔة خالخة )ٍٗض ا  قٌػ من ثاِر

 
 ( ا

ن ِعم اشجػام  االلجؼامات الجّاٚعِة ِجػثب ِوي ثًبّ٘ الرؼاءات الٙابلة للجػاٝم. ا 

 انجزاءاد انًزرمجخ في حبنخ انًخبنفبد انزعبلذيخ ٔعذو رُفيذ شزٔط انعمذ جذٔل

م  ة                         الٗ    ظ  ٍع الم     ه                                       مبلْ الرؼاء شؾب المظالٗة ِن الٍّم الٍاشع بالعًر
م     ٚر

 المػزُ
م ِن ٝٞ 500 ٍع  دًر ؿب

 
طّػ ا

 
زال الجّاٚعِة ثا

آ
ػ الؾوٍي داطٞ اال  1 ِعم ثؾلّم الجِٙػ

م  ِن ٝٞ  200 ٍع دًر ؿب
 
طّػ ا

 
قٌاد ِلَ الرٍدة ثا ِالم والجعبّػ والمػاٚبة العاطلّة واال   3 ِعم ثًبّ٘ هَام اال 

م ِن ٝٞ ٍِم 500 لة ِمٞ لروة المػا دًر  4 ٚبةثّمع ِٚػ
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 ٗة الربائّة دًر  5 مظالٗة  الجِّػ
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  6 مظالٗة باُٚ مٙجوّات ِٙع الجعبّػ دًر
م ِن ٝٞ مظالٗة 200  7 ِعم اشجػام ٍٚاِع شٌٗ المصة والؾالمة دًر
م ِن ٝٞ مظالٗة 200 ػ المًلٍبة دًر دالء بالمؾجوعات والجٙاِر  8 ِعم اال 

 

مٜاهّة ثػاٝم الٔػامات ، شؾب المظالٗات المؾرلة.ثص            جؾب ٝٞ مظالٗة ِلَ شعة مُ ا 
 ِظوُ ثًبّ٘ الرؼاءات لؾٕٙ مّّن. ال

 ااب بلااش بع:لمكتـي تلخت ميل

 : اللاهىن اإلاىبم32اإلاادة 

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

 : لغت العلذ33اإلاادة 

و لٔة ِٙع 
 
ّن باللٔة الّػبّة ا ػ والمؾجوعات المجّلٙة بالًٖػ ػات والجٙاِر رؿالّات والٍٗاثّػ والمٝغ ػ اال  الجعبّػ ًُ اللٔة الّػبّة. وِجم ثصِػ

 الٗػهؾّة.

 :  حعىيت النزاعاث34اإلاادة 

يار وِلي وبّع اؿجوٗاذ زمُّ الًػق الجٍاّٖٙة ُٖ ا 
 
و ثا

 
ي هؼاع بظمٍص ثوّٗغ ًغا الّٙع ا

 
ٍع ا لروة الججبُ والجّّٙم ِجم ِػض الٙوّة  ُٖ شالة وٚ

ؿٌا وِؾجعٌِّا الؾّع والُ زٌة مػاٝـ 
 
ؿُِٗلَ لروة ثصّٜم ِجػا

 
و ًما مّا . وثوم ًغى اللروة  ٝال من رئّؽ  ا

 
ّن ا شع الًٖػ

 
، بواء ِلَ يلب ا

لّي مللالمرلؽ الرماُِ و الممدٞ الٙاهٍهُ  ع، ِوع االٚجواء، ِلَ المصاٝم المظجمة ٖوال ِن ٝٞ قظك ثّع مفاٝر جي مّٗعة . وِّػض الوؼا ٍٗض ا 
  بمعِوة مػاٝـ.

 : جبليغ ؤلاؼعاس35اإلاادة 

قّا ٘ رؿالة مومٍهة مُ ا  رؿالي ِن يِػ و ا 
 
قٌاد باالؿجالم، ا ما ثؾلّمي ِعا بّع مٙابٞ اال  قّار ِػؿٞ ثًبّٙا لٌغا الّٙع ِرب ا  و ا 

 
مػ ا

 
ر ٝٞ ا

ٙة من يػق الجبلّْ ِصعدًا الٙاهٍن ا   ي يِػ
 
و با

 
ٍر بّٙع االلجؼام.بالجٍلٞ ا  لَ الّوٍان المٝغ
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الخامسة والعشرونالنمطة 

 الذساظت واإلافادكت على اجفاكيت ؼشاهت إلحذار مخحف للؽاي والخىابل بحذائم الحاسسي بمشاهؾ

   ئٌس المجلس الجماعً لمراكشردمحم العربً بلمائدالسٌد 

اللجنة فً تمرٌر نص  تالوةللسٌد ابراهٌم  بوحنش رئٌس اللجنة المكلفة بالمرافك العمومٌة والخدمات الكلمة ل

    ּ موضوع النمطة

 

ابراهٌم بوحنشالسٌد  بالمرافك العمومٌة والخدماترئٌس اللجنة المكلفة  
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 دٌنة مراكشالمجلس الجماعً لم

 

 

 

  . 25 :ة رلمالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
 باملزافق العمومية واخلدمات   املكلفة للجهةا 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

مشٍل   ل25 الوًٙة ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

 
م   :  25الوًٙة ٚر

 احل  ثيلمباانعلاار اسللةاملؼ ةقللعوىلاتف قيللطاانللإلحراخلمتحفلاوظ يلةااتوابللعرائل
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تحضنٌر الننمط المدرجنة فنً اسنتكمال للممتضٌات المانونٌنة والتنظٌمٌنة الجناري بهنا العمنل، وفنً اطنار  طبما

الموجهننة لكننل مننن  26/10/2018 بتننارٌخ 0720وتبعننا للنندعوة عنندد ، 2018 ة العادٌننة لشننهر فبراٌننرجنندول اعمننال النندور

، بننالمرافك العمومٌننة والخنندماتالسننادة أعضنناء اللجنننة والمجلننس للحضننور والمشنناركة فننً أشننغال اللجنننة المكلفننة 

بماعنة  الحادٌنة عشنر صنباحاة علنى السناع 2108 فبراٌنر 02 االثننٌنأشغالها باجتماع ٌنوم اللجنة المذكورة  استؤنفت

مواصلة تدارس رئٌس اللجنة لي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش االجتماعات الكبرى بالمصر البلد

 : النمطة االتٌة مإجلة واخرى معلمة ومنها نمط

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة إلحداث متحف للشاي والتوابل حبدائق احلارثي مبراكش 
 مكتب المجلس السٌد:حضر االجتماع من أعضاء  -

 لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور  
   
 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -

 عبد الرحٌم الفٌرامً، السعٌد اٌت المحجوب. عادل المتصدق، ،حفٌظة مجدار

 

 لسادة:من أعضاء المجلس ا فً االجتماع شارن -

عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، خلٌل  ،عبد الهادي وٌسالت، خلٌفة الشحٌمً ،الحسٌن نوار
بولحسن، دمحم بالة، م. عبد الحفٌظ المغراوي، عبد االله الغلف، عبد الهادي بن عال، عبد الغنً درٌوش، عبد الهادي 

 عبٌلة، عبد الصمد الهنٌدي، دمحم بنلعروسً. تلماضً، عبد الفتاح رزكً، المصطفى الوجدانً، أحمد
 
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

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

 اب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌةرئٌس لسم الشب:               هشام اٌت وارشٌخ
 مدٌر سوق الجملة للخضر والفواكه :   عمر اٌت بٌهً

         رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة   :           دمحم أرفا
 عن لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة :           الحسٌن الزواق

 ٌاضة والتربٌةعن لسم الشباب، الثمافة، الر  :  م. ادرٌس رجٌلة
 رئٌس مصلحة تنظٌم أعمال اللجن  :   رشٌد بوزٌتً

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

 

 وحضر االجتماع من ممثلً المصالح الخارجٌة السادة: -
 

 توابل بمراكشرئٌس مإسسة متحف الشاي وال :   أمٌن البارودي
 متحف الشاي والتوابل بمراكش مإسسة عن :   منتصر بوالل
 متحف الشاي والتوابل بمراكش مإسسة عن :   عادل المنٌنً

 

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 25 :ة رلمالنمط
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، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من مشروع اتفالٌة شراكة بٌن مجلس جماعة مراكش و النمطة هذه بخصوص

متحف للشاي والتوابل بحدائك الحارثً بمراكش كما هً  مإسسة متحف الشاي والتوابل فً شؤن احداث و تدبٌر

مرفمة بالتمرٌر، وإلحاطة السادة االعضاء بحٌثٌات الموضوع، اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد المدٌر العام 

 للمصالح بالجماعة لتمدٌم فكرة اولٌة عن موضوع االتفالٌة.

علك بمشروع مندمج ٌهم احداث متحف للشاي والتوابل وفً هذا االطار، أوضح السٌد المدٌر ان النمطة تت

بحدائك الحارثً بمدٌنة مراكش والذي ستشرف علٌه مإسسة الشاي والتوابل من خالل اتفالٌة شراكة مع المجلس 

الجماعً على ان هذا المشروع ٌدخل فً اطار رإٌة المجلس الهادفة لتؤهٌل المناطك الخضراء بمدٌنة مراكش 

وتنوٌعها وتجوٌدها لصالح ساكنة المدٌنة واٌضا فً افك خلك سٌاحة ثمافٌة وبٌئٌة بحدائك المدٌنة وتطوٌر خدماتها 

 تتناسب مع مكانة مراكش التارٌخٌة والتراثٌة الممٌزة .

وفً هذا الصدد، اكد السٌد المدٌر على ان حدائك الحارثً ستصبح بممتضى هذا االتفاق فضاء للتراث  

علك بثمافة الشاي والتوابل كمظهر من مظاهر التنمٌة السٌاحٌة ذات المضمون الثمافً الالمادي فً الجانب المت

 والتراثً.

وفً ذات السٌاق ومن اجل تمدٌم معطٌات اكثر حول المشروع، أعطٌت الكلمة للسٌد امٌن البارودي رئٌس  

وطنٌا ودولٌا وان استهالن سنة فً تسوٌك الشاي  61مإسسة الشاي والتوابل الذي صرح بان مإسسته لدٌها تجربة 

الشاي فً المغرب ٌعتبر ثمافة لائمة بذاتها، كما ان اختٌار مدٌنة مراكش اللامة هذا المشروع هو ممصود باعتبار 

انتماء اصحاب المإسسة الٌها واٌضا العتبارها بوابة لتعرٌف العالم بالثمافة المغربٌة ومنها ثمافة استهالن الشاي 

ب والعالم، مإكدا على ان هاجس الربح المالً والمصلحة المادٌة لٌست هدف المإسسة االول وتارٌخ تسوٌمه بالمغر

 من وراء اختٌار مدٌنة مراكش لهذا المشروع .

من جهته، تدخل ممثل ثان لمإسسة الشاي والتوابل مإكدا على ان المتحف هو مرفك نموذجً نظرا لألهمٌة  

و اهتمام مشترن مع الدولة. كما ان هذا المشروع ٌعتبر االول من نوعه التً تعطٌها المإسسة للتراث الالمادي وه

فً العالم الذي ٌجمع بٌن الشاي والتوابل فً مرفك واحد مما ٌجعل منه مشروعا فرٌدا، معتبرا  ان الهدف منه هو 

فً الطبخ المغربً  الرفع من جودة استهالن الشاي وتمدٌم انواع جٌدة منه واٌضا التعرٌف بالتوابل المغربٌة ودورها

الذي ٌحتل المرتبة الثانٌة عالمٌا، مختتما تدخله بطبٌعة المشروع الممدم ومجانٌة الولوج الٌه ومستواه باعتباره 

 سٌخضع للمعاٌٌر والمواصفات العالمٌة وٌضمن نوعا من الراحة واالمن والترفٌه.

وحت تدخالت السادة االعضاء بٌن مإٌد بعد االستماع للتوضٌحات، فتح باب المنالشة وابداء الرأي، ترا 

 للمشروع و متحفظ علٌها لمجموعة من االعتبارات على الشكل االتً:

 المشروع نظرا لالعتبارات االتٌة:فكرة  ثمن من خالله بعض السادة االعضاء: االتجاه المإٌد والمرحب بالمشروع

 ًلمناطك الخضراء ومحاربة ظواهر التسكع والتسول اطار عملنة تدبٌر ا االهمٌة الكبٌرة المرتمبة لهذا المتحف ف

بالحدائك المسٌئة للمنظر العام ولصورة المدٌنة لٌاسا على نموذج متحف الماء وحدائك ماجورٌل وحدٌمة عرصة 

 موالي عبد السالم كمشارٌع تستحك االعادة والتشجٌع من خالل تشجٌع انجاز متحف الشاي والتوابل.

 ة مهمة فً اطار تحفٌز ساكنة مراكش على زٌارة الحدائك فً حلة جدٌدة ٌغلب علٌها اعتبار الامة المشروع خطو

 التنشٌط الثمافً والسٌاحً مما ٌتطلب الدفع بالمشروع و تشجٌعه مع منح كافة التسهٌالت لهذه المإسسة.

  احترام المإسسة االتفالٌة كضابط تعالدي ٌضمن للجماعة كامل حمولها فً ممتلكاتها فً حالة عدم مشروع اعتبار

 اللتزاماتها.
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 ستنزف لسطا مهما من التكالٌف الكبٌرة فً تدبٌر الجماعة للمناطك الخضراء من خالل صٌانتها و حراستها اذ ت

جماعة من حٌث صٌانة المٌزانٌة الجماعة وتفوٌض هذا التدبٌر لجهات خاصة من شؤنه تخفٌف العبء على 

ملٌون درهم دون ان ٌكون  72حدائك الحارثً وحدها تستنزف اكثر من  الماء والكهرباء  اذ اناالغراس وفواتٌر 

 منها اي مردود لصالح الجماعة .

 تحفظ من خالله بعض السادة االعضاء على فكرة المشروع لالعتبارات االتٌة:: المشروعالمتحفظ على االتجاه 

 مع الترٌث فً اتخاذ المرار خوفا من  غٌاب لرإٌة واضحة المعالم مالٌا، تمنٌا وتدبٌرٌا مما ٌتطل توخً الحذر

مما ٌتطلب تمدٌم المعلومات والمعطٌات الكافٌة المتعلمة باالطار العام لالتفالٌة وبطبٌعة  التداعٌات السلبٌة

المشروع فً تفاصٌله من خالل االطالع على التصامٌم التمنٌة، البرمجة المالٌة والجدولة الزمنٌة للمشروع 

  ة وذلن لبل المرور الى تفاصٌل االتفالٌة .وااللتزامات المتبادل

  توضٌح الولوف على الحمائك و ال تلغً ضرورةعدم وجود ضمانات فً نجاح المشروع حٌث ان جمالٌة الخطاب

 باعتباره شراكة مع جهة خاصة. العائد االلتصادي له

  وٌمً ألنواع الشاي تضمن المشروع لملحمات ذات طابع تجاري كمركن السٌارات والدراجات والعرض التس

 .ٌجعل من توضٌح التفاصٌل المالٌة للمشروع حاجة ملحة سنة( 61اضف الى ذلن مدة التدبٌر الطوٌلة ) والتوابل

  ضرورة عرض مشروع متحف الشاي والتوابل عبر طلب عروض عمومً مفتوح لكل من توفرت فٌه الشروط

 ٌتضمن استثمارات مالٌة . حتى ٌكون االنجاز فً غاٌة الشفافٌة والوضوح، خصوصا وانه

  المطالبة بترن الفضاءات العمومٌة للمدٌنة كما هً وعدم الحامها فً مشارٌع خاصة من النوع التجاري، الن

الحدائك ملن لساكنة مراكش ومن شؤن تمنٌن وتحدٌد شروط ممٌدة لولوجها التضٌٌك على روادها من الزوار، كما 

 حها بعٌدا عن ممتلكات الجماعة اذا كانت الفكرة والمشروع لوٌٌن .ان هذا النوع هذه المشارٌع ٌمكن انجا

وبناء على ما تمدم، وبعد ان تراوحت التدخالت بٌن مإٌد ومتحفظ على المشروع لالعتبارات السالفة الذكر،  

ٌهٌة، وبعد بدء اللجنة تدارس فصول مشروع االتفالٌة واحتدام النماش حول مدة االستغالل، تنظٌم االنشطة الترف

لجنة التمٌٌم والتتبع وكذا اثمنة الولوج لالستفادة الخدمات الممدمة، وفً ظل اختالف لراءات بعض الفصول 

المضمنة فً االتفالٌة، وحٌث ان العرض الممدم ٌفتمد للشروط العلمٌة االولٌة لفتح النماش فً االتفالٌة، وحتى 

وعٌة منطمٌة بالمشروع درء لكل تخوف، وحٌث ٌتسنى لمجموع السادة االعضاء الحصول على لناعات موض

تبٌن لهم ان المشروع ٌبدو فً اطاره العام لٌمة واضافة نوعٌة اٌجابٌة ومإثثا للفضاء العام من جهة و فً عممه 

غامضا ٌحتاج لمزٌد من االٌضاح، فمد عبرت اللجنة على عدم اعتراضها مبدئٌا على فكرة المشروع، غٌر ان 

عرضه مرئٌا بجمٌع تفاصٌله التمنٌة والمالٌة بكل شفافٌة ووضوح من افمة علٌه تتطلب مسالة البث فً المو

 خالل:

 .بطالة تمنٌة للمشروع 

  المعمارٌةالتصامٌم . 

 وتؤسٌسا على ذلن، تم تؤجٌل البث فً النمطة الى الجلسة الموالٌة بعد المٌام بالمطلوب. 

  ةرئٌس اللجن           
 ابراهٌم بوحنش                         
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تحضٌر النمط المدرجة فً جدول استكمال للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل، وفً اطار  طبما

الموجهننة لكننل مننن السننادة  06/12/2018 بتننارٌخ 2565وتبعننا للنندعوة عنندد ، 2018 دورة العادٌننة لشننهر فبراٌننراعمننال النن
اللجنة  استؤنفت، بالمرافك العمومٌة والخدماتأعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال اللجنة المكلفة 

بماعنننة  العاشنننرة والنصنننف صنننباحاى السننناعة علننن 2108 فبراٌنننر 06 الجمعنننةأشنننغالها باجتمننناع جدٌننند ٌنننوم المنننذكورة 
مواصنلة تندارس رئٌس اللجننة لي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد ابراهٌم بوحنش االجتماعات الكبرى بالمصر البلد

 : النمطة االتٌة مإجلة واخرى معلمة ومنها نمط

 رثي مبراكشالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة إلحداث متحف للشاي والتوابل حبدائق احلا 
   

 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة  -

 ي البشٌر طوبا. ،حفٌظة مجدار

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

عبد العزٌز بوسعٌد، م. احفٌظ لضاوي العباسً، عبد الهادي بن عال،  ،عبد الهادي وٌسالت، خلٌفة الشحٌمً
 االدرٌسً.المصطفى الوجدانً، حسن بباوي، دمحم 

 

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -
 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش:            عبد الكرٌم الخطٌب

 رئٌس لسم أعمال المجلس:                     دمحم المحٌر
 رئٌس لسم الشباب، الثمافة، الرٌاضة والتربٌة:               هشام اٌت وارشٌخ

 رئٌس لسم البٌئة وتؤهٌل السكن غٌر الالئك :  الغنً اوشنعبد 
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :  زٌن الدٌن الزرهونً

 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :   عباس شتوان
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح :    سعٌد الكرس

         رئٌس مصلحة شركات التنمٌة المحلٌة   :          دمحم أرفا
 

     منتصر بوالل د:مإسسة متحف الشاي والتوابل السٌحضر االجتماع من و -
 

للجنة المرافك  2108 فبراٌر 02خالل هذه الجلسة، ذكر السٌد رئٌس اللجنة بخالصة االجتماع المنعمد بتارٌخ 

على  العمومٌة والخدمات بخصوص النمطة المعروضة للنماش والذي اسفر على اشتراط ورهن الموافمة النهائٌة

 التمنٌة والمالٌة من خالل : االتفالٌة بعرض تفاصٌل المشروع من الناحٌة

 .بطالة تمنٌة للمشروع 

  المعمارٌةالتصامٌم . 

تبعا للمالحظات التً طالب بها السادة االعضاء خالل الجلسة السابمة،  ولالطالع على مستجدات الموضوع، و

لعام للمصالح الذي لدم عرضا مفصال كما هو معروض ادناه تطرق اعطى السٌد رئٌس اللجنة الكلمة للسٌد المدٌر ا

 فٌه لالطار العام وبطالة معطٌات حول المشروع.

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 25 :ة رلمالنمط
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مستعرضا الفصول التً اثارت النماش  عمب ذلن، وبعد تتبع عرض السٌد المدٌر العام للمصالح الجماعٌة

طة الترفٌهٌة، لجنة التمٌٌم والتتبع وكذا مجانٌة الولوج للخدمات الممدمة خاصة والمتعلمة بمدة االستغالل، تنظٌم االنش

االطالع على ممتضٌات االتفالٌة كما هً مرفمة بالتمرٌر، وبعد فتح باب المنالشة وابداء الرأي، وحٌث بعـد ، واالطفال

ة وااللمام بمختلف تفاصٌله المالٌة ن للسادة االعضاء ان المشروع الممترح انجازه ٌحتاج الى المزٌد من الدراستبٌ

سنة غٌر منطمٌة فً ظل  61والتمنٌة والتنظٌمٌة فً اطار ممتضٌات االتفالٌة، و نظرا لطول مدة االستغالل المحددة فً 

المعطٌات الممدمة، وبعد تزكٌة السادة االعضاء المالحظات ذات الطبٌعة التحفظٌة المشار الٌها فً تمرٌر الجلسة 

بالنظر ألهمٌة المشروع من خالل جاذبٌته السٌاحٌة وااللتصادٌة والحضارٌة والذي ٌتطلب تمحٌصا لمسطرة السابمة، و

احداث وتدبٌر المتحف موضوع النمطة مع امكانٌة اعادة النظر فً المسطرة المتبعة، فان اللجنة تبدي موافمتها 

 ة إلنجاز المشروع على اساس المٌام بما ٌلً:المبدئٌة على احداث مرفك متحف الشاي والتوابل وكذا مبدأ الشراك

 .تمدٌم مإسسة متحف الشاي والتوابل لملف تمنً، مالً ومعماري متكامل حول المشروع 

  تكوٌن لجنة تمنٌة مختلطة تضم فً تركٌبتها االلسام الجماعٌة ذات الصلة بالمشروع و ممثلً المإسسة

 الطرف فٌه لتهٌئ الوثائك الالزمة فً الموضوع.

 ض االتفالٌة فً دورة الحمة بعد استكمال كافة االجراءات المتعلمة بالمشروععر 

 وبذلن تكون اللجنة لد اجلت البث فً النمطة لالعتبارات الواردة اعاله. 

 

  ةرئٌس اللجن           
 ابراهٌم بوحنش                          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

235 
 

 

 

 

 تفاقية  شراكةا

 بني 

 اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش 

 و  

  متحف مراكش للشاي و التوابلو
 

 

 

 

 

 

 

      

  

                                                                المملكة المغربٌة              
  وزارة الداخلَـة                  

 والَــة جهـــة مراكــش اسفـــٍ         

 عمالة مراكش                    

 جماعـــة مراكــــش                

  الجماعَةالمدَرَة العامة للمصالح        

 

  

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

236 
 

  المطاع السٌاحً  إنعاشو لتؤهٌلبٌن مختلف الشركاء  المجهوداتالرامٌة الى تفعٌل فً إطار التوجٌهات الملكٌة السامٌة
 .باعتباره لاطرة للتنمٌة البشرٌة

 الثمافً  الموروثوالجماعات المحلٌة للنهوض ب االلتصادٌٌنالتعاون بٌن الفاعلٌن  إلىة وتماشٌا مع التوجٌهات الهادف
 .مراكش الحاضرة المتجددة فً إطار مشروع السٌاحًو
  المتعلك بالجماعات الترابٌة الصادر األمر بتنفٌذه بموجب الظهٌر الشرٌف رلم  006-04بناء على المانون التنظٌمً رلم

 (.2105ٌولٌو  7) 0466رمضان  21الصادر فً  85-05-0
  (2121وتماشٌا مع ممتضٌات اإلستراتٌجٌة السٌاحٌة الوطنٌة ) رإٌة 
 وبناء على الملف المانونً لمإسسة متحف مراكش للشاي والتوابل 
  2108وبناء على مداوالت المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش فً دورته العادٌة لشهر فبراٌر 

 نص اإلتفالٌة بٌن

 دئدمحم العربً بلماالسَد  الممثل فٍ شخص رئَسه مراكش ماعٍ لمدَنةالمجلس الج

 من جهة

الممثلة فٍ مراكش  ..1م الحٍ الصناعٍ أزلٍ ص.ـب ..المتواجد ممرها ب  التوابلمتحف مراكش للشاٌ وو 

 .أمٌن البارودي السَد رئَسهاشخص 

 .أخري من جهة

 الفصل األول

متحف مراكش للشاٌ و مراكش المجلس الجماعٍ لمدَنةام للشراكة بَن ع إطاره االتفالَة تحدَد ذَتم بموجب ه

متحف مراكش للشاي إنشاء ا األخَر بدوره فٍ ذحتً َموم هتدبَر حدَمة جنان الحارتٍ تهَئة وبهدف التوابل و

 هالظروف المالئمة والرفع من إمكانَاتئعَا بخلك لعب دورا طالَمن ان َتمكن هذا الفضاء وحتً  التوابلو

 .لسَاحَةا

   متحف مراكش للشاي و التوابل مإسسة لتزاماتا :الفصل الثانً

 : هٍ كالتالٍ و التوابل متحف مراكش للشاٌ مإسسة موم بهاتإن األعمال التٍ س
 ؛ٍمعهد الموسَمالداخل جنان الحارثٍ بالفضاء المسمً سابماً  مراكش للشاٌ و التوابل إنشاء متحف 
 ؛اء و أشغال البستنة و إصالح الممرات ت  الخضرءاإعادة تهٍَء الفضا 
 النظافة و السمٍ و الصَانة.  

ها إحترام هندسة و محَط الحدَمة بالشكل الذٌ ال َإثر عن خصوصَات االعتبارهذه األعمال بعَن  ستؤخذو 
 .الجماعَةكون بموافمة المصالح تالمتمَزة. كما أن كل إضافات س

ع إعطاء إهتمام للطابع المغربٍ متحف سَخضع للمعاََر الدولَة مولجعل الفضاء أكثر جاذبَة فإن إنشاء ال
 .البَئَةالرلمَة و التربَة  تالتكنولوجَاعلً  االنفتاحو

 .ولوج الزوار للحدٌمة : الفصل الثالث

فتتاحها التٍ سوف الحدَمة حرا و مجانَا خالل أولات و التوابل بجعل دخول الزوار ل متحف مراكش للشاٌلتزم  َ

 .الطرفَن وحسب فصول السنة تفاق مشترن بَناتحدد ب

 التوابل فإن رسوم الدخول ستحدد باتفاق مشترن.الشاٌ وفتتاح متحف اعند 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

237 
 

 مراكش الجماعً لمدٌنة المجلسالتزامات  ׃ الفصل الرابع 
 : بما َلٍ الذكرالسالفة  األهدافمراكش لتحمَك  مدَنة َساهم مجلس
  دَمة جنان الحارثٍ. ح استغاللبصفة منفردة تسََر و  لتوابلو ا متحف مراكش للشاٌ مإسسةتخوَل

سنة، هذه المدة ممكن ان تجدد باتفاق كتابٍ بَن الطرفَن بعد مداولة المجلس  42 ه اإلتفالَةوتبلغ مدة هذ

ه ِخر ستة أشهر لبل انصرام أجل هذالجماعٍ، و علً الطرف الذٌ َطلب التمدَد أن َشعر الطرف ا

 اإلتفالَة.

   المرتبطة بتهَئة مختلف األشغال  إلنجازمتحف مراكش للشاٌ و التوابل الرخص الضرورَة منح

  .طبما للتصامَم الموضوعة خالل التولَع علً االتفالَة فضاء حدَمة الحارثٍ

 متحف مراكش للشاٌ مإسسةالترفَه و العرض تمع علً عاتك   فضاءاتإن استهالن الماء و الكهرباء ب 

 مراكش الجماعٍ لمدَنة المجلساإلنارة العمومَة داخل الحدَمة تبمً علً عاتك   علً ان  و التوابل

 كذا جلب الماء فٍ حال نمص المَاه باِبار المتواجدة بالحدَمة.و

 فضاءات إحداث و  متحف مراكش للشاي و التوابللها بخلك   مخول متحف مراكش للشاٌ و التوابل إن

 .للعرض و الترفَه و التنشَط

 

  التوابلمتحف مراكش للشاي و مإسسة األعمال التنشٌطٌة للحدٌمة من طرف الخامسالفصل 
 لدعم التنشَط الثمافٍ والفنٍالتٍ تراها ضرورَة  األعمالبكل   و التوابل متحف مراكش للشاٌ مإسسة ستموم 

 داخل الحدَمة و الرفع من مستواها طبما للموانَن المعمول بها.
 عموم و لزوار المتحف.لل أنشطةكما َمكنها تنظَم 

ذلن تظاهرات مشتركة و تنظَمتلجؤ لشركاء لصد  أنفٍ أٌ ولت  و التوابل متحف مراكش للشاٌ مإسسةلَمكن  
 .الجماعَةبعد موافمة المصالح 

   

 االتفالٌةشروط تعدٌل أو فسخ  :السادسالفصل 
متحف  مإسسةل لتزم بالتعوَضَنه رام أجلها فإلبل انص االتفالَةعن هذه  مراكش مدَنة مجلسفٍ حالة تخلٍ 

 .االستثمارعن تكلفة  و التوابل مراكش للشاٌ
المنجز و الذٌ َخصم منه واجبات االهتالن المتعلمة بمدة  االستثمارَحسب هذا التعوَض علً اساس تكلفة 

 االستغالل الحمَمٍ.
 فٍ اإلتفالَة َفسخ العمد.المنصوص علَها  البنود بؤحد  و التوابل متحف مراكش للشاٌ مإسسة  أخلتاذا 

 كتابٍ َبدأ مفعوله خالل    كما َمكن ألحد الطرفَن فسخ العمد موضوع اتفالَة الشراكة وذلن بواسطة إشعار
 بداَة كل سنة. 

  

 حل النزاعات ׃ السابع الفصل
تكام للسلطات َتم االح االلتضاءَتم حله بصفة ودَة بَن أطرافها، وعند  االتفالَةكل نزاع َنشؤ عن تطبَك هذه 

 المعنَة.
 

 تفالٌةتارٌخ العمل باإل : الثامن الفصل
 .والتؤشَر علَها من طرف السلطات المختصة تدخل هذه اإلتفالَة حَز التنفَذ إبتداء من التولَع علَها من الطرفَن

 ش فٍ حرر بمراك                                                                                 

 مراكش المجلس الجماعً لمدٌنةرئٌس               متحف مراكش للشاي و التوابل مإسسةرئٌس 

 دئدمحم العربً بلما السٌد            السٌد أمٌن البارودي                  
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   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

ت الٌه اللجنة، فإننا سنإجل التداول فً النمطة الى دورة الحمة بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، وحسب ما خلص

 على اساس العمل بما تضمنه تمرٌر اللجنة المختصة.
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثامنة  والعشرونالنمطة 

مً احل جذبير " مشاهؾ الىبري  "ذار مؤظعت الخعاون بين الجماعاث ت على اجفاكيت حٌى احدكالذساظـت واإلافا

 مشهض ومش وجشمين الىفاًاث اإلانزليت واإلامازلت لها بمشاهؾ.

 )نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكش العربً بلمائددمحمالسٌد 

الكلمة للسٌد دمحم بوغربال رئٌس اللجنة المكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االدارة والتعاون الالمركزي لتالوة 

 التمرٌر المتعلك بهذه النمطة .

 

دمحم بوغربالالسٌد  دارة والتعاون الالمركزيالمكلفة بالشإون المانونٌة وتنظٌم االرئٌس اللجنة المكلفة  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

241 
 

 

 
 

 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  . 28 :ة رلمالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
 بالشؤون القانونية املكلفة للجهةا 

 وتهظيم االدارة والتعاون الالمزكزي   
 

 
 
 

 
 

 

 
 

مشٍل   .28 الوًٙة ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

 
م   :  28الوًٙة ٚر

اار اسللةاملؼ ةقللعوىلاتف قيللحوللاحراخلمؤسشللااتم ةٌلبنيلاجلن ع تل"ماانعلااهربى"لمًلادللتربريلمانزلطنال
 ةتجننيلاايف   تلامليزايللةاملن ثوللهل لمباانع.

 عمالة مراكش()نمطة واردة من السٌد الوالً عامل                                                       
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تحضٌر النمط المدرجة فً جدول استكمال ا العمل، وفً اطار للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة الجاري به طبما

الموجهننة لكننل مننن السننادة  26/10/2108 بتننارٌخ 0721وتبعننا للنندعوة عنندد ، 2018 اعمننال النندورة العادٌننة لشننهر فبراٌننر

ون بالشنإون المانونٌنة وتنظنٌم االدارة والتعناأعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة فً أشغال اللجننة المكلفنة 

الحادٌنة عشنر علنى السناعة  2108 فبراٌر 05 الخمٌسأشغالها باجتماع جدٌد ٌوم اللجنة المذكورة  عمدت، الالمركزي

رئٌس اللجنة لتدارس ي شارع دمحم الخامس برئاسة السٌد دمحم بوغربال بماعة االجتماعات الكبرى بالمصر البلد صباحا

 االتٌـة: المتبمٌة  النمطة

على اتفاقية حول احداث مؤسشة التعاون بني اجلناعات "مراكش اللربى" من اجل تدبري مركز طنر وتجنني  الدراسة واملصادقة -
 )نقطة واردة من الشيد الوالي عامل عنالة مراكش(                                                                     النفايات املنزلية واملناثلة هلا مبراكش.

 

 مكتب المجلس السٌد:الجتماع من أعضاء حضر ا -

 لرئٌس المجلس الجماعً لمراكش الرابعالنائب  :  أحمد المتصدق  
   
 السادة: حضر االجتماع من أعضاء اللجنة و -

 ثورٌة بوعباد. سعٌدة ساللة،    

 

 من أعضاء المجلس السادة: فً االجتماع شارن -

 وي، حفٌظة مجدار، أحمد عبٌلة.، حسن بباعبد الهادي وٌسالت، الحسٌن نوار  
 
 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -

 :         المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش  عبد الكرٌم الخطٌب    
 :         رئٌس لسم العمل االجتماعً عبد العزٌز األمري             

 صالحعن المدٌرٌة العامة للم  :  زٌن الدٌن الزرهونً
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح  :   عباس شتوان
 عن المدٌرٌة العامة للمصالح  :   السعٌد الكرس

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

 

 :ع من ممثلً المصالح الخارجٌة السٌدوحضر االجتما -
 

 عن لسم الجماعات المحلٌة بوالٌة مراكش آسفً.  :   دمحم ركمً
 

 

بداٌة، وبعد كلمته الترحٌبٌة بالسادة الحضور شاكرا لهم تلبٌة الدعوة، وبعد تمكٌن السادة االعضاء من 
ذكر السٌد رئٌس اللجنة بانه سبك للمجلس الجماعً خالل ، مشروع االتفالٌة موضوع النمطة كما هً مرفمة بالتمرٌر

ان صادق على  2107لعادٌة لشهر اكتوبر دورته ا

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

 . 28 :ة رلمالنمط
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التفالٌة موضوع المدارسة جاءت كالتراح من طرف مكتب مجلس جماعة ل

مل كاهل المجلس الجماعً التً تثكلة ارتفاع تكلفة طمر النفاٌات ومراكش كحل من الحلول الممترحة لتجاوز مش
تكوٌن مإسسات  إمكانٌةالذي ٌنص على  006-04بناء على المانون التنظٌمً للجماعات الترابٌة لمراكش وعلٌه و

 وتنظٌمٌا التعاون بٌن الجماعات الترابٌة كهٌئات ذات شخصٌة اعتبارٌة فإن هذه االتفالٌة ستشكل إطارا لانونٌا
لترابٌة المولعة على االتفالٌة شران جمٌع الجماعات ا، من خالل إعلى تحمل العبئ المادي فً هذا المرفك للتعاون

ٌة األداء لمدٌنة مراكش فً مسإول المنزلٌة والمشابهة لها النفاٌات وتثمٌن المستفٌدة من استغالل مركز طمرو
ات المركزٌة سلطالالتدبٌر لهذا المركز، كما سٌكون بإمكان مإسسة مراكش الكبرى الحصول على دعم أكبر من و

التكلفة المالٌة الضخمة و المتزاٌدة لهذا المطاع . ٌخفف من

كل لسٌد أحمد المتصدق النائب الثانً لرئٌس المجلس الجماعً حٌث ذكر بؤن اعطٌت الكلمة ل ،ذلن عمب
مع ذلن فجلها غٌر ملتزم بؤداء ثمن هذه ، وتستفٌد من حك طمر نفاٌاتها بالمركزدٌنة مالالجماعات المروٌة المحٌطة ب

جماعة نفسها ال معه تجدمما  رغم وجود اتفالٌات ثنائٌة بٌن جماعة مراكش و تلن الجماعات كل على حدة الخدمة
و مناسبا  إطارا لانونٌا ملزماستمثل  المعروضة اإلتفالٌة مإكدا على ان  ملزمة بدفع كامل التكلفة لشركة "إٌكومٌد"،

مراكش فً هذا اإلطار،  خصوصا و أن ثمن طمر الطن  ما علٌها لجماعة هذه الجماعات المجاورة المستفٌدة ألداء
مكان مركز الطمر الواحد من النفاٌات سٌرتفع بسبب تفعٌل عملٌة الفرز و أٌضا بسبب زٌادة المسافة بعد تحوٌل 

 لطن الواحد ابتداء من هذا الشهر الحالً.درهم  ل 098حٌث سٌصل لمبلغ  والتثمٌن

ؤن مكتب المجلس دائم التفكٌر فً وسائل جدٌدة لتخفٌف عبئ هذه أوضح السٌد النائب بوفً سٌاق متصل، 
على مدار سفً وتحت إشراف مجلس جهة مراكش آ من ذلن فكرة تحوٌل مطرح النفاٌات إلى مطرح جهويو التكلفة،

سٌتم التفكٌر فً طرٌمة لانونٌة بسبب عدم اإلختصاص و كلم حول مدٌنة مراكش، و لكن هنان إشكاال لانونٌا 51
 اوزه مستمبال.لتج

 حول النمط االتٌة:تدخالتهم  والتً انصبتادة أعضاء اللجنة لإلدالء بآراءهم للس فتح المجال ،بعد ذلن

 إلزام بمٌة الجماعات المستفٌدة من طمر إلشران و تثمٌن اتفالٌة إحداث مإسسة مراكش الكبرى باعتبارها طرٌمة
 النفاٌات بؤداء واجباتها المالٌة .

 ٌع عدد الجماعات المولعة على االتفالٌة لما فً ذلن من تخفٌف من التكلفة المادٌة على كل الجماعات.المطالبة بتوس 
 .المطالبة بالتعامل بمرونة مع عجز بعض الجماعات الفمٌرة عن األداء 
 بٌره.التؤكٌد على أن اإلتفالٌة تمثل سبما تدبٌرٌا وطنٌا فً هذا المطاع و من شؤنها أن تمثل لٌمة مضافة فً تد 

، وحٌث تبٌن للسادة االعضاء اهمٌة التدبٌر هاته تمدم من معطٌات و توضٌحات و منالشات و بناء على ما
من خالل االتفالٌة المعروضة، ورغبة منهم فً تخفٌف العبئ على مٌزانٌة الجماعة عبر اشران الجماعات المجاورة 

و أداء ما بذمتهم من جراء االستفادة من خدمة المرفك بشكل تضامنً وعبر االلتزامات المضمنة فً االتفالٌة هاته 
على من جهة و كذا فتح الباب امام الجهات المختصة مركزٌا لتمدٌم كافة اشكال الدعم، فمد ابدت اللجنة موافمتها 

"مراكش الكبرى" من أجل تدبٌر مركز طمر و تثمٌن والمسماة  اتفالٌة إحداث مإسسة التعاون بٌن الجماعات
 .هً مرفمة بالتمرٌرة و المماثلة بمراكش كما المنزلٌ

 و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة زواال.

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 رئٌس اللجنة
 دمحم بوغربال
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  ادلملكة ادلغربية

 وزارة الداخلية

 أسفي-والية جهة مراكش

 عمالة مراكش

 

 

 اتفاقية إحداث

 مؤسسة التعاون بٌن اجلماعات

 ش الكربى""مراك

لنفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا من أجل تدبًن مركز طمر وتثمٌن ا
 راكش دل
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 الديبـــــــــــــــــاجة
******************** 

استحضارا للتوجهات ادللكية السامية اذلادفة إىل تطوير النسيج احلضري للمملكة بشكلو ادلتناسق وادلتوازن، واالرتقاء بو إىل  -
 ات الساكنة.مستوى تطلع

ويف إطار تفعيل السياسة احلكومية ادلتعلقة بسياسة ادلدينة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخالت قطاعات متعددة  -
واذلادفة إىل ضمان منو منسجم ومتناسق للمدن وادلراكز احلضرية اليت تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وخصوصا على 

 مستوايت متعددة.
 بتاريخ 0-05-85ادلتعلق ابجلماعات الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  003-02بيقا دلقتضيات القانون التنظيمي رقم تط -

 منو. 021، 039، 038، 037، 036، 035، 032، 033( السيما ادلواد: 4105يوليوز  17) 0236رمضان  41
( بسن نظام للمحاسبة العمومية 4107نونرب  43ىــــ ) 0239ربيع األول  12الصادر يف  4.07.250بناء على ادلرسوم رقم  -

 .للجماعات ومؤسسات التعاون بني اجلماعات
بتاريخ  0.16.053ادلتعلق بتدبري النفاايت والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  48.11بناء على القانون رقم  -

 (.4116نونرب  44) 0247شوال  31
 19-02-0مبثابة ميثاق وطين للبيئة ادلستدامة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  99-04رقم بناء على القانون اإلطار  -

 (.4102مارس  16) 0235مجادى األوىل  12بتاريخ 
ربيع  01بتاريخ  0.13.59ادلتعلق حبماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم   00.13بناء على القانون رقم  -

 (.4113ماي  04) 0242األول 
بناء على رغبة األطراف ادلتعاقدة كل حسب اختصاصاتو للمسامهة يف دتويل وتدبري مركز طمر وتثمني النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا  -

 مبراكش.
ة القاضية ابدلوافق 4107خالل دوراها العادية لشهر أكتوبر  رلالس اجلماعات ادلعنية ادلتخذة من طرف قرراتادلوبناء على  -

 .إحداث مؤسسة التعاون بٌن اجلماعات لتدبًن مركز طمر وتثمٌن النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا دلراكشادلبدئية على 
اليت صادقت فيها على ىذه  4108خالل دوراها العادية لشهر فرباير  وبناء على مقررات رلالس اجلماعات ادلعنية ادلتطابقة -

 االتفاقية
 يف إصلاز مشاريع ذات فائدة مشرتكة وحسن تدبري مرفق حيوي ذي مصلحة عامة. لتعاون بٌن اجلماعاتمؤسسة ا اعتبارا ألمهيةو  -
ووعيا من رلالس اجلماعات ادلعنية أبمهية احملافظة على البيئة والصحة العمومية والنظافة والقضاء على ادلطارح العشوائية وتدبري  -

 االختصاص الرتايب للجماعات ادلعنية.النفاايت ادلنزلية والنفاايت ادلشاهبة على صعيد 
 مت االتفاق على ما يلي:
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 موضوع االتفاقية: ادلادة األوىل 
تضم اجلماعات الرتابية ادلشار إليها يف ادلادة  بٌن اجلماعات مؤسسة للتعاونحتدث مبوجب ىذه االتفاقية 

 .ادلناهبةادلتواجد برتاب مجاعة  راكشدلذلا الرابعة بعده من أجل تدبري مركز طمر وتثمني النفاايت ادلنزلية وادلماثلة 
كما ميكن ذلذه ادلؤسسة، بناء على مداوالت رلالس اجلماعات ادلكونة ذلا، أن تناط هبا جزئيا أو كليا 

 .ةبعض األنشطة ذات الفائدة ادلشرتكة؛ وذلك مبوجب ملحق ذلذه االتفاقي
 

 وبدء اشتغاذلا  تسمية ادلؤسسة: : ادلادة الثانية 
 ."مراكش الكربىمؤسسة التعاون بٌن اجلماعات "لى ىذه ادلؤسسة تسمية: تطلق ع

 سيتم الشروع يف شلارسة ادلهام ادلسندة دلؤسسة التعاون ىذه مباشرة بعد اإلعالن عن تكوينها.
 

 أطراف االتفاقية: الثالثةادلادة  
 تضم ىذه االتفاقية اجلماعات التالية :

 مراكشمجاعة  -1
 مشور القصبةمجاعة  -4
 تسلطانتة مجاع -3
 سعادةمجاعة  -2
 السويهلةمجاعة  -2
 األودايةمجاعة  -2
 أيت إميورمجاعة  -2
 سيد الزوينمجاعة  -2
 أكفايمجاعة  -9

 الويدانمجاعة  -11
 أوالد حسونمجاعة  -11
 واحة سيدي ابراىيممجاعة  -14
 حربيلمجاعة  -13
 ادلناهبةمجاعة  -12
 .أوالد دليممجاعة  -12
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اجملاورة بناء على مداوالت متطابقة جملالس  وميكن أن تنضم مجاعة أو مجاعات إىل ىذه ادلؤسسة من األقاليم
اجلماعات ادلكونة دلؤسسة التعاون ورللس ادلؤسسة وكذا رللس اجلماعة أو رلالس اجلماعات ادلقرتحة لالنضمام 

 ذلذه ادلؤسسة، وذلك وفقا التفاقية ملحقة ختصص ذلذا الغرض.
 راغبة يف ذلك طبقا للقانون.ال األخرى كما ميكن للمؤسسة تقدمي خدماها للجماعات اجملاورة

 

  مقر مؤسسة التعاون بٌن اجلماعات: الرابعةادلادة  
 مقرا ذلا.مجاعة مراكش " مراكش الكربىتتخذ مؤسسة التعاون بني اجلماعات "

 ميكن تغيري مقر ادلؤسسة أو امسها بعد مصادقة رللسها على ذلك.
 

 مسامهات األطراف: اخلامسةادلادة  
يف االتفاقية مببلغ مايل سنوي من ميزانيتها حتدد قيمتو حسب كميات ومنتوج كل تساىم كل مجاعة طرف 

مجاعة من النفاايت برسم السنة السابقة. على أن يتم احلصر التقديري ذلذه الكميات وىذا ادلنتوج خالل شهر 
يزانيتها خالل دورة شتنرب من كل سنة من أجل دتكني كل اجلماعات من بررلة مسامهتها برسم السنة ادلوالية ضمن م

ىذا مع األخذ بعني االعتبار مبلغ الصفقة اليت يدبر يف إطارىا حاليا ومستقبال ادلطرح أكتوبر من كل سنة. 
العمومي، واليت أبرمتها مجاعة مراكش مع الشركة ادلعنية. كما يتم األخذ بعني االعتبار مجيع مصاريف التسيري 

  ادلتعلقة هبذه ادلؤسسة.
بعده، مث من طرف  08ىذه ادلبالغ يف أول األمر من طرف جلنة التتبع ادلشار إليها يف ادلادة وسيتم حتديد 

 مكتب ورللس ادلؤسسة بعد بدء ىذه األخرية يف االشتغال. 
وميكن تعديل مبلغ أو نسبة ادلسامهة كلما اقتضت الظروف ذلك ويتم مبوجب اتفاقية ملحقة تصادق  

 عليها رلالس اجلماعات ادلعنية.
تعترب مسامهات اجلماعات الواجب حتويلها لفائدة مؤسسة التعاون بني اجلماعات "مراكش الكربى" مبثابة 

 ابلنسبة لكل مجاعة. نفقة إجبارية
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 ادلوارد ادلالية للمؤسسة: السادسةادلادة  
 شلا يلي: "مراكش الكربىدلؤسسة التعاون بني اجلماعات "تتكون ادلوارد ادلالية 

 عات الرتابية ادلكونة للمؤسسة يف ميزانيتها؛مسامهة اجلما -
 اإلمدادات اليت تقدمها الدولة؛ -
 الدعم واإلمدادات اليت تقدمها اجلماعات الرتابية األخرى  -
 ؛للمؤسسةادلداخيل ادلرتبطة ابدلرافق احملولة  -
 األجور عن اخلدمات ادلقدمة؛األاتوى و  -
 مداخيل تدبري ادلمتلكات؛ -
 هبا؛حصيلة االقرتاضات ادلرخص  -
 اذلبات والوصااي؛ -
 مداخيل سلتلفة. -
 "مراكش الكربىاجملال الرتايب دلؤسسة التعاون ": السابعةادلادة  

 .للجماعات ادلكونة ذلاالنفوذ الرتايب " مراكش الكربى"يشمل رلال اختصاص مؤسسة التعاون بني اجلماعات 
 

 مدة االتفاقية: الثامنةادلادة  
 دلدة زمنية غري زلددة." مراكش الكربى"ماعات حتدث مؤسسة التعاون بني اجل     

 إدارة ادلؤسسة: التاسعةادلادة  
 .تتوفر ادلؤسسة على إدارة يشرف عليها مدير حتت مسؤولية رئيس رللس ادلؤسسة ومراقبتو

يتوىل ادلدير تنسيق العمل اإلداري مبصاحل ادلؤسسة والسهر على حسن سريه. ويقدم تقارير لرئيس رللس 
 ما طلب منو ذلك.ادلؤسسة كل

 " من:مراكش الكربىيتكون مستخدمو مؤسسة التعاون بني اجلماعات "
 ادلوظفني ادللحقني لدى ادلؤسسة من طرف اجلماعات ادلكونة ذلا أو من لدن إدارات أخرى. -
 األعوان وادلستخدمني الذين يتم توظيفهم من قبل ادلؤسسة. -
عات الرتابية رىن إشارها وفقا للقوانني واألنظمة ادلوظفني واألعوان الذين تضعهم الدولة أو اجلما -

 اجلاري هبا العمل.
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  حقوق والتزامات األطراف: العاشرةادلادة  
، زلل اجلماعات ادلكونة ذلا يف حدود ادلهام "مراكش الكربى"حتل مؤسسة التعاون بني اجلماعات  -

التفاقيات والعقود اليت مت إبرامها من واالختصاصات ادلسندة إليها يف احلقوق وااللتزامات ادلرتتبة على ا
طرف ىذه اجلماعات قبل إحداث ادلؤسسة أو انضمام مجاعة أخرى إليها، ويف إدارة ادلرافق العمومية 

ادلمتلكات ذلك  اجلماعية ادلخول تدبريىا لكل شخص من أشخاص القانون العام واخلاص. مبا يف
 .ادلناهبةادلتواجد جبماعة دلراكش عمومي والصفقات والعقود ادلربمة وادلتعلقة ابدلطرح ال

 تلتزم اجلماعات ادلنخرطة ابدلؤسسة بعدم القيام ابدلهام ادلسندة إىل ادلؤسسة. -
  مراجعة مقتضيات االتفاقية: عشر احلاديةادلادة  

كل مراجعة أو تعديل لبنود ىذه االتفاقية ال حيول دون السري العادي للمرفق الذي أحدثت من    
 ادلؤسسة.أجلو ىذه 

ا وتكون ىذه ادلراجعة أو التعديل قابال للتنفيذ بعد ادلصادقة عليها وفق الشكليات اليت خضعت ذل
 ذلذه األخرية. االتفاقية األصلية مبوجب ملحق

  مقتضيات خاصة ابجلماعة احملتضنة للمشروع: عشر الثانيةادلادة  
ني اجلماعات، وأخذا بعني االعتبار للجماعة يف إطار احملافظة على البيئة وتفعيال دلبدأ التعاضد ب   

احملتضنة للمطرح العمومي دلراكش، ونظرا لإلمكانيات احملدودة ذلذه األخرية، فإن مؤسسة التعاون تلتزم 
اقتصادية أو رايضية برتاب  حسب اإلمكانيات ادلتوفرة لديها وادلتاحة ذلا إبصلاز مشاريع وأنشطة اجتماعية أو

 ة تنمية ادلنطقة وأتىيلها.مجاعة ادلناهبة بغي
 

 االنسحاب من اجملموعة: عشر الثالثةادلادة  
ميكن جلماعة عضو يف ادلؤسسة أن تنسحب من ىذه ادلؤسسة دون ادلس ابلسري العادي للمرفق 

وذلك بعد أن يتخذ رللسها مقررا يقضي ابدلوافقة على ذلك وبعد إخبار رللس ادلؤسسة  موضوع االتفاقية،
 ( أشهر قبل التاريخ الذي تعتزم فيو القيام هبذا االنسحاب.6ور على األقل ستة )ابدلقرر ادلذك



 (20/02/2018ملجلغ حماعت مشاهؾ )الجلعت الشالشت اإلاىعلذة بخاسيخ  2018محمش الذوسة العادًت لؽهش فبراًش 

250 
 

الّتأكد من وفاء اجلماعة ادلعنية ويعلن عن االنسحاب بقرار السلطة احلكومية ادلكلفة ابلداخلية بعد 
 جبميع االلتزامات الناجتة عن عضويتها حبظرية ادلؤسسة.

احلق يف ادلطالبة ابسرتداد مسامهاها برسم ادلوارد ادلالية  ويف ىذه احلالة، ليس للجماعة ادلعنية
 للمؤسسة.

 

 جلنة تتبع وتنفيذ بنود ىذه االتفاقية :عشر الرابعةادلادة  
يتم تعيني جلنة حتت رائسة السيد الوايل، عامل عمالة مراكش أو من ينوب عنو، مكونة من شلثلي 

وادلساعدة على حسن تسيريىا يف  داث ىذه ادلؤسسةاألطراف ادلتعاقدة ويعهد إليها ابإلشراف على إح
 حضوره. يف، كما ميكن ذلا أن تستدعي الجتماعاها كل شخص ترى فائدة مراحلها األوىل

 

 دخول االتفاقية حيز التنفيذ: اخلامسة عشرادلادة  
لسلطة يشرع يف تنفيذ بنود ىذه االتفاقية ابتداء من اإلعالن عن تكوين ادلؤسسة مبقتضى قرار ا    

 احلكومية ادلكلفة ابلداخلية.
 

 حل النزاعات: السادسة عشرادلادة  
كل نزاع انتج عن أتويل أو تنفيذ ذلذه االتفاقية، يعرض على أنظار وايل اجلهة لدراستو وإجياد احللول 

فة ادلالئمة لو يف إطار الرتاضي. ويف حالة عدم إجياد حل للنزاع يعرض على أنظار السلطة احلكومية ادلكل
 فيو كمرحلة تسبق اللجوء إىل القضاء بواسطة اإلحالة على احملاكم ادلختصة. تابلداخلية للب

 
  ........................................حرر بتاريخ 
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 رئيس مجاعة مراكش

 
 

 

 رئيس مجاعة مشور القصبة

 

 ابشا مشور القصبة

 رئيس مجاعة تسلطانت

 
 

 مجاعة السويهلةرئيس  رئيس مجاعة سعادة

 رئيس مجاعة األوداية

 
 

 رئيس مجاعة أكفاي رئيس مجاعة أيت إميور

 رئيس مجاعة سيد الزوين

 
 

 رئيس مجاعة أوالد حسون رئيس مجاعة الويدان

 رئيس مجاعة واحة سيدي ابراىيم

 
 

 رئيس مجاعة أوالد دليم

 رئيس مجاعة ادلناهبة رئيس مجاعة حربيل

 

اتفاقية متعلقة بإحداث مؤسشة التعاون بني اجلماعات "مراكش الكربى" 

 من أجل تدبري مركز طمر وتجمني النفايات املنزلية واملماثلة هلا مبراكش 
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   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشبلمائددمحم العربً السٌد 

بعد تالوة نص تمرٌر اللجنة، فانه بعد ان 

2017

 

 بـــاب المنالشــة مفتــوح.

    ּ ان لم ٌكن هنان اي تدخل فانً اعرض النمطة على التصوٌت
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 2012فبراٌر  20بتارٌخ  243/02/2018ممرر عدد     
 :المتعلمـة 2108من جدول أعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر  الثامنة والعشرونالنمطـة            

        
)نمطة واردة من السٌد الوالً عامل عمالة مراكش(                                                                    

                                                                                                                                                                                 

 2018

202018

 

 113.1492133134 

  

  

 2017

 

  

  

 . 

  

47 

47 

وهـم الســـادة47
ر، عواطف البردعــً، احمد المتصدق، احمد توفلة، وـــعبد الرزاق جب وري،ــعبد السالم سً كدمحم العربً بلمائــد، 

ابراهٌم بوحنش، ٌوسف اٌت رٌاض، حمٌد خوزرن، عبد المجٌد اٌت الماضً، اشراق البوٌسفً، جوٌدة العوٌدي، 

فاري، سفٌان  امٌنـة العمرانـً االدرٌسـً، مرٌـم خـاي، سعٌـدة ساللـة، ثورٌـة بوعبـاد، حفٌظـة مجـدار، عبد الهادي

بنخالتً، عبد االله الغلف، الحسٌن نــوار، عبد الكرٌم لمشــوم، ي البشٌر طوبــا، عبد الهــادي التلماضً، عبد الهادي 

بن عال، خلٌفة الشحٌمً، حبٌبة الكرشال، دمحم بالة، دمحم اٌت بوٌدو، دمحم بنلعروسً، ي الحسن المنادي، المصطفى 

حسن بباوي، جمال الدٌن العكرود، السعٌد اٌت المحجوب، خلٌل بولحســن، دمحم بن بال،  الوجدانً، عبد الفتاح رزكً،

عبد المجٌد بنانً، محمــد اٌت الـزاوي، توفٌــك بلوجــور، عبـد الغنً درٌــوش، ٌونـس بن سلٌمــان، عبــد الصمـد 

 سً.العكــاري، محمــد بوغربــال، فاطمــة لمكهــــون، ي احفٌظ لضاوي العبا

 

 

ل كـا لم ل وـــي
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 اتفاقية إحداث
 مؤسسة التعاون بٌن اجلماعات

 "مراكش الكربى"
 راكش دلا من أجل تدبًن مركز طمر وتثمٌن النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذل

 الديبـــــــــــــــــاجة
******************** 

لعات استحضارا للتوجهات ادللكية السامية اذلادفة إىل تطوير النسيج احلضري للمملكة بشكلو ادلتناسق وادلتوازن، واالرتقاء بو إىل مستوى تط -
 الساكنة.

لقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخالت قطاعات متعددة واذلادفة إىل ويف إطار تفعيل السياسة احلكومية ادلتعلقة بسياسة ادلدينة وا -
 ضمان منو منسجم ومتناسق للمدن وادلراكز احلضرية اليت تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وخصوصا على مستوايت متعددة.

رمضان  41 بتاريخ 0-05-85فيذه الظهري الشريف رقم ادلتعلق ابجلماعات الصادر بتن 003-02تطبيقا دلقتضيات القانون التنظيمي رقم  -
 منو. 021، 039، 038، 037، 036، 035، 032، 033( السيما ادلواد: 4105يوليوز  17) 0236

( بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات 4107نونرب  43ىــــ ) 0239ربيع األول  12الصادر يف  4.07.250بناء على ادلرسوم رقم  -
 .عاون بني اجلماعاتومؤسسات الت

شوال  31بتاريخ  0.16.053ادلتعلق بتدبري النفاايت والتخلص منها الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  48.11بناء على القانون رقم  -
 (.4116نونرب  44) 0247

 12بتاريخ  19 -02 -0شريف رقم مبثابة ميثاق وطين للبيئة ادلستدامة الصادر بتنفيذه الظهري ال 99 -04بناء على القانون اإلطار رقم  -
 (.4102مارس  16) 0235مجادى األوىل 

 0242ربيع األول  01بتاريخ  0.13.59ادلتعلق حبماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم   00.13بناء على القانون رقم  -
 (.4113ماي  04)

 سامهة يف دتويل وتدبري مركز طمر وتثمني النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا مبراكش.بناء على رغبة األطراف ادلتعاقدة كل حسب اختصاصاتو للم -
إحداث القاضية ابدلوافقة ادلبدئية على  4107خالل دوراها العادية لشهر أكتوبر  رلالس اجلماعات ادلعنية ادلتخذة من طرف قرراتادلوبناء على  -

 .مٌن النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا دلراكشمؤسسة التعاون بٌن اجلماعات لتدبًن مركز طمر وتث
 اليت صادقت فيها على ىذه االتفاقية 4108خالل دوراها العادية لشهر فرباير  وبناء على مقررات رلالس اجلماعات ادلعنية ادلتطابقة -
 ق حيوي ذي مصلحة عامة.يف إصلاز مشاريع ذات فائدة مشرتكة وحسن تدبري مرف مؤسسة التعاون بٌن اجلماعات اعتبارا ألمهيةو  -
ت ادلنزلية اايووعيا من رلالس اجلماعات ادلعنية أبمهية احملافظة على البيئة والصحة العمومية والنظافة والقضاء على ادلطارح العشوائية وتدبري النف -

 والنفاايت ادلشاهبة على صعيد االختصاص الرتايب للجماعات ادلعنية.
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 :مت االتفاق على ما يلي
 موضوع االتفاقية: األوىلادلادة  

تضم اجلماعات الرتابية ادلشار إليها يف ادلادة  بٌن اجلماعات مؤسسة للتعاونحتدث مبوجب ىذه االتفاقية 
 .ادلناهبةادلتواجد برتاب مجاعة  راكشدلالرابعة بعده من أجل تدبري مركز طمر وتثمني النفاايت ادلنزلية وادلماثلة ذلا 

بناء على مداوالت رلالس اجلماعات ادلكونة ذلا، أن تناط هبا جزئيا أو كليا كما ميكن ذلذه ادلؤسسة، 
 .ةبعض األنشطة ذات الفائدة ادلشرتكة؛ وذلك مبوجب ملحق ذلذه االتفاقي

 

 وبدء اشتغاذلا  تسمية ادلؤسسة: : ادلادة الثانية 
 ."مراكش الكربىمؤسسة التعاون بٌن اجلماعات "تطلق على ىذه ادلؤسسة تسمية: 

 سيتم الشروع يف شلارسة ادلهام ادلسندة دلؤسسة التعاون ىذه مباشرة بعد اإلعالن عن تكوينها.
 

 أطراف االتفاقية: الثالثةادلادة  
 تضم ىذه االتفاقية اجلماعات التالية :

 مراكشمجاعة  .1
 مشور القصبةمجاعة  .4
 تسلطانتمجاعة  .3
 سعادةمجاعة  .2
 السويهلةمجاعة  .2
 األودايةمجاعة  .2
 ورأيت إميمجاعة  .2
 سيد الزوينمجاعة  .2
 أكفايمجاعة  .9

 الويدانمجاعة  .11
 أوالد حسونمجاعة  .11
 واحة سيدي ابراىيممجاعة  .14
 حربيلمجاعة  .13
 ادلناهبةمجاعة  .12
 .أوالد دليممجاعة  .12
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وميكن أن تنضم مجاعة أو مجاعات إىل ىذه ادلؤسسة من األقاليم اجملاورة بناء على مداوالت متطابقة جملالس 
التعاون ورللس ادلؤسسة وكذا رللس اجلماعة أو رلالس اجلماعات ادلقرتحة لالنضمام ذلذه اجلماعات ادلكونة دلؤسسة 

 ادلؤسسة، وذلك وفقا التفاقية ملحقة ختصص ذلذا الغرض.
 الراغبة يف ذلك طبقا للقانون. األخرى كما ميكن للمؤسسة تقدمي خدماها للجماعات اجملاورة

 

  اجلماعاتمقر مؤسسة التعاون بٌن : الرابعةادلادة  
 مقرا ذلا.مجاعة مراكش " مراكش الكربىتتخذ مؤسسة التعاون بني اجلماعات "

 ميكن تغيري مقر ادلؤسسة أو امسها بعد مصادقة رللسها على ذلك.
 

 مسامهات األطراف: اخلامسةادلادة  
توج كل تساىم كل مجاعة طرف يف االتفاقية مببلغ مايل سنوي من ميزانيتها حتدد قيمتو حسب كميات ومن

مجاعة من النفاايت برسم السنة السابقة. على أن يتم احلصر التقديري ذلذه الكميات وىذا ادلنتوج خالل شهر 
شتنرب من كل سنة من أجل دتكني كل اجلماعات من بررلة مسامهتها برسم السنة ادلوالية ضمن ميزانيتها خالل دورة 

لغ الصفقة اليت يدبر يف إطارىا حاليا ومستقبال ادلطرح ىذا مع األخذ بعني االعتبار مبأكتوبر من كل سنة. 
العمومي، واليت أبرمتها مجاعة مراكش مع الشركة ادلعنية. كما يتم األخذ بعني االعتبار مجيع مصاريف التسيري 

  ادلتعلقة هبذه ادلؤسسة.
بعده، مث من طرف  08 وسيتم حتديد ىذه ادلبالغ يف أول األمر من طرف جلنة التتبع ادلشار إليها يف ادلادة

 مكتب ورللس ادلؤسسة بعد بدء ىذه األخرية يف االشتغال. 
وميكن تعديل مبلغ أو نسبة ادلسامهة كلما اقتضت الظروف ذلك ويتم مبوجب اتفاقية ملحقة تصادق  

 عليها رلالس اجلماعات ادلعنية.
ماعات "مراكش الكربى" مبثابة تعترب مسامهات اجلماعات الواجب حتويلها لفائدة مؤسسة التعاون بني اجل

 ابلنسبة لكل مجاعة. نفقة إجبارية
 

 ادلوارد ادلالية للمؤسسة: السادسةادلادة  
 شلا يلي: "مراكش الكربىدلؤسسة التعاون بني اجلماعات "تتكون ادلوارد ادلالية 

 مسامهة اجلماعات الرتابية ادلكونة للمؤسسة يف ميزانيتها؛ -
 ولة؛اإلمدادات اليت تقدمها الد -
 الدعم واإلمدادات اليت تقدمها اجلماعات الرتابية األخرى  -
 ؛للمؤسسةادلداخيل ادلرتبطة ابدلرافق احملولة  -
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 األجور عن اخلدمات ادلقدمة؛األاتوى و  -
 مداخيل تدبري ادلمتلكات؛ -
 حصيلة االقرتاضات ادلرخص هبا؛ -
 اذلبات والوصااي؛ -
 مداخيل سلتلفة. -
 "مراكش الكربىدلؤسسة التعاون "اجملال الرتايب : السابعةادلادة  

 .للجماعات ادلكونة ذلاالرتايب النفوذ " مراكش الكربى"يشمل رلال اختصاص مؤسسة التعاون بني اجلماعات 
 

 مدة االتفاقية: الثامنةادلادة  
 دلدة زمنية غري زلددة." مراكش الكربى"حتدث مؤسسة التعاون بني اجلماعات      

 ؤسسةإدارة ادل: التاسعةادلادة  
 .تتوفر ادلؤسسة على إدارة يشرف عليها مدير حتت مسؤولية رئيس رللس ادلؤسسة ومراقبتو

يتوىل ادلدير تنسيق العمل اإلداري مبصاحل ادلؤسسة والسهر على حسن سريه. ويقدم تقارير لرئيس رللس 
 ادلؤسسة كلما طلب منو ذلك.

 " من:ىمراكش الكرب يتكون مستخدمو مؤسسة التعاون بني اجلماعات "
 ادلوظفني ادللحقني لدى ادلؤسسة من طرف اجلماعات ادلكونة ذلا أو من لدن إدارات أخرى. -
 األعوان وادلستخدمني الذين يتم توظيفهم من قبل ادلؤسسة. -
ادلوظفني واألعوان الذين تضعهم الدولة أو اجلماعات الرتابية رىن إشارها وفقا للقوانني واألنظمة  -

 اجلاري هبا العمل.
 

  حقوق والتزامات األطراف: العاشرةدلادة ا 
، زلل اجلماعات ادلكونة ذلا يف حدود ادلهام "مراكش الكربى"حتل مؤسسة التعاون بني اجلماعات  -

واالختصاصات ادلسندة إليها يف احلقوق وااللتزامات ادلرتتبة على االتفاقيات والعقود اليت مت إبرامها من 
سسة أو انضمام مجاعة أخرى إليها، ويف إدارة ادلرافق العمومية طرف ىذه اجلماعات قبل إحداث ادلؤ 

ادلمتلكات ذلك  اجلماعية ادلخول تدبريىا لكل شخص من أشخاص القانون العام واخلاص. مبا يف
 .ادلناهبةادلتواجد جبماعة دلراكش والصفقات والعقود ادلربمة وادلتعلقة ابدلطرح العمومي 

 سسة بعدم القيام ابدلهام ادلسندة إىل ادلؤسسة.تلتزم اجلماعات ادلنخرطة ابدلؤ  -
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  مراجعة مقتضيات االتفاقية: عشر احلاديةادلادة  
كل مراجعة أو تعديل لبنود ىذه االتفاقية ال حيول دون السري العادي للمرفق الذي أحدثت من    

 أجلو ىذه ادلؤسسة.
ا ليها وفق الشكليات اليت خضعت ذلوتكون ىذه ادلراجعة أو التعديل قابال للتنفيذ بعد ادلصادقة ع

 ذلذه األخرية. االتفاقية األصلية مبوجب ملحق
  مقتضيات خاصة ابجلماعة احملتضنة للمشروع: عشر الثانيةادلادة  

يف إطار احملافظة على البيئة وتفعيال دلبدأ التعاضد بني اجلماعات، وأخذا بعني االعتبار للجماعة    
راكش، ونظرا لإلمكانيات احملدودة ذلذه األخرية، فإن مؤسسة التعاون تلتزم احملتضنة للمطرح العمومي دل

اقتصادية أو رايضية برتاب  حسب اإلمكانيات ادلتوفرة لديها وادلتاحة ذلا إبصلاز مشاريع وأنشطة اجتماعية أو
 مجاعة ادلناهبة بغية تنمية ادلنطقة وأتىيلها.

 

 االنسحاب من اجملموعة: عشر الثالثةادلادة  
ميكن جلماعة عضو يف ادلؤسسة أن تنسحب من ىذه ادلؤسسة دون ادلس ابلسري العادي للمرفق 

وذلك بعد أن يتخذ رللسها مقررا يقضي ابدلوافقة على ذلك وبعد إخبار رللس ادلؤسسة  موضوع االتفاقية،
 نسحاب.( أشهر قبل التاريخ الذي تعتزم فيو القيام هبذا اال6ابدلقرر ادلذكور على األقل ستة )

الّتأكد من وفاء اجلماعة ادلعنية ويعلن عن االنسحاب بقرار السلطة احلكومية ادلكلفة ابلداخلية بعد 
 جبميع االلتزامات الناجتة عن عضويتها حبظرية ادلؤسسة.

ويف ىذه احلالة، ليس للجماعة ادلعنية احلق يف ادلطالبة ابسرتداد مسامهاها برسم ادلوارد ادلالية 
 للمؤسسة.

 

 جلنة تتبع وتنفيذ بنود ىذه االتفاقية :عشر الرابعةادلادة  
يتم تعيني جلنة حتت رائسة السيد الوايل، عامل عمالة مراكش أو من ينوب عنو، مكونة من شلثلي 

وادلساعدة على حسن تسيريىا يف  األطراف ادلتعاقدة ويعهد إليها ابإلشراف على إحداث ىذه ادلؤسسة
 حضوره. يفكن ذلا أن تستدعي الجتماعاها كل شخص ترى فائدة ، كما ميمراحلها األوىل
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 :  (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  التاسعة والعشرونالنمطة 

 يت واإلامازلت لها بمذًىت مشاهؾ.لعلذ الخذبير اإلافىك إلاشهض ومش و جشمين الىفاًاث اإلانزل 3الذساظت واإلافادكت على ملحم سكم 

 

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

 نظرا لعدم جاهزٌة النمطة، فانه سٌتم تؤجٌل التداول فٌها.
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 :  (21/12/2108خ بتارٌ الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر الثالثون النمطة 

 بين مجلغ حماعت مشاهؾ و الىوالت اإلاعخللت لخىصيع اإلااء والىهشباء إلاشاهؾعلى اجفاكيت  اإلابذئيتاإلافادكت 

جخعلم بشبي املحىت البيىههشبائيت بالؽبىت الىهشبائيت إلاذًىت مشاهؾ. واإلاىخب الىوني للىهشباء واإلااء الفالح للؽشب 

   المجلس الجماعً لمراكشرئٌس دمحم العربً بلمائدالسٌد 

 نظرا لعدم جاهزٌة النمطة، فانه سٌتم تؤجٌل التداول فٌها.
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الواحدة والثالثونالنمطة 

 ميزاهيت حماعت مشاهؾ.اعادة بشمجت بعن الاعخماداث في الجضء الشاوي مً 

 

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

نظرا لعدم عرض النمطة على انظار اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة، فانً اعرض ممرر 

    ּ من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات. 28التداول على حضراتكم طبما للمادة 
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   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

ٌتعلك الدورة من وثائك خاصة بالنمطة و بعد اتخاذ ممرر التداول فً النمطة، اعرض علٌكم كما هو مضمن فً ملف
 االمر بممترح اعادة برمجة بعض االعتمادات فً الجزء الثانً من المٌزانٌة. 

 ـة مفتــوح.بـــاب المنالشـ

 ان لم ٌكن هنان اي تدخل، فانً اعرض ممترح اعادة البرمجة على التصوٌت.
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثانٌة والثالثونالنمطة 

مع بشمجت  2017عت مشاهؾ بشظم العىت اإلااليت اوالع املجلغ الجماعي على بيان حفش الىديجت العامت إلايزاهيت حما

 الفائن الحليلي بشظم هفغ العىت.

 

   رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

الكلمة للسٌد رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة لتالوة نص تمرٌر اللجنة فً موضوع 

 النمطة.

السٌد الحسٌن نوار ٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجةرئ 
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  .  32 :ة رلمالنمط

 

  جتماعاتقزيز 
بامليزانية والشؤون املالية  ةاملكلف للجهةا 

 والربجمة  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

مشٍل   ل32 الوًٙة ٚر
 2018 ٖبػاِػ لفٌػ  الّادِة زعول اِمال العورةمن 

م   :  32الوًٙة ٚر

ل2017اطالعلاجملوصلاجلن عيلعوىلبي ٌلحؼالاايتيذللاام مللمليزاىيللمج عللماانعلباسهلااشيللامل ايلل
 فصلااشيل.معلبادلللااف ئضلاحلكيكيلباسهلى
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تحضنٌر النننمط المدرجننة فننً جنندول اعمننال  اسننتكمال ٌننة والتنظٌمٌننة الجنناري بهنا العمننل، وفننً اطننارطبمنا للممتضننٌات المانون

الموجهننة لكننل مننن السننادة أعضنناء اللجنننة  19/12/2018بتننارٌخ  2646، وتبعننا للنندعوة عنندد 2018النندورة العادٌننة لشننهر فبراٌننر 

اللجنننة المننذكورة  اسننتؤنفت ،إون المالٌننة البرمجننةوالمجلننس للحضننور والمشنناركة فننً أشننغال  اللجنننة المكلفننة بالمٌزانٌننة والشنن

بماعنة االجتماعنات الكبنرى بالمصنر البلندي شنارع  الثانٌنة والنصنف عشنٌةعلى الساعة  2018 فبراٌر 05 الخمٌساجتماعاتها ٌوم 

 االتٌـة:   المتبمٌة دمحم الخامس برئاسة السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة لمواصلة تدارس النمط

 معلبادلللااف ئضلاحلكيكيلباسهلل7102صلاجلن عيلعوىلبي ٌلحؼالاايتيذللاام مللمليزاىيللمج عللماانعلباسهلااشيللامل ايللاطالعلاجملو
لىفصلااشيل.

 لاوب عللاجل ئوني.ل9اابحليفلعنويللنااءلاجلوش تلاملتوادرالب اشوملاجلن عيلاحمل ميرل
 لمج عللماانع.لاع ةالبادلللبمضلاالعتن ةاتليفلاجلزءلااج ىيلمًلميزاىيل

 

 :ٌدالس مكتب المجلسحضر االجتماع من أعضاء  -
 لرئٌس المجلس الجماعً الثانًالنائب  :   عبد السالم سً كوري

 

 السادة:اللجنة من أعضاء  وحضر االجتماع -

 .عبد الهادي تلماضً، عبد الهادي وٌسالت
     

 السادة:بصفة استشارٌة كما شارن من أطر جماعة مراكش  -     
 

 المدٌر العام لمصالح جماعة مراكش :  عبد الكرٌم الخطٌب
 رئٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة :  وفاء منٌاتً

 عن لسم تنمٌة الموارد المالٌة :  لمغاري الخمار
 عن لسم اعمال المجلس :  رشٌد بوزٌتً

 

اللجنة بالنمط المعلمة  فً بداٌة االجتماع، وبعد كلمة الشكر والترحٌب بالسادة الحضور، ذكر السٌد رئٌس
، وباتفاق مع 2108والمإجلة المضمنة فً جدول اعمال اللجنة والمدرجة فً جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر فبراٌر 

 الجاهزة على النحو االتً: ةالسادة االعضاء تناولت اللجنة بالدراسة النمط
 

 :62 رلم النمطة 

 معلبادلللااف ئضلاحلكيكيلباسهلل7102اام مللمليزاىيللمج عللماانعلباسهلااشيللامل ايلللاطالعلاجملوصلاجلن عيلعوىلبي ٌلحؼالاايتيذل
لىفصلااشيل.

 

المرسوم ، وبعد تمكٌن السادة األعضاء من نسخ من الوثائك االساسٌة المرفمة بالنمطة منالشة هذه فً بداٌة

، اكد 2017ٌونٌو  9الصادر فً  2.17.287 الجماعة تحت رلم المحدد لكٌفٌات وشروط حصر النتٌجة العامة لمٌزانٌة

من المانون التنظٌمً المتعلك  204و  203السٌد رئٌس اللجنة على اهمٌة بٌان حصر المٌزانٌة طبما لممتضٌات المادتٌن 

بالجماعات رغم ان التدلٌك السنوي للعملٌات المالٌة والمحاسباتٌة تختص بها الجهات المختصة بممتضى المانون على 

 رض التمرٌر على المجلس التداولً الحما.ان ٌع

 
 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

  62ة رلم: النمط
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ولمعرفة معطٌات بٌان حصر المٌزانٌة، اعطٌت الكلمة توالٌا لكل من السٌدة رئٌسة لسم المٌزانٌة والمحاسبة و 

 السٌد وكٌل المداخٌل لتمدٌم عرض بخصوص البٌانات الختامٌة لحصر المٌزانٌة كل فً مجال اختصاصه.

ملٌون   90ملٌون درهم بزٌادة تناهز  1021والتً بلغت  2017االجمالٌة لسنة  ولد تضمن هذا العرض المداخٌل

العرض لراءة فً الرسوم المحلٌة والتطور االٌجابً الـذي حممته بنسبة  تطرقكما رهم من التمدٌرات الممبولة للسنة، د

من مجموع  %30.85فً حٌن ان الرسوم المدبرة من طرف وزارة المالٌة حصلت ما مجموعه  %101 تحصٌل بلغت

 مٌزانٌة التسٌٌر.

واشار العرض الى الضرائب المحولة وحصة منتوج الضرٌبة على المٌمة المضافة وتطور المداخٌل المحممة ما 

 بحسب نوعٌة الضرائب والمجاالت. 2017الى غاٌة  2012بٌن 

بان ة فً العرض الوارداتضح من خالل المعطٌات ، بنٌة مٌزانٌة التسٌٌر حسب نوعٌة الفصول وبخصوص

التدبٌر المفوض ودفعات  - اجور الموظفٌن - المصارٌف االجبارٌة هً التً تتحكم فً تسٌٌر المٌزانٌة ) المروض

 المماطعات ( .

على رتفعة ممارنة مع السنة المنصرمة، نمو جد مالارلام المٌزانٌة نسبة  اتضح للسادة االعضاء من خاللكما 

اما مستوى المدٌونٌة فمد حافظ  %21استطاعت الجماعة تحمٌك ادخار بنسبة فمد ر الرغم من تطور مصارٌف التسٌٌ

 .%13.08نسبٌا على معدله بنسبة 

وبخصوص  %52.12ارتفاعا ممارنة مع السنة الفارطة بنسبة  سجلت ، فمدمصارٌف الجزء الثانً وبخصوص

درهم اما فصل مدفوع الفائض للجزء الثانً  318102محممة بذلن مبلغ  %7.27االعتمادات المنمولة فمد انخفضت بنسبة 

 ملٌون . 209167من المٌزانٌة فمد بلغ 

وعاللة بالموضوع وللمزٌد من التوضٌحات، تناول الكلمة السٌد النائب الثانً لرئٌس المجلس الجماعً 

حممة فالت المتولع، المشرف على وكالة المداخٌل الذي لدم لراءة رلمٌة الهم الرسوم  موضحا بان مستوى النتائج الم

مشٌرا  الى ان البعض منها ٌحتاج لنوع من الجهد لتجوٌده، منوها بالموارد البشرٌة المتواجدة بمسم تنمٌة الموارد 

المالٌة معبرا عن شكره على المجهود الجبار الذي حممته على الرغم من النمص الملموس على مستوى الوسائل 

 اللوجستٌكٌة.

المنالشة وابداء الرأي، نوه السادة االعضاء بمستوى االداء المالً للجماعة والنتائج  عمب ذلن، وبعد فتح باب

المحممة فً ظل مجموعة من االكراهات والتً تتطلب تظافر الجهود إلنجاح المشارٌع المبرمجة والرلً بمستوى التدبٌر 

 الممنهج تنمٌة للمداخٌل وترشٌدا وعملنة للنفمات.

لجماعة مراكش ملتمسة عرض هذا البٌان  2107الع اللجنة على بٌان حصر مٌزانٌة وتؤسٌسا على ذلن، تم اط

 برمجة الفائض الحمٌمً برسم نفس السنةخالل الجمع العام للمجلس الجماعً فً جلسته الثالثة على اساس البث فً 

 خالل نفس الجلسة.

 ولمجلسكم المولر واسع النظر    
 

 

 رئٌس اللجنة
 رالحسٌن نوا          

 

 

وبذلن تكون اللجنة لد انهت دراستها للنمط الجاهزة على اساس 

تبمى مإجلة لتعرض مباشرة على المجلس  النمط االتٌة ادناه ان

 :التداولً لعدم الجاهزٌة
 للباِت الجاثلحن. 9 اإلاخىاحذة بالعىق الجماعي املخامُذ الجلعاثهشاء  ُتالبث في ِمل .1

خماداث في الج .2      ضء الثاوي مً محزاهُت حماِت مشاهؾ. اِادة بشمجت بّن الِا
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  رئٌس المجلس الجماعً لمراكشدمحم العربً بلمائدالسٌد 

مرة بٌنما  ألولملٌار سنتٌم  012هً أن المداخٌل بلغت  فالواجب تذكره ،ٌحك لنا أن نفتخر بهذه االرلام 

ملٌون درهم  47ٌم أي ان كل الفائض التمدٌري لد تم تحمٌمه وخصوصا مبلغ ملٌار سنت 20بلغ حجم الفائض 

 الذي ستتم برمجته الٌوم .

النائب الثانً لرئٌس  بالمجهودات التً ٌموم بها السٌد عبد السالم السً كوري ألنوهواغتنم المناسبة 

  الطالم التابع له.كذا  و المجلس والمفوض الٌه فً وكالة المداخٌل

ن السٌد الحسٌن نوار رئٌس اللجنة المكلفة بالمٌزانٌة والشإون المالٌة والبرمجة تالوة الورلة واطلب م

 التً تم اعدادها فً هذا الموضوع .ومشروع البرمجة التمنٌة 

ملحوظة :

ائب االول لرئَس فٍ هذه االثناء، غادر السَد دمحم العربٍ بلمائد الماعة ، و ترأس الجلسة نَابة عنه السَد َونس بن سلَمان الن

 المجلس
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Royaume Du Maroc 
Ministère De L’intérieur 

Wilaya De La Région Marrakech Safi  et préfecture 
de Marrakech 

Commune de  Marrakech 
Direction Générale des Services 

Division Des Etudes Stratégiques, Planification Et 
Contrôle De Gestion 

 

  
 
 
   

      

     

 

 

 انًــًهـــكخ انًغــــــزثيخ

 وزارج الذاخلٍح

 وعوالح هراكش   أسفً  والٌح جهح هراكش

 جواعح هراكش

 الوذٌرٌح العاهح للوصالح

  االسرراذٍجٍحقسن الذراساخ 

 وهراقثح الرذتٍرالرخطٍظ  

 

 

 

 درهم.92 ,227 814 021 1        : 

   درهم     23 ,444 134 812       :

 درهم 69 ,783 679 209        :

 

 (100%)  132 179 071, 00 درهم 

 29 988 511, 89  درهم 

 47 512 200, 80  درهم 

  79 107,77  درهم 

    8 218 800 , 00 درهم 

 

 درهم   55 810 5 ,7108:    
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السٌد ٌونس بن سلٌمان  النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة(

مرفمة بمشروع برمجة الفائض الحمٌمً برسم نفس  2107بعـد تمدٌم ورلة حول الفائض المحمك برسم سنة 
درهم وكذا مشروع برمجة منتوج بٌع االراضً )الحً االداري سٌدي ٌوسف بن  47.590.618.57السنة بما مجموعه 
 باب المنالشة مفتوح.درهم حسب المشارٌع الممترحة،  8.208.811.11علً( بما مجموعه 

 

السٌد دمحم بالة عضو المجلس الجماعً 

ملٌون درهم  4لمماطعة مراكش المدٌنة ٌصل على االلل الى من خالل هذه البرمجة البد من برمجة مبلغ مالً  

للسموط نظرا للمعاناة الكبٌرة التً ٌعانً منها السكان من جراء  اآلٌلةالدور معالجة الناجمة عن عملٌة  االتربةلرفع 
  .هذه الوضعٌة

السٌد عبد االله الغلف عضو المجلس الجماعً 

د شٌئا من هذه البرمجة، كتهٌئ مالعب المرب، أما بخصوص لم ٌستنف والرٌاضً ارى أن الشك الثمافً 
 .موضوع رفع االتربة الذي ذكره السٌد دمحم بالة فانً متفك معه تماما حول ضرورة برمجة مبلغ مالً لهذا الغرض

السٌد الحسٌن نوار عضو المجلس الجماعً 

ما أثار انتباهً هو موضوع احداث  فان ،االسوار جنبات من هذه البرمجة والمتعلك بتهٌئة 00بخصوص البند  
ٌجب أن  لواعد االعمدة الكهربائٌة، ذلن أن كل ما ٌتعلك بالكهرباء ٌجب أن ٌكون على عاتك الشركة المفوض الٌها وال

 ٌكون أي جزء منه على عاتك الجماعة.

السٌد عبد الصمد العكاري عضو المجلس الجماعً 

ن طالبوا بتخصٌص اعتماد مالً لرفع االتربة نظرا الن االعتماد فانً أتفك مع السادة االعضاء الذٌ ،بدوري 
 المرصود حالٌا ال ٌغطً حتى الثلث من االحتٌاجات .

السٌد عبد الغنً درٌوش عضو المجلس الجماعً 
ٌجب أن ٌكون النماش حول هذه النمطة ممرونا ببرنامج عمل الجماعة وان تكون هذه البرمجة متوافمة مع  

نامج واهم من كل ذلن أن تكون البرمجة مفصلة بتدلٌك ولٌس فمط العمومٌات ألننا فً حاجة ماسة الى برال هذا تنفٌذ
 اعادة تهٌئ وصٌانة العدٌد من الشوارع.

السٌد عبد السالم سً كوري لرئٌس المجلس الجماعً الثانًالنائب  

ملٌار  0.2م تخصٌص ما ٌمارب لمد تم االخذ بعٌن االعتبار فً هذه البرمجة برنامج عمل الجماعة بحٌث ت 
المماطعات، كما تم مراعاة تحمٌك التوازن بٌن مختلف  كل بتنسٌك مع على ان كل االشغال ٌتم برمجتهاسنتٌم للطرق 

 الحاجٌات والمشارٌع التً تحتاجها الجماعة.

السٌد المصطفى الوجدانً عضو المجلس الجماعً 

ن المعطٌات منذ سنٌن والبالً استخالصه فً ارتفاع لذلن ولرفع فانه لم ٌتم تحٌٌ ،بالنسبة للضرائب المحولة 
المداخٌل اكتر مما تم تحمٌمه والذي نشكر علٌها السٌد سً كوري والطالم االداري التابع له فانه البد من احٌاء عمل 

 صة بالضرائب.تحٌٌن المعطٌات الخالجنة االحصاء التً تسهر على 

السٌد دمحم اٌت الزاوي مجلس الجماعًعضو ال 

أذكر ببعض الدواوٌر المعزولة والتابعة لمماطعة سٌدي ٌوسف بن علً والتً تحتاج  ،بمناسبة هذه البرمجة 
مما ٌتطلب تخصٌص غالف مالً لهذا الغرض، كما أذكر بضرورة تخصٌص  ،الى ربطها بالشبكة الطرلٌة للجماعة

 الشوارع بهذه المماطعات . غالف مالً الستكمال أشغال سوق الربٌع وكذلن لتوسٌع بعض
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السٌد ٌونس بن سلٌمان النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة( 

وانما اعتمد أن هذه  ،لمد تم اعداد هذه البرمجة اعتمادا على برنامج الجماعة كما تمت مراعاة االولوٌات 
وذلن بؤرلام ونسب مدلمة، أما بخصوص البرمجة هً مشروع متوازن ولد شمل جمٌع المطاعات وجمٌع المماطعات 

الدور اآلٌلة للسموط ومع ذلن سنستغل جزءا لمعالجة رفع االتربة فهو ٌدخل فً االتفالٌة المبرمة مع مإسسة العمران 
ملٌون درهم ونخصصه لرفع االتربة  0.5من البند المسمى أشغال الربط والمساهمة فً أشغال الماء والكهرباء ٌبلغ 

 .ولٌس عن طرٌك كراء االلٌات عن طرٌك صفمة

9على اساس  واذا سمحتم سنمر الى التصوٌت على هذه النمطة

6.111.111.114.511.111.11

برمجة منتوج بٌع االراضً )الحً االداري 070.511.111.11

 درهم حسب المشارٌع الممترحة. 8.208.811.11سٌدي ٌوسف بن علً( بما مجموعه 
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 : (21/12/2108بتارٌخ  الثالثةالجلسة ) 2108 فبراٌر من جدول اعمال الدورة العادٌة لشهر  الثالثة والثالثونالنمطة 

احاوت املجلغ علما  بخلاسيش ممشلي املجلغ الجماعي اإلاىخذبين لذي الهيئاث الخذاوليت لألشخاؿ الاعخباسيت 

 الخالعت لللاهىن العام وبالهيئاث الاظدؽاسيت وهزا ؼشواث الخىميت املحليت.

السٌد ٌونس بن سلٌمان  النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة(

لألشخاص بة لهذه النمطة، فالسادة االعضاء تم تمكٌنهم من تمارٌر ممثلً المجلس الجماعً المنتدبٌن لدى الهٌئات التداولٌة  بالنس

 .االعتبارٌة الخاضعة للمانون العام وبالهٌئات االستشارٌة
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 المجلس الجماعً لمدٌنة مراكش

 

 

 

    33 ة رلم:النمط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقاريز ممثلي اجمللس اجلماعي املهتدبني لدى 
اهليئات التداولية لألشخاص االعتبارية اخلاضعة 

 االستشارية للقانون العام وباهليئات
 وكذا شزكات التهمية احمللية  
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املايض  5148ثتعا مللزر املجنس امجماعي ملدينة مزاكش املجخذ خالل امدورة امعادية مشهز اكجىةز 

د امهادي ثنمايض يف املجنس االداري مرشكة املحطة ةاملىافلة عىل انجداب امسيدين ثىفيم ةنىجىر وعت

من امنظاو امداخيل ملجنس  74امطزيلية منمسافزين ملزاكش،  وعمال ةملجضيات امفلزة االخرية من  املادة 

جماعة مزاكش وامجي من خالمها يلدو ممثنى مجنس امجماعة، املنجدةني مدي امهيئات امجداومية مألشخاص 

نلانىن امعاو أو مكه هيئة اسجشارية، ثلاريز منمجنس حىل مهامهم االنجداةية كه سنة االعجتارية امخاضعة م

 عىل األكه، يرشفنا ان نضع ةني ايديكم ثلزيزا مىجشا عن هذه املهمة االنجداةية.

سهم  81.111منيىن درهم وهى ما يعادل  8رشكة املحطة امطزيلية "رشكة مجهىمة " رأسمامها 

 عة كما ييل : مىس 

 61.111 (  91%سهم منناكنني.) 

 41.111 ( 51سهم "امرشكة امىطنية مننله وامنىجسجيك%  .) 

 41.111 ( 51سهم جماعة مزاكش% .) 

غطح مصاريف امتناء وامججهيش أما مساهمة امجماعة    SNTLمساهمة امناكنني وامرشكة امىطنية 

 فجاءت عىل شكه ةلع أرضية .

 أعضاء :  41م امجمع امعاو واملجنس اإلداري ويجكىن هذا األخري من وثدةز امرشكة عن طزي

 9 . أعضاء ممثنني منناكنني املساهمني ينجختهم امجمع امعاو 

 5 . أعضاء ممثنني امرشكة امىطنية مننله وامنىجسجيك 

 5 . أعضاء ممثنني امجماعة امحرضية ملزاكش 

منرشكة ويخججم املجنس اإلداري أعمامه ةعزض سنىات طتلا منلانىن األسايس  6ويمجد انجداةهم إىل 

 ثلزيز ثسيريي ومايل عىل امجمع امعاو .
 

 02.7 يناير 06اجتماع بتاريخ 

o 02.4لسنة نظرة اولَة لمالَة الشركة  لدم محاسب شركة المحطة الطرلَة للمسافرَن. 

o  عمـــد التؤمَــن 
o استغالل مولف المحطة 
o مد طبَب الشغل ع 
o تمرَر محامٍ الشركة 

 02.7مارس  .0اجتماع 

o تمرَرمفصل ممدم من طرف مرالب الحسابات والمصادلة علَه 

o تحدَد تارَخ انعماد الجمع العام 

o مختلفــــات 
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 02.7ابريل  4اجتماع 

o تحدَد جدول االعمال للجمع العام 

o االتفاق علً تغََر محاسب الشركة 

o حد العمال بالمحطة منالشة العمد النموذجٍ ال 

 02.7ماي  7.اجتماع 

o  من طرف السَد مدَر المحطة الذٌ تمت المصادلة علَه من طرف  02.4عرض التمرَر المالٍ والتسََرٌ لسنة

 درهم للسهم. 42ملَون درهم صافٍ أٌ  11.المجلس االدارٌ وتم التراح توزَع مبلغ 

o  تجدَد عمد مرالب الحسابات 
o دارٌتجدَد أعضاء المجلس اال 
o منالشة مراسلة المجلس الجماعٍ بخصوص عدم التوصل ببعض الوثائك االدارَة 

 الجمع العام  02.7 ماي ..اجتماع 

غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش الجمع العام العادٌ بحضور السَد العاشرة صباحا بانعمد علً الساعة  -
 ممثل لمجلس جماعة مراكش.كنائب رئَس المجلس الجماعٍ  –موالٌ الحسن المنادٌ 

تجدَد الثمة فٍ رئَس المجلس خالله تم اجتماع بممر الشركة بالمحطة الطرلَة  عشَة الخامسةعلً الساعة  انعمد -
 سنوات باإلجماع. 4االدارٌ فإاد الشاذلٍ لمدة 

 02.7  اكتوبر 7.اجتماع 

 مساهمَن(تمالة عضوَن من المجلس االدارٌ )اس -

 ببعض المرافك بالمحطة الطرلَة:  تردٌ بعض الخدمات -
 المراحَض: الجانب الصحٍ 

 المماهٍ: خدمات + احتالل الملن العمومٍ 
 االكشان جانب المحطات : الجانب الصحٍ.

 

 

 
ثل المجلس الجماعٍ وممثلٍ شركة النمل واللوجستَن( باستثناء مم -تمت المصادلة علَه باألغلبَة )اجماع المساهمَن

 نائب الرئَس بدعوي عدم االطالع علً الوثائك الالزمة. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 

 

 عبد الهادي تلماضً

 عضو المجلس

  

 توفٌك بلوجور
 عضو المجلس
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السٌد ٌونس بن سلٌمان  النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة(

، واالن اعطً الكلمة للسٌد 2108لس خالل دورته العادٌة لشهر فبراٌر وبذلن نكون لد انهٌنا مداوالت المج

نائب كاتب المجلس لتالوة نص البرلٌة المرفوعة الى السدة العالٌة باهلل موالنا صاحب الجاللة الملن دمحم السادس 

 نصره هللا واٌده بمناسبة اختتام الدورة.
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السٌد ٌونس بن سلٌمان  النائب االول لرئٌس المجلس الجماعً )رئٌس الجلسة(

على حضورهم هذه الدورة، و اود ان الدم شكري للسادة اعضاء المجلس الجماعً  مداوالتوبذلن نكون لد انهٌنا 

 ومواكبتهم لالشغال وكذا موظفً واطر الجماعة على تفانٌهم فً العمل.

 

 الثالثة والنصف عشٌة ورفعت الجلسة على الساعة


