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 مههايالدورة العادية لشهههر تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال إطار  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي  
للحضههور  اللجنههة والمجلههسسههادة ضعضهها  لكههل مهه  الالموجهههة  20/04/2022بتههاري   7316لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم    2022

علهها السههاعة  2022  مههاي  10  الثالثا يوم    االجتماع المذكورانعقد    ،بالميزانية والشؤو  المالية والبرمجةاللجنة المكلفة  والمشاركة في ضشغال  

 النقطتدارس لاللجنة    ةرئيس  حليمة بامحمد  ةالسيداالجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة    بقاعة  الحادية عشر صباحا
 اآلتي:وهي ك  في جدول اعمالها المدرجة

 

  املصادقة عىل اتفاقية رشاكة لتمويل وتأهيل الحي الصناعي سيدي غانم.  :19النقطة رقم 

   مع برمجة  2021املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية    اطالع  :20النقطةة رقةم

 عائد بيع ارايض غري مبنية وفوائض حسابات املرصودة للمقاطعات غري املستعملة. 

  2022املالية تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش برسم السنة  :21النقطة رقم . 

  2023تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :22النقطة رقم . 

   تعديل كناش التحمالت املحدد بموجبه رشوط بيع املحجوزات باملزاد العلني موضوع مقرر مجلس جماعةة مةراكش   :23النقطةة رقةم

 . 2019املتخذ خالل دورته العادية لشهر فرباير   07/02/2019بتاريخ   328/02/2019عدد  

   م الكائنةة بملتقةش رةارع 7807تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي موضوع الرسم العقاري عدد    :24النقطةة رقةم/

الوكالةة لفائدة جهة مراكش اسفي ستخصص لبنةا  مقةرات املصةالال االداريةة للجهةة و   7محمد السادس والطريق الوطنية رقم  

 الجهوية لتنفيذ املشاريع. 

   املصادقة عىل اقتنا  قطعة أرضية تنتمي ملكيتها للدولة )امللك الخاص( املشيد عليها الدور السةكنية بةدوار تالغةت   :25النقطةة رقةم

 لتسوية وضعيتها. 

  املوافقة عىل تعيني رارع العراق ضمن األمالك العامة الجماعية.  :26النقطة رقم 

   :السادة  اللجنةحضر االجتماع م  ضعضا  *
 ثورية بوعباد، ي. مصطفا مطهر، محمد بنشقرو ، فؤاد حاجبي، ي. الحس  المنادي.   

 

 : السادة*كما حضر االجتماع م  ضعضا  مكتب المجلس الجماعي 
 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  األول النائب  :  محمد االدريسي 
 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش   الثاني النائب :  عبد هللا الفجالي 
 لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  السادسة  ة النائب :  عتيقة بوستة 
 النائب السابع لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :   محمد توفلة 

 )عضو اللجنة(  النائب الثام  لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  ضشرف برزوق 
 النائبة العاشرة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  زبيدة لمشمر 

 

 
 

 

 : السادة اعضا  المجلس الجماعي م  االجتماع وواكب*
ضحمد خوبة، رشيدة لشهابي، مريم العرابي، رقية  عبد السالم سي كوري، عادل النميلي، عبد الصادق بيطاري، كنزة الطالبي،  ،  محمد الحر،  البشير جوهر

 العلوي حاجب، ضمينة لمغاري القصري، خليل بولحس ، محمد نكيل، لحس  حبيبو، عبد الصادق بوزاهر. 
 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك م  ضطر جماعة مراكش*ك
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :  زي  الدي  الزرهوني 

 مصلحة إدارة شؤو  المجلس رئيس  :    المحير محمد 
 والتخطيط واألنظمة المعلوماتية  االستراتيجية رئيس قسم الدراسات  :  سمير لعريبية 
 شسيع مداخيل جماعة مراكش  :   محمد بنعباد 
 رئيسة قسم الميزانية والصفقات  :   وفا  منيتي 

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية  :  عبد الحق مدا 
 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  بل الحوتي هشام 

 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت  :  خديجة عبيدي  
 ع  قسم الميزانية والصفقات  :  رشيد ليموني 

 ع  قسم تنمية الموارد المالية  :  ي. ضحمد المفتي 
 ع  مصلحة إدارة شؤو  المجلس  :   سعد نجاي 

 
  2022 مايالدورة العادية لشهر  جملس مجاعة مراكش
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االجتماع، وبعد تقديمها لكلمة ترحيبية في حق السادة الحضور شاكرة لهم تلبية الدعوة، وتذكيرها بالنقط املعروضة في جدول  في مستهل  

 حسب جاهزية النقط.في الجلسة األولى واملقرر مناقشتها على مدى جلستين، مشيرة الى انه يمكن انهاء دراستها  2022اعمال الدورة العادية لشهر ماي  

 وفي هذا الصدد، تم تدارس النقط املعروضة حسب جاهزيتها كالتالي:  
 

 :2022 مايالدورة العادية لشهر من جدول اعمال  19رقم النقطة 

 املصادقة عىل اتفاقية رشاكة لتمويل وتأهيل الحي الصناعي سيدي غانم.

االتفاقية الخاصة بها، ولالطالع على حيثياتها ودواعي إدراجها  في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من نسخة من  

الحي   تأهيل  مشروع  حول  عرضا  قدم  الذي  املعلوماتية  واألنظمة  والتخطيط  الدراسات  قسم  رئيس  للسيد  الكلمة  اللجنة  رئيسة  السيدة  منحت 

 الصناعي سيدي غانم جاءت محاوره كاآلتي:

 نبذة عن املنطقة الصناعية سيدي غانم:  

 .7املدخل الشمالي الغربي ملدينة مراكش على طول الطريق الوطنية رقم  املوقع: -

 1984 سنة التأسيس:  -

 هكتار  175 املساحة:  -

 املنطقة الصناعية امتداد  الصناعية / املنطقة  املكونات:  -
 

 مراحل املشروع:  

 دراسة تقنية إلعادة تأهيل التجهيزات  :1املرحلة  -

 دراسة جدوى لتوفير الخدمات :  2املرحلة  -
 

 املعيقات:  

 الطرق واألرصفة املتدهورة -

 احتالل األرصفة  -

 عجز الصيانة والنظافة  -

 نقص صيانة املساحات الخضراء -
 

 أهداف املشروع:  

 صناعية قائمةتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق  -

 الفاعلين سواء على املستوى املحلي او الوطني  ومختلف والعاماعتماد مقاربة تشاركية بين القطاع الخاص  -

 سين مردودية االنشطة االقتصادية للمنطقة والرفع من جاذبيتها حت -

 اغناء العرض السياحي لهذا املوقع -

 زيز مشتريات منتوجاتها الصناعيةابراز املهن الصناعية التقليدية لهذه املنطقة وتع -
 

 الشركاء: 

 وزارة الداخلية" املديرية العامة للجماعات الترابية "  -

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة -

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني -

 والتنمية املستدامة وزارة االنتقال الطاقي  -

 وزارة الصناعة والتجارة -

 ملراكش   والكهرباءالوكالة املستقلة لتوزيع املاء  -

 مليون درهم  153 التكلفة االجمالية للمشروع:  

 الجدولة الزمنية لدفع مساهمات الشركاء  

 مكونات املشروع والتقديرات املالية 

 بعض مراسالت الشركاء حول املشروع  
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عقب ذلك، وبعد االستماع للعرض املقدم في املوضوع، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء املالحظات واملقترحات  

 التالية: 

اقتصادية للمنطقة.تثمين مشروع تأهيل الحي  ➢ آفاق سياحية و  الصناعي سيدي غانم ملا سيقدمه من إضافة نوعية و

افية لتطور املدينة عند تأسيس الحي الصناعي بشكله الحالي.  ➢  االشارة إلى عدم اعتماد نظرة استشر

 املذكور. املطالبة بربط الشارع الرئيس ي للحي الصناعي بحي مبروكة لتخفيف الضغط على الشارع  ➢

 تسجيل أن الحي الصناعي يلوث املدينة وتتسبب شركات مواد البناء املتواجدة به في إضعاف البنية التحتية للمنطقة.  ➢

 ضرورة إلزام املقاولين املتواجدين بالحي الصناعي بأداء ما بذمتهم من ضرائب مع تسجيل عدم مساهمتهم املالية في االتفاقية. ➢

 ...( املشتغلين حاليا بالحي الصناعي.  لفئة الحرفيين البسطاء )الحدادين، النجارين، املكانيكيين املطالبة بمراعاة املشروع  ➢

 ضرورة تسوية الوضعية املعمارية للمعامل الكائنة بالحي الصناعي.  ➢

 في االتفاقية. NARSAالتساؤل حول إمكانية مساهمة الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية   ➢
 

الدراسات    ولإلجابة قسم  رئيس  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  وتقديم  املطروحة  االستفسارات  بعض  على 

أن من املكونات الرئيسية للمشروع تأهيل الطرق واألرصفة وتأمين ملتقيات هذه الطرقات، مشيرا أن    والتخطيط واألنظمة املعلوماتية الذي أكد 

ملشروع لذلك تم التعاقد مع الشركاء الذين بإمكانهم تقديم املساهمة املالية الكفيلة بتأهيل املنطقة الصناعية سيدي من أهداف االتفاقية تمويل ا 

الطرقية   للسالمة  الوطنية  الوكالة  على  ينطبق  ال  األمر  وهذا  ظل    NARSAغانم  في  للمشروع  اللوجستيكي  الدعم  تقديم  في  عليها  يعتمد  قد  التي 

 االتفاقية التي سبق أن أبرمتها الجماعة مع هذه املؤسسة. 
 

وتأسيسا على ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات املقدمة في املوضوع، وحيث تبين للسادة األعضاء أن االتفاقية موضوع النقطة تندرج في  

ناعي سيدي غانم وإخراجه من الركود الذي يعرفه من خالل املساهمة املالية والنوعية لكافة القطاعات املعنية بغية جعل  إطار تأهيل الحي الص

افقتها على  فقد  هذه املنطقة ذات جاذبية اقتصادية وسياحية في إطار مشروع متكامل سيجعل منها قطبا حيويا باملدينة الحمراء،   أبدت اللجنة مو

 .كما هي مرفقة بالتقرير مويل وتأهيل الحي الصناعي سيدي غانم اتفاقية شراكة لت
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 والتمويل املتعلقة شراكةالاتفاقية 

 الصناعية سيدي غامن إعادة تأهيل املنطقةب 
 مبدينة مراكش
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 املتعلقة والتمويل شراكةالاتفاقية 

 مبدينة مراكش الصناعية سيدي غامن املنطقةإعادة تأهيل ب 
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 الديباجة:

 

استحضارا للتوجيهات امللكية السامية اهلادفة إىل تطوير النسيج احلضري للمملكة بشكله املتناسق 

 واملتوازن، واالرتقاء به إىل مستوى تطلعات الساكنة؛

يف إطار تفعيل السياسة احلكومية املتعلقة بسياسة املدينة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية 

تدخالت قطاعات متعددة واهلادفة إىل ضمان منو منسجم ومتناسق للمدن واملراكز احلضرية اليت تعرف 

 تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة؛

 :املقتضيات القانونية والتنظيمية التاليةبناء على 

 يف 1.15.83املتعلق باجلهات، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  111.14رقم القانون التنظيمي  ▪

  2015) . يوليوز  (7 ه  1436   من رمضان  20

 1.15.85املتعلق باجلماعات، الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  113.14رقم القانون التنظيمي  ▪

  2015) . يوليوز  (7 ه  1436من رمضان  20   يف

بشأن  1977) فرباير 15ه )1397 صفر25   بتاريخ 168.75.1 الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ▪

 ربيع الثاني 19تاريخ ب 293.93.1 اختصاصات العمال كما مت تغيريه وتتميمه بالظهري الشريف رقم

 .1993) أكتوبر 6)ه  1414

بتنفيذ القانون  2013 )   فرباير 1434 (21الثاني ربيع  10   الصادر يف 1.13.09الشريف الظهري  ▪

 املتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة و الصناعة و اخلدمات.  38.12 رقم 

( بتحديد 2020 يناير 30) 1441من مجادى االخرة  04الصادر يف  2.19.1086املرسوم رقم  ▪

 الداخلية.اختصاصات وتنظيم وزارة 

( بتحديد 2014ابريل  04) 1435من مجادى االخرة  04الصادر يف  2.14.196املرسوم رقم  ▪

 اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة املدينة.

اختصاصات ( بتحديد 2014اغسطس  08) 1435من شوال  11الصادر يف  2.14.478املرسوم رقم  ▪

 وزارة التعمري واعداد الرتاب الوطين. وتنظيم
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( بتحديد 2009يونيو  15) 1430من مجادى االخرة  21الصادر يف  2.08.651املرسوم رقم  ▪

 نظيم الوزارة املكلفة بالسياحة.اختصاصات وت

( بتحديد 2011ابريل  11) 1432من مجادى االوىل  07الصادر يف  2.10.379املرسوم رقم  ▪

 اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة بالصناعة التقليدية.

( بتحديد اختصاصات 2014اغسطس  08) 1435من شوال  11الصادر يف  2.14.541املرسوم رقم  ▪

 قطاع الطاقة واملعادن، كما وقع تغيريه وتتميمه. –ة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة وتنظيم وزار

( بتحديد اختصاصات 2014ديسمرب  23) 1436من صفر  30الصادر يف  2.14.758املرسوم رقم  ▪

 وتنظيم الوزارة املكلفة بالبيئة كما وقع تغيريه وتتميمه.

( املتعلق بإعادة تنظيم 1995يناير  20) 1415شعبان من  18الصادر يف  2.93.1011املرسوم رقم  ▪

 اهليئات املكلفة باحملافظة على البيئة وحتسينها.

( بتحديد اختصاصات 2016اغسطس  03) 1437من شوال  29الصادر يف  2.16.533املرسوم رقم  ▪

 وتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي كما وقع تغيريه وتتميمه.

بسن نظام للمحاسبة ( 2017نونرب  23) 1439ربيع األول  04الصادر يف  2.17.449رسوم رقم امل ▪

  العمومية للجهات وجمموعاتها

( بسن نظام احملاسبة 2017نونرب  23) 1439ربيع األول  04الصادر يف  2.17.451املرسوم رقم  ▪

 العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بني اجلماعات؛

( بشأن املكاتب اجلماعية 1964شتنرب  29) 1384مجادى االوىل  22بتاريخ  2.64.394املرسوم قم  ▪

املتمتعة بالشخصية املدنية واالستقالل املالي وكذا النظام الداخلي للوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

 والكهرباء ملراكش.

باملراسيم اليت حتدد اختصاصات األطراف املتعاقدة من القطاعات الوزارية واملؤسسات  عمال و ▪

 العمومية واجلماعات الرتابية وكذا املراسيم التطبيقية للقوانني املدرجة بهذه الديباجة؛

 وتبعا ملداوالت جملس جهة مراكش اسفي خالل دورته املنعقدة بتاريخ  ........................... ▪

 بعا ملداوالت جملس مجاعة مراكش خالل دورته املنعقدة بتاريخ  .................................وت ▪
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 العام لعقد االتفاقية اإلطار

 عن املنطقة الصناعية سيدي غامن نبذة

و هي    ( N7)  7الوطني رقم  تقع املنطقة الصناعية سيدي غانم عند املدخل الشمالي الغربي ملدينة مراكش على طول الطريق  

تأسيسها مند سنة    تابعة تم  أولى من طرف    1984 لجماعة مراكش، و قد  )املفي مرحلة  البناء  و  للتجهيز  الجهوية  (  ERACؤسسة 

   2008 . سنة   املنطقة الصناعية امتدادو تمت إضافة منطقة ثانية أطلق عليها اسم   ( حاليا شركة العمران(

األنشط من  مجموعة  تضم  أصبحت  و   الوقت  مرور  مع  متسارعا  نموا  املنطقة  والحرفية  عرفت  والتجارية  الصناعية  ة 

 الخدمات باإلضافة إلى السكن. و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معطيات عامة:

 
 المساحة 

 هكتار  اإلجمالية/

 المساحة 

 هكتار /الصافية

 عدد

 البقع 

المساحة 

 التقديرية 

 األرضيةللبقع 

 ملكية 

 األرض

 ثمن

 العقار 

 البنية التحية 

 المتواجدة 

 المنطقة 
 

 الصناعية 
175 122 536 

  200ما بي  
 متر
 هكتار 2  مربع و

 

ملك 

 خاص

 درهم  50بي   في البداية ما
 .متر مربع  درهم  150الا 

ما بي   2005م  سنة   -
الا   درهم متر مربع  650

 مربع  متر750
 

 الكهربا   ▪
  الصالح  الما  ▪

 للشرب 
 العمومية اإلنارة  ▪

 الطرق  ▪
 شبكات االتصال  ▪

المنطقة  
 الصناعية امتداد 

17,5 11 46 

 192,5 132 582 

 المنطقة الصناعية
امتداد  الصناعيةالمنطقة    
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 املشاكل العامة للمنطقة

و أ العمراني  التطور  اليد مام  من  كبير  لعدد  غانم  سيدي  الصناعية  املنطقة  واستقطاب  للمدينة   الديمغرافي 

تعاني   سيدي غانمأصبحت املنطقة الصناعية    أخرى،العاملة من جهة و عدم قابلية هذه األخيرة الستيعاب هده الفئة من جهة  

 :من عدة مشاكل نلخصها فيما يلي

 .اهتراء البنية التحتية للمنطقة خصوصا البنية الطرقية❖

 .غياب عالمات التشوير❖

 .ارتفاع نسبة التلوث❖

 .واالختناقات املرورية خصوصا في فترات الذروةاالزدحام ❖

 .غياب املساحات الخضراء❖

 .قلة املرافق و الخدمات❖
 

 .وأمام هذا الوضع أصبحت الضرورة ملحة لتأهيل املنطقة الصناعية سيدي غانم

املتعلق بدراسة الوضعية   و 2020      مارس 20بتاريخ ETIC CONSULT" "تبعا للدراسة املنجزة من طرف مكتب الدراسات  عليه وو 

الراهنة للمنطقة و بناء على رغبة األطراف املتعاقدة كل حسب اختصاصه للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل املنطقة الصناعية  

 بسيدي غانم  

 

 مت ابرام هذه االتفاقية
 بني 

 

 "الرتابية املديرية العامة للجماعات  "الداخليةوزير 

 الوطين والتعمري واإلسكان وسياسة املدينةإعداد الرتاب وزيرة 

 .السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامينزير و
 والتضاميناالجتماعي  واالقتصادقطاع الصناعة التقليدية  -

 املغربية للهندسة السياحية( )الشركةقطاع السياحة  -
 

 االنتقال الطاقي والتنمية املستدامةيرة وز

 .الصناعة والتجارةير وز

 .مراكش وعمالة آسفي –جهة مراكش الي و

 .آسفي –جهة مراكش رئيس 

 .مجاعة مراكشرئيسة 

 ملراكش. والكهرباءالوكالة املستقلة لتوزيع املاء مديرة 

 رئيس مجعية املقاولني سيدي غامن
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 :ومت االتفاق بني األطراف على ما يلي

 االتفاقيةموضوع املادة األوىل: 

.

  مكونات املشروعاملادة الثانية: 

                      :

 واألرصفةتهيئة وصيانة الطرقات   أشغال. 

  تهيئة ملتقيات الطرق. 

 تقوية شبكة التطهير السائل أشغال. 

 بناء املحوالت الكهربائية 

 طمر الشبكة الكهربائية. 

 تهيئة املساحات الخضراء. 

 العمومية اإلنارةتقوية شبكة  أشغال. 

 تقوية التشوير داخل املنطقة الصناعية أشغال. 

  واملمرات عنونة الطرق. 

 ةبكاميرات للمراق تثبيت. 

  الواجهات. وتحسينصيانة 

  مقر الشركات بالكهرباء.  وشمسية لتزويدخلق محطات كهر 
 

 تكلفة املشروعملادة الثالثة: ا

153 (153 000 000.00 

 

 الشركاء
املساهمة املالية )مليون  

 درهم(

 30 "الترابية المديرية العامة للجماعات  "وزارة الداخلية

 20 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

 15 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامين

 05 قطاع السياحة )الشركة املغربية للهندسة السياحية(

 16 وزارة الصناعة والتجارة 

 07 وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

 20 آسفي  –جهة مراكش  

 07 جماعة مراكش

 33 لمراكش الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء

 153 اجملمـــــــــــــوع
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 املشروع إجناز ةمد الرابعة:ملادة ا

24.

 

 اجلدولة الزمنية لدفع مساهمات الشركاء اخلامسة:املادة 

 الشركاء
للشركاء  املساهمات املالية

 اجملموع )مليون درهم(
2023 2024 

 

 30 15 15 "الترابية المديرية العامة للجماعات  "وزارة الداخلية

 

 20 10 10 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

 15 10 5 والتضاميناالجتماعي  واالقتصادقطاع الصناعة التقليدية 

 املغربية للهندسة السياحية( )الشركةقطاع السياحة 

5 - 05 

10 10 20 

 

 16 8 8 وزارة الصناعة والتجارة

 7 3 4 وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة

 

 20 10 10 آسفي  –جهة مراكش  

 

 7 3 4 جماعة مراكش

 

 33 17 16 لمراكش والكهرباءالوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 153 76.5 76.5اجملموع

 

 املشروع تنفيذ السادسة:املادة 
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  التزامات الشركاء: السابعة املادة 

 

 االلتزامات الشركاء

 أسفي  –والية جهة مراكش 
املنطقعععة الصعععناعية سعععيدي غعععانم فعععي اطعععار لجنعععة االشعععراف والتتبعععع  وتنسعععيق و مواكبعععة جميعععع مشعععاريع إععععادة تأهيعععل تتبععع

 اسفي وعامل عمالة مراكش طبقا للمادة الحادية عشرة من هذه االتفاقية. –والتي يترأسها السيد والي جهة مراكش 

 آسفي  –جهة مراكش  

 املساهمة في تمويل املشروع -

مليون درهم من اجل  20والبالغ قدرها    اإلقليميةالحساب البنكي املفتوح بالخزينة    إلىتحويل مساهماتها املالية   -

 . املساهمة في انجاز املشروع

  املشاركة في تتبع األشغال -

 جماعة مراكش

 العمل.إبرام العقود والصفقات املتعلقة بالدراسات واألشغال طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها  -

 )السائععلالكهربععاء، املععاء والتطهيععر  العمومية، العموميععة( االنارةأشغعال تأهيععل الشبكعات  باستثناء املشروع تنفيذ -

املاء    إشارةالعقار رهن    ووضعالتقني    الدعم  - لتوزيع  املستقلة  بناء املحوالت أمن  ملراكش    والكهرباءالوكالة  جل 

 . الكهربائية

جل  أ مليون درهم من    7قدرها    والبالغ  اإلقليميةمساهماتها املالية الى الحساب البنكي املفتوح بالخزينة    تحويل -

 . نجاز املشروعإاملساهمة في 

 . لجنة االشراف والتتبع تتبع إنجاز األشغال املبرمجة في إطار -

 لإلشراف والتتبع والتقييم للبرنامج. إعداد ورفع تقرير كل ثالثة أشهر حول سير تنفيذ البرنامج إلى اللجنة املحلية  -

والتتبع - لإلشراف  املحلية  اللجنة  بالكشوفات    موافاة  به  املرتبطة  الحسابات  وحصر  املشروع  انجاز  نهاية  عند 

 النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات املنجزة. 

الضرورية - الوثائق  كافة  تتضمن  البرنامج،  بمكونات  الخاصة  التسليم  منح شواهد  قبل  متكاملة  ملفات    إعداد 

 ميم وشواهد املطابقة.....( وروبورتاجات فوتوغرافية وتصا ومحاضرتقارير )

 وزارة الداخلية 

 ( الترابية)المديرية العامة للجماعات 

 التي تدخل في اختصاصاتها   املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل    30قدرها    والبالغ  اإلقليميةاملفتوح بالخزينة    الحساب البنكي  إلىتحويل مساهماتها املالية   -

 البرنامج. إنجاز 

وزارة إعداد التراب الوطني  

والتعمير واإلسكان وسياسة 

 المدينة

 املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل    20  قدرها  والبالغ  اإلقليميةاملفتوح بالخزينة    الحساب البنكي  إلىتحويل مساهماتها املالية   -

 البرنامج. إنجاز 

السياحة والصناعة وزارة 

التقليدية واالقتصاد االجتماعي  

 : والتضامني

قطاع الصناعة التقليدية  -

واالقتصاد االجتماعي 

 التضامني.و

المغربية  )الشركةقطاع السياحة 

 للهندسة السياحية(

 

 املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل    15  قدرها  والبالغ  اإلقليميةاملفتوح بالخزينة    الحساب البنكي  إلىتحويل مساهماتها املالية   -

 البرنامج. إنجاز 

 املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل    05  قدرها  والبالغ  اإلقليميةاملفتوح بالخزينة    الحساب البنكي  إلىتحويل مساهماتها املالية   -

 البرنامج. إنجاز 

 باملواكبة التقنية بشكل يضمن تحقيق اشعاعه السياحيمد صاحب املشروع  -
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وزارة االنتقال الطاقي والتنمية 

 المستدامة 

 املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل   07 و البالغ قدرها اإلقليميةاملفتوح بالخزينة  الحساب البنكي إلىتحويل مساهماتها املالية  -

 البرنامج. إنجاز 

 الصناعة والتجارةوزارة 
 املساهمة في تمويل البرنامج -

مليون درهم من أجل   16 و البالغ قدرها اإلقليميةاملفتوح بالخزينة  الحساب البنكي إلىتحويل مساهماتها املالية  -

 البرنامج. إنجاز 

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء 

 لمراكش  الكهرباءو

 املساهمة في تمويل البرنامج -

وتأهيل     نجعععازإ - السائل  التطهير  شبكة  وتقوية  تجديد  بمععا    اشغال  الكهربائيععة  محوالت الشبكععة  بناء  ذلك  فععي 

 .طمر األحبععال الكهربائيةكهربائية و 

 بتنسيق مع جماعة مراكش )صاحب املشروع(   شغالاأل  تلتزم الوكالة إنجاز هده -

 التتبع  نجاز البرنامج في إطار اللجنة املحلية لإلشراف و إتتبع  -

 جمعية المقاولين سيدي غانم 

مواكبة  - و  بحث  الجمعية  الطاقات   تلتزم  تبني  اجل  من  غانم  سيدي  بمنطقة  املتواجدة  الشركات  و  املقاوالت 

الخاصة   البنايات  مختلف  في  كهروشمسي  وذلك بهااملتجددة  محطات  خلق  طريق  الشركات   ةعن  مقر  لتزويد 

 بالكهرباء.

املتواجدة بمنطقة سيدي غانم على العمل على معالجة املياه   والشركاتاملقاوالت    ومواكبةتلتزم الجمعية بحث   -

 املستعملة من اجل محاربة الثلوث.

 امليثاق الهندس ي املعماري املعمول به   الواجهات وفقصيانة و تحين  -
 

 تسيري املنطقة الصناعية سيدي غامن :الثامنةاملادة 

  
 

  جتاوز تكلفة إجناز املشروع التاسعة:املادة 

 

 

 املادة العاشرة: حتويل املساهمات

 

 

 



24 
 

 

 والتتبعاالشراف  عشرة:ادية املادة احل

 

- 

- 

- 

-  

- 

.

 

 تعديل االتفاقية: ثانية عشرةاملادة ال

.

 

 حل اخلالفات عشرة:ثالثة املادة ال

 

  الربنامجافتحاص  عشرة:رابعة املادة ال

 

 

 

 : مقتضيات عامةعاشرةة امساملادة اخل

 
                                        

 نسخ اصلية  10حررت هذه االتفاقية في                                                                                             

 مراكش في: .......................................
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 التوقيعات 

 الصناعية سيدي غامن إعادة تأهيل املنطقةب املتعلقة والتمويل شراكةالاتفاقية 
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 ملحق

 
 و التقديرات المالية مكونات المشروع  

 )مليون درهم(التقديرات املالية  مكونات املشروع
 الخدمات  و : الدراسات1المكون 

 1.20 و المساحات الخضراء  المعماري العمراني الميثاق  تطبيق دراسة و تتبع 1.1

 1.50 االشغال تنفيذ ومتابعة التقنية الدراسة 1.2

 0.80 اشغال الطرق و البنايات أعمال ومتابعة الطبوغرافية الدراسة 1.3

 1.50 الجدولة و التوجيه و التنسيق  1.4

 0.50 و مراقبة جودة االشغال  الجيوتقنية الدراسة 1.5

 :االشغال 2المكون 

 14.70 العمومية اإلنارة 2.1

 17.50 األرصفة وصيانة تهيئة أشغال 2.2

 68.00 الطرقصيانة  2.3

 8.00 والملتقيات  الممرات تهيئة 2.4

 2.30 الممرات و الطرق عنونة 2.5

 4.00 للمراقبة  كاميرات تثبيت 2.6

  السائل  التطهير شبكة وتقوية تجديــد أشغال إنجـــاز  2.7

 

33.00 
 الكهربائيــة  الشبكــة تأهيــل 2.8

 بنا  محوالت كهربائية.* 
 * طمر األحبههال الكهربائية

 153 اجملموع
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 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  20النقطة رقم 

مع برمجة    2021العامة مليزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية  اطالع املجلس الجماعي عىل بيان حرص النتيجة  

 . عائد بيع ارايض غري مبنية وفوائض حسابات املرصودة للمقاطعات غري املستعملة
   

النقطة،   للميزانية  في مستهل مناقشة هذه  العامة  النتيجة  بيان حصر  أهمية موضوع  اللجنة على  السيدة رئيسة  باعتباره مرحلة اكدت 

ال ع املتعلقة بنفس السنة املالية و املؤشر على األمر بصرفها مع    والنفقاتتصفية التي من خاللها يتم حصر املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة  ملية 

اقبة مالية الجماعة لكنه   ، علما  حصر حساب نتيجة السنة باملقابل عمل على  أن املشرع املغربي عمل إلى حذف آلية الحساب اإلداري كوسيلة ملر

 ، األعضاء  التصويت على  و  للدراسة  املصروفة دون عرضه  النفقات  و  الفعلية  املداخيل  لتبيان  وثيقة  في  امليزانية  بتقنية حصر  كما عمل   تعويضه 

أو إحدى هاتين املؤسستين  كذلك على تعويضه بتقرير تدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك املفتشية العامة للمالية و املفتشية العامة لإلدارة الترابية  

اقبة املجالس الجهوية للحسابات  .هذا فضال عن خضوع مالية الجماعات الترابية ملر
 

بيان الحصر   السادة األعضاء على  املالية  والطالع  السنة  مليزانية جماعة مراكش برسم  النقطة املعروضة،    2021العامة  أول من  كجزء 

 على النحو املرفق بالتقرير.أعطت السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيدة رئيسة قسم امليزانية والصفقات التي قدمت عرضا جاءت محاوره 
 

في إطار    مجموعة املقترحاتالسادة األعضاء    سجل ، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث  عقب ذلك، وبعد االستماع للعرض املقدم 

 على الشكل التالي:  تنمية املداخيل وترشيد عقلنة النفقات

أن   ➢ على  رسوم  التأكيد  لعائدات  ملحوظ  انخفاض  خالل  من  كورونا  لجائحة  السلبية  بالتداعيات  كبير  بشكل  تأثرت  الجماعة  ميزانية 

من طرف املصالح الجماعية  واإلجراءات املتخذة    باملجهودات الكبيرة   مع التنويهها ارتباط وثيق بالقطاعين السياحي والخدماتي،  حيوية ل

 .  2020مقارنة مع سنة  2021تدبير ميزانية سنة املختصة من أجل تقليص حجم الضرر الناجم عن هذه الظرفية االستثنائية في 

املحلي ➢ االقتصاد  ودعم  وتنمية  شراكات  تنويع  عقد  مواكبة   عبر  على  قادرة  املدينة  وجعل  االستثمار  وتشجيع  صناعية  أقطاب  بخلق 

 ة التغيرات املناخية واألزمات الصحية مع السعي البتكار سبل جديدة لتكريس مفهوم املدينة املستدامة بمختلف مكوناته. ومقاوم

الجماعية  ➢ والخدمات  السكن  برسوم  املشمولة  واملحالت  للعقارات  الشامل  وتحيين عملية االحصاء  بتفعيل دور لجنة االحصاء  املطالبة 

 لتوسيع الوعاء الضريبي. تسمية الشوارع واألزقة غير املسماة الح الخارجية املختصة مع الدعوة الى والرسم املنهي بتنسيق مع املص 

تةروم إشةراك جميع املتدخليةن وفةق الصالحيةات    تشاركيةتنسيقية  مقاربة  ايالء اهمية إلشكالية ومعضلة الباقي استخالصه وتدارسه وفق   ➢

 الخزينة الجبائية الجماعية(.   و  املوكولةة إليهةم )املديرية الجهوية للضرائب، الخزينة االقليمية، الوالية، اإلدارة

ية من حيث التعامل مع الرسوم  في تدبير االدارة الجبائية املحلواعتماد طرق ابداعية  التأسيس ملرحلة جديدة بتطوير املقاربات املعتمدة   ➢

اقبة الجبائية. خالل املحلية من   الوعاء والتحصيل واملر

الجماعية  اعتماد   ➢ االدارية  املصالح  بين  والعمودي  االفقي  والتنسيق  الرقمنة  برامج  من  التنظيمي  البعد  ذات  االدارية  االجراءات 

 . لية الجماعيةوالالممركزة بغية النهوض بالقطاع الضريبي لتنمية املوارد املا

افق والتجهيزات العمومية الجماعية توازي بين تقديم الخدمات الجيدة و تحصيل مداخيل اضافية. ➢  اعتماد طرق جديدة في تدبير املر

اعادة النظر في اسلوب التعامل مع اشكالية احتالل امللك العمومي الجماعي بما يضمن حق املواطن في السير على الرصيف و الحفاظ على  ➢

 داخيل الجماعية من القطاع.امل 

امليزانية  ➢ وفائض  املرتفعة  النفقات االجبارية  في ظل  املدينة  تنمية  بغية  الداخلية ومجلس جهة مراكش آسفي  تثمين االنفتاح على وزارة 

 الذي ال يمكن الجماعة حاليا من تحقيق التنمية املنشودة. 

أ ➢ في  النظر  إعادة  التعامل مع بعض  امكانية  التسلوب  افق املدبرة عن طريق شركات  نمية املحلية "باص سيتي متجددة"  و "حاضرة  املر

و مركز  فرز    )اإلنارة العمومية، النقل الحضري عبر الحافالت الكهربائية، النظافة وجمع و رمي النفايات املنزليةو التدبير املفوض  االنوار" أ 

طبيعة  النفايات و  السلبية  التدبير  لنتائج  بالنظر   وذلك  (  التعاقدية  املرجعية  الوثائق  مراجعة  امكانية  يتطلب  مما  املقدمة،  الخدمات 

 لتحسين و تجويد الخدمات. 

اقعية ومصداقية   ➢ اقع التدبيري واعتماد رؤية مستقبلية تعتمد تصورات اكثر و ضرورة صياغة توجه عام يأخذ بعين االعتبار تشخيصا للو

 نامج عمل الجماعة. من منضور ابداعي من خالل بلورة توجهات بر 

 املطالبة بإعادة النظر في بعض الشراكات التي ال تذر مداخيل على الجماعة كتلك املتعلقة بتدبير سوق السمك بالجملة. ➢

 حول سبل تنمية موارد الجماعة بمشاركة كافة املتدخلين في املجال. ضرورة تنظيم يوم دراس ي  ➢
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وردا على ذلك، منحت السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيد النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي الذي ثمن بداية كافة تدخالت السادة  

الجماعة  افق على مستوى  واملر القطاعات  في عدد من  التدبيرية  اقيل  العر لبعض  املسير فطن فعال  املكتب  أن  األعضاء ومقترحاتهم، مؤكدا 

تكوين لجنة تعنى بدراسة مختلف كنانيش التحمالت للوقوف على اإلشكاالت املطروحة ومحاولة إيجاد حلول ناجعة لها في اطار  لذلك عمل على 

باملقا  الجماعة،  عمل  برنامج  توجهات  في  االعتبار  بعين  ستؤخذ  االستراتيجي  الطابع  ذات  املقدمة  املقترحات  ان  الى  مشيرا  افق،  املر بل  تدبير 

 طار  االدارة الجماعية . ع االجرائي سيتم العمل عليها في إلطبفاملقترحات ذات ا
 

وفيما يتعلق بمرفق املطرح العمومي، أوضح السيد رئيس القسم أن هذا املشروع مر بمراحل أولها بناء املطرح الجديد بتمويل كامل من 

بتعبئة مساحة   الجماعة  والتزام  البيئة  اتفاقية  180وزارة  إبرام  تم  بعدها  املطرح سنة    هكتار،  أغلق    20ملدة    2015تدبير  بمقتضاها  والتي  سنة 

من   الحمولة  تسعيرة  في  الزيادة  تم  كما  املنابهة  بمنطقة  الجديد  املطرح  إلى  االنتقال  وتم  حربيل  بمنطقة  الكائن  القديم  للطن   99املطرح  درهم 

اء باستثمار يهدف إلى الفرز القبلي للنفايات وتدوير املياه العادمة،  درهم للطن الواحد بحكم أن املشروع في إطار املطرح الجديد ج  198الواحد إلى  

سنة   السابق  املجلس  قرر  االستثمار  هذا  تكاليف  استفادة    2020ولتغطية  بحكم  املطرح  هذا  لتدبير  الجماعات  بين  التعاون  مؤسسة  خلق 

 كل كامل انتقل إلى مجموعة الجماعات "مراكش للنقل". الجماعات املجاورة من خدماته، مشيرا فيما يتعلق بالنقل الحضري أن تدبيره بش 

املصالح   طرف  من  املعلومة  توفير  وسهولة  الجماعية  اإلدارة  رقمنة  عبر  يمر  الذي  الضريبي  الوعاء  توسيع  مقترح  تدخله  آخر  في  مثمنا 

 الخارجية املعنية.
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املاليةبعد ذلك،   السنة  مليزانية جماعة مراكش برسم  العامة  النتيجة  بيان حصر  السيدة  و ،  2021  وبعد االطالع على  بعد ان أوضحت 

الفائض املقترح برمجته والبالغ حوالي  و صيلة النتيجة العامة املالية بين املداخيل العامة واملصاريف العامة  رئيسة قسم امليزانية والصفقات ح

سنة  أ   مشيرة درهم،    15.000.000،00 برسم  التقديري  الفائض  تحقيق  تم  والبالغ    2021نه  مبلغ   درهم  83.970.907,57بأكمله  زيادة  مع 

 درهم. 122.582.901,09التزامات التسيير غير املؤداة وبالتالي تصبح دفعات فائض الجزء الثاني ما مجموعه  لتغطيةدرهم  38.611.994,09

البرمجة،   الى  انه   رئيس قسم التخطيط والدراسات واألنظمة املعلوماتية  عطيت الكلمة للسيدأ وتبعا لذلك، وبعد االنتقال  الذي اوضح 

عائد الحساب الخصوص الخاص بتجهيز الحي  خالل    مبنية من عائد بيع اراض ي غير  تأتية من  درهم م  15.000.000,00سيتم برمجة ما مجموعه  

 .حسابات املرصودة للمقاطعات غير املستعملةالفوائض اإلداري بسيدي يوسف بن علي وكذا 

درهم   18.000.000,00بما مجموعه    2022بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش برسم السنة املالية  مشيرا انه سيتم تحويل  

 . من جدول اعمال الدورة   21النقطة رقم ستكون موضوع 

 

 يتعلق االمر بما يلي:و هو مرفق بالتقرير،  وفق ما   حسب مكونات املشاريع استعرض السيد رئيس القسم تفاصيل البرمجة ، اإلطاروفي هذا 
 

 المرصودة للمقاطعات غير المستعملة  منتوج بيع اراضي غير مبنية وفوائض حسابات برمجة

 درهم  15.000.000,00 والمحدد في مبلغ   

 )بالدرهم( االعتماد املربمج مكونات املشروع املشـــــــروع ر.ت

 المدينة العتيقة   اتفاقية تثمينتتمة ملحق  1

 اجناز وتهيئة مرائب للسيارات

4.000.000,00

 الفضاءات العموميةترصيف املمرات وتهيئة 
 العنونة والتشوير

 وضع لوحات اخبارية تفاعلية

 اعادة تأهيل الطرق 2

 تقوية وتوسيع الطرق
7.500.00,00  تبليط تزليج االرصفة

 اعادة تأهيل شوارع واحياء املدينة

 االمراض والنواقلاملعدات واالليات اخلاصة مبحاربة  تجهيز بناية المكتب الصحي 3
1.500.000,00

 التجهيزات اخلاصة مبستودع االموات
2.000.000,00 تهيئة الطرقات بالتشوير االفقي تشوير الطرقات4

15.000.000,00 وعــــــــــاجملم

 

تفاصيل   االطالع على  وابداء  بعد  املناقشة  باب  فتح  املقترحة،  املشاريع  االعضاء  البرمجة حسب مكونات  السادة  ثمن من خالله  الرأي، 

   خاصة اتفاقية تثمين املدينة العتيقة تأهيل وتشوير الطرقات. الحاضرين مقترحات املشاريع باعتبارها ذات بعد بنيوي 

اقبة جودة املواد املستعملة في صباغة الطوار وإصالح الحفر والكي  مقترح بتكوين وعالقة باألشغال، تم تقديم   فية التي تتم  لجنة تعنى بمر

 بها هذه العملية للمساهمة في ترشيد نفقات الجماعة.

اية كافة منحت السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيد النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي الذي ثمن بدوتعليقا على بعض التدخالت،  

السادة األعضاء في  تدخالت  إنشاء طريق جديد وسيتم  أحيانا  يفوق  يتم صرفه  ما  أن  الحفر  الطوار وإصالح  بالنسبة لصفقات صباغة  ، مشيرا 

 على ترشيد هذا الجانب.  قصد العمل القريب العاجل عقد لقاءات مع السادة رؤساء املقاطعات واملصالح املعنية 

افقتها على برمجة أبدت الوتبعا لذلك، ونظرا ألهمية املقترحات املقدمة، فقد     منتوج بيع اراض ي غير مبنية وفوائض حسابات  لجنة مو

 درهم حسب املشاريع املقترحة كما هي مرفق بالتقرير. 0015.000.000,مبلغ املستعملة واملحدد في املرصودة للمقاطعات غير 
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 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  21النقطة رقم 

 .2022تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز لجماعة مراكش برسم السنة املالية  
 

ويل  ح اعداد مقترح تولالطالع على حيثياتها، وبعد ان أوضحت السيدة رئيسة قسم امليزانية والصفقات انه تم  بخصوص هذه النقطة،  

بما مجموعه   متبقى من صفقات  من  اغلبها  في  متأتية  مراكش  لجماعة  التجهيز  ميزانية  من  ملغاة  تحويلها    18.000.000,00اعتمادات  درهم سيتم 

 ي: لتأهيل سوق الربيع على الشكل التال

2022 

االعتماد امللغى  الفصل امللغى احملول منه تبويب امليزانية

 احملول

 564,80 271 املدينة أشغال هدم وإزالة األتربة بمقاطعة مراكش  38/2020فسخ صفقة رقم ج م/ 10/11 20/20 10

 018,94 142 تهيئة املالعب الرياضية 2019/ 29املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/11 20/20 10

 465,77 51 أشغال وهدم وإزالة االتربة بمدينة مراكش 117/2019املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/11 20/20 10

 105,41 76 تهيئة امللعب الرياض ي للحي املحمدي 2019/ 36من صفقة رقم ج م/ املتبقى 10/11 20/20 10

 931,59 190 تهيئة فضاءات خضراء بجنبات واد إسيل 102/2016املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/12 20/20 10

 482,36 177 1 ملراكش  8رقم   مدينة مراكش عبر الطريق الوطنية أشغال تأهيل مدخل 2019/ 47املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/13 20/20 10

10 20/20 10/13 
أشغال إحداث ممرات الراجلين واألشخاص ذوي القدرة املحدودة على  2019/ 84من صفقة رقم ج م/ املتبقى

 النخيل -املدينة  -الحركة سيدي يوسف بن علي 
13 591,01 

اقبة عملية رقمنة 2019/ 60املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/13 20/20 10  044,00 1 سجالت الحالة املدنية لجماعة مراكش تتبع ومر

10 20/20 10/13 
 75والصورة ودعمات التلفاز بطول      شراء وضع وبرمجة أجهزة التلفاز 2017/ 52املتبقى من صفقة رقم ج م/

افق الجماعة في إطار تأهيل اإلدارة الجماعية  (LED) سنتم ووضع مصابيح في بعض مر
6 315,36 

10 20/20 10/13 
تجهيز بأدوات تقنية ومعلوماتية قاعة االجتماعات بمقاطعة مراكش  2018/ 44املتبقى من صفقة رقم ج م/

 املدينة: منظومة صوتية للمؤتمرات 
6 246,75 

 320,00 31 رقمنة سجالت الحالة املدنية 2019/ 18املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/13 20/20 10

 367,78 202 ( )تتمة بين قنطرة سوق الربيع وكولف املعدن الشطر األول  تهيثة واد إسيل أشغال 2019/ 94من صفقة رقم ج م/ املتبقى 10/13 20/20 10

 836,92 96 بن علي  بالكهرباء واملاء وتطهير السائل ملركز تصفية الدم سيدي يوسفالربط   2019/ 23املتبقى من صفقة رقم ج م/  10/13 20/20 10

 737,84 34 أشغال إحداث ممرات للراجلين واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  2019/ 83املتبقى من صفقة رقم ج م/ 10/13 20/20 10

 760,00 004 1 عتاد واتاث املكتب وقاعات املطالعة 2070702011

 758,39 540 األردن يرموك أحمد أوقال شوارع 3الخضراء جزء أشغال تهيئة املناطق  132/2014من صفقة رقم ج م/ املتبقى 20/22 10/10 30

 167,48 401 تهيئة فضاءات خضراء بحديقة عرصة الحامض 114/2016املتبقى من صفقة رقم ج م/ 20/22 10/10 30

 595,95 204 أشغال تهيئة ساحة الداخلة  2019/ 86من صفقة رقم ج م/ املتبقى 20/22 10/10 30

 318,40 803 تهيئة فضاءات خضراء بحديقة باب النقب 101/2016املتبقى من صفقة رقم ج م/ 20/22 10/10 30

 099,73 494 أشغال تقوية الطرق لجماعة مراكش  2019/ 67من صفقة رقم ج م/ املتبقى 10/11 20/20 30

 568,00 893 حصص 7تهئية الطرق واألزقة واألرصفة ملراكش صفقة محصصة من  26/2020فسخ صفقة رقم ج م/ 10/31 20/20 30

 049,92 702 3ملقاطعة النخيل بالترصيف املقفل الجزء تهيئة الطرق، األزقة واألرصفة  24/2020فسخ صفقة رقم ج م/ 10/31 20/20 30

 641,60 003 1 أجزاء 7من  صفقة مراكشتهئية الطرق، األزقة واألرصفة التابعة لجماعة  28/2020فسخ صفقة رقم ج م/ 10/31 20/20 30

 012,00 650 1 املقفل  بالترصيف املنارةتهيئة الطرق، األزقة واألرصفة التابعة ملقاطعة  10/31 20/20 30

 000,00 000 5 مختلف االتفاقيات: مشروع إعادة تهيئة ساحة جامع الفناء 30/33 30/30 50

 RATMA 3 000 000,00 :مختلف االتفاقيات 30/33 30/30 50

 18.000.000,00 املحول منها املجموع العام للفصول امللغاة  
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 )بالدرهم( احملولاالعتماد  مكونات املشروع املشـــــــروع ر.ت

 تأهيل سوق الربيع  1

 هدم بعض الطوابق والسالمل

18.000.000,00 

 هدم حمالت يف الطابق السفلي والطابق االرضي واالرض
 بناء سالمل

 مدخل السوقانشاء ابواب 
 بناء مراحيض

 بناء منحدرين للمرآب
 بناء غطائني يف هيكل معدني

 بناء حمالت حسب التصميم اجلديد
 
 

املقترحة املشاريع  مكونات  البرمجة حسب  تفاصيل  على  االطالع  والتخطيط   بعد  الدراسات  قسم  رئيس  السيد  عرض  إطار  في  واملقدمة 

بالتقرير مرفق  هو  كما  املعلوماتية  املشاريع  واألنظمة  املقترحات  الحاضرين  االعضاء  السادة  من خالله  ثمن  الرأي،  وابداء  املناقشة  باب  فتح   ،

قتصادي مهم سيتم من خالله اعادة تنظيم املجال في املنطقة،  باعتبارها ذات بعد بنيوي، منوهين بأشغال تأهيل سوق الربيع لتشغيله كمرفق ا

 املبرمج. مستفسرين من جهة على مدى كفاية املبلغ 
 

الدراسات    ولإلجابة قسم  رئيس  للسيد  جديد  من  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  وتقديم  االستفسارات  هذه  بعض  على 

ه املشروع  إلتمام  املتبقي  اإلجمالي  املبلغ  وأن  تأهيله،  بغية  الربيع  بسوق  سارية  األشغال  أن  أكد  الذي  املعلوماتية  واألنظمة  و  والتخطيط 

درهم يأتي في   4.000.000درهم، موضحا بخصوص مشروع تثمين املدينة العتيقة أن برمجة اعتماد  18.000.000درهم وتمت برمجة   18.500.000

 إطار التزامات الجماعة املالية في ملحق االتفاقية الخاص بهذا املشروع املهيكل. 
 

املقترحات املقدمة،   املتبعةوتبعا لذلك، ونظرا ألهمية  للسادة األعضاء جدوى املسطرة  تبين  الغاء مجموعة من االعتمادات    وحيث  في 

ان   وحيث  التنموي،  الجانب  في  محاسباتي  كأسلوب  لهذا  واستغاللها  االعتبار  إعادة  في  محالة  ال  سيساهم  السوق  وتهيئة  هيكلة  إعادة  مشروع 

افقتها على    باملنطقة، فقداملرفق وسيسهل عملية دخول التجار وخلق رواج   تحويل اعتمادات ملغاة من ميزانية التجهيز لجماعة  أبدت اللجنة مو

 تحويلها لتأهيل سوق الربيع. ليتمدرهم  18.000.000,00بما مجموعه بعد األداء مراكش متأتية في اغلبها من متبقى من صفقات 
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 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  22النقطة رقم 

 .2023تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية   
 

، والذي أوضح ان  الدراسات االستراتيجية والتخطيط واألنظمة املعلوماتيةقسم  أعطيت الكلمة للسيد رئيس  بخصوص هذه النقطة،   

،  بالنسبة للجماعة. ويحدد املجلس الجماعي املبلغ الكلي للمخصص االجمالي املرصود للمقاطعاتاملخصص اإلجمالي للمقاطعة يشكل نفقة اجبارية  

  8الصادر في    2.17.308  رقم  املرسوموكذا    املتعلق بالجماعات  11314من القانون التنظيمي رقم    246ويوزعه وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  

للمقاطعات 2017يوليوز    3)  1438شوال   املحلي  التنشيط  لحصة  االدنى  الحد  بتحديد  املخصصات  (  مجموع  نسبة  تقل  ال  ان  يتعين  انه  على   ،

 . في املائة من ميزانية الجماعة 10االجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 

مقترحا تأجيله غير جاهز    2023برسم سنة    االجمالي املرصود للمقاطعاتاملخصص    ، أشار السيد رئيس القسم ان تحديداإلطاروفي هذا  

 الى حين تيهئ املشروع ليعرض على انظار املجلس الجماعي 

 لعدم الجاهزية.  2023اللجنة تأجيل دراسة املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  ارتأتوتبعا لذلك، 

 

 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  23النقطة رقم 

التحمالت املحدد بموجبه رشوط بيع املحجوزات باملزاد العلني موضوع مقرر مجلس جماعة مراكش عدد  تعديل كناش   

 .2019املتخذ خالل دورته العادية لشهر فرباير  02/2019/ 07بتاريخ  328/02/2019

 

النقطة مناقشة هذه  إدراجها،  ،  في مستهل  بها، ولالطالع على دواعي  املتعلق  التحمالت  األعضاء من نسخة من كناش  السادة  تمكين  وبعد 

أن األمر    أعطت السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيد النائب الثامن لرئيسة املجلس الجماعي املفوض اليه في قطاع تنمية املوارد املالية الذي أوضح

ل املنظم  التحمالت  بكناش  هذه  يتعلق  أن  حيث  عنها،  املستغنى  املتالشيات  وكذا  القانونية  اآلجال  داخل  تسحب  لم  التي  املحجوزات  بيع  كيفيات 

 العملية تتم عن طريق سمسرة عمومية القتناء هذه املحجوزات، مشيرا أن الظروف التي تمر منها هذه السمسرة تعرف نوعا من الفوض ى، الضجيج

ملجلس الجماعي واملكتب املسير إلى تغيير طريقة بيع املحجوزات واملتالشيات املذكورة من السمسرة العمومية إلى  وغياب الشفافية، مما حدى برئاسة ا

  حصص بناء على طلب عروض مفتوح للعموم )الفصل الثالث(، حيث يقوم الراغب في االقتناء بعد صدور إعالن البيع بتقديم طلبه في غالف يحتوي 

اقف السيارات والدراجات، مؤكدا أن من شأن اعتماد طريقة البيع املذكورة  على شيك مضمون على غرار ما   هو معمول به بالنسبة لعملية كراء مو

 ضمان الشفافية ومرور العملية ككل في جو سلس والئق. 
 

يوسف بن علي    بعد ذلك تدخلت السيدة رئيسة اللجنة لتؤكد أنها عاينت السمسرة العمومية السابقة التي جرت بمستودع مقاطعة سيدي

 والحظت أنها تمر في ظروف غير الئقة ويتخللها عدد من الدخالء وال تمثل أية قيمة مضافة للجنة املكلفة بعملية البيع. 
 

 عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء املالحظات واالقتراحات التالية:

 املحجوزات من السمرة العمومية إلى طلب عروض مفتوح. تثمين تغيير طريقة بيع  ➢

 تسجيل أن طريقة البيع الحالية تشوبها العديد من االختالالت والفوض ى ويسيطر عليها لوبي وجب محاربته. ➢

اقبة على املحجوزات ووضع كاميرات داخل املحجز.  ➢  املطالبة بضبط عملية املر

 مهيكل ومن شأن تغيير طريقة البيع إقصاء شريحة عريضة من املشاركين.  اإلشارة إلى أن قطاع بيع املحجوزات قطاع غير  ➢

 البحث عن صيغة ابتكارية لطريقة الحجز وتأهيل مرفق املحجز بشكل يرقى ملتطلبات مدينة في حجم مراكش.  ➢

 اء عملية الحجز. ضرورة الحفاظ على املحجوزات في مكان الئق إلى حين تسلمها من طرف أصحابها في الشكل الذي كانت عليه أثن ➢

 تسجيل أن طريقة قطر السيارات ونقلها إلى املحجز يطغى عليها العشوائية وعدم احترام ممتلكات الغير. ➢

 املطالبة بإعادة النظر في تسعيرة الحجز الذي يتم ملدة طويلة.  ➢
 

ن الطريقة الجديدة املقترحة لعملية بيع  ولتقديم مزيد من التوضيحات، منحت الكلمة للسيد رئيس قسم تدبير املوار املالية الذي أوضح أ

طريقة  املحجوزات واملتالشيات تفرض على املتنافسين تقديم ملفين األول إداري والثاني مالي لضمان نوع من الشفافية على العملية، مؤكدا أن ال

فيها متدخلون كثر مما يخلق نوع من اال  بها حاليا املحجوزات طريقة غير سليمة يتدخل  تباع  بين  التي  إلى وقوع مشاحنات  رتباك والفوض ى وتؤدي 

 املشاركين. 
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وفيما يتعلق بالطريقة التي تتم بها عملية قطر السيارات أكد السيد رئيس القسم أنه سبق للمجلس الجماعي أن صادق على كناش تحمالت 

كناش   إعداد  على  عاكفة  الوصية  الوزارة  أن  مشيرا  مشارك.  أي  يتقدم  أن  دون  مرتين  العروض  طلبات  تقديم  باب  فتح  وتم  العملية،  هذه  ينظم 

بهذا الخصوص، مقترحا في آخر تدخله أن يتم تعديل الفصل العاشر من كناش التحمالت موضوع الدراسة بإضافة خيار إيداع ملف  تحمالت وطني  

 املشاركة لدى قسم تدبير املوارد املالية بالجماعة مقابل وصل. 
 

املالئ غير  للظروف  ونظرا  النقطة،  حول  املقدمة  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  على  املحجوزات  وتأسيسا  بيع  عملية  فيها  تمر  التي  مة 

يل  واملتالشيات عن طريق السمسرة العمومية، وبغية محاربة الظواهر السلبية التي تتخلل هذه املسطرة، وحيث تبين للسادة األعضاء أن خير بد

البيع،  عملية  وضبط  الشفافية  ضمان  بهدف  للعموم  مفتوح  عروض  طلب  على  بناء  اعتماد حصص  الطريقة  على    لهذه  اللجنة  افقت  كناش  و

عن طريق طلب العروض    املواد املتالشية املستغنى عنهاو   املحجوزات التي لم تسحب داخل اآلجال القانونية  التحمالت املحدد بموجبه شروط بيع

 رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصيتين اآلتيتين: ، كما هو مرفق بالتقرير مفتوح للعموم

بهدف   ✓ اقبة  املر وآليات  الضرورية  بالتجهيزات  تزويده  عبر  املحجوزات  لوضع  مالئم  فضاء  بجعله  الجماعي  املحجز  تأهيل  ضرورة 

 جعله مرفقا يليق بمدينة في حجم مراكش. 

 إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها قطر املركبات ونقلها إلى املحجز بتنسيق مع السلطات املختصة.  ✓
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 :دد مبوجبه شروط بيعحيكناش التحمالت 
 املحجوزات التي لم تسحب داخل اآلجال القانونية. -1

 املواد املتالشية املستغنى عنها.  -2

 مفتوح للعموم عن طريق طلب العروض       
 

 

 الديباجة 

المتعلق    113.14رقم  التنظيمي  ( بتنفيذ القانون  2015  يوليو  07  )   1436  رمضان  من    20صادر في  ال  1.15.85الظهير الشريف رقم  بمقتضى   ▪

 .اتبالجماع

المتعلق    47.06( بتنفيذ القانون رقم  2007نوفمبر    30)   1428من  ذي  القعدة      19الصادر  في      1.07.195رقم      الظهير  الشريف بمقتضى   ▪

 .  2020دجنبر31الصادر بتاريخ  07-20كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  بجبايات الجماعات المحلية

 . لرسوم والحقوق والمساهمات واألتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحليةبسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض ا 39-07مقتضيات القانون  ▪

 .المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية 2000ماي  03بتاريخ  1.00.175الظهير الشريف بمثابة قانون رقم بمقتضى  ▪

 . بالصفقات العمومية( المتعلق 2013مارس  20) 1434جمادى األولى   08الصادر في  2.12.349رقم المرسوم بناء على  ▪

على   ▪ رقم  بناء  في     2.17.451المرسوم  االول  4الصادر  المحلية    2017  نونبر  23)    1439  ربيع  للجماعات  العمومية  للمحاسبة  نظام  بسن   )

 . ؤسسات التعاون بين الجماعاتوم

 .مراكشجماعة   المستحقة لفائدة ميزانية  الواجبات والمحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق .2021فبراير17بتاريخ   109الجبائي رقمالقرار بناء على  ▪

 )جلسة بتاريخ ........................(  2022وتبعا لمداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته العادية لشهر ماي  ▪

 :  األولالفصل 

أدوات وسلع وعربات وحيوانات وغيرها    ودراجات ومن سيارات    بيع املحجوزات التحمالت هذا، هو تنظيم عملية    إن الغاية من كناش          

 واملدرجة ضمن ممتلكات الجمععاعة. والتي لم  يتم سحبها داخل اآلجال القانونية ، واملواد املتالشية املختلفة املستغنى عنها ، 

 الفصل الثاني : 

وسلع وعربات وحيوانات وغيرها والتي لم تسحب    وأدواتعي إعداد الئحة باملحجوزات من سيارات ودراجات  يتولى مدير املحجز الجما

 داخل اآلجال القانونية من املحجز واملستوفية ملدة املكوث القانونية ودلك قصد اقتراحها للبيع. 

 املقترحة للبيع. تتولى األقسام الجماعية املعنية إعداد لوائح للمواد املستغنى عنها 
 

  اململكة املغربية

 وزارة الداخلية
 والية جهة مراكش اسفي

 عمالة مراكش
 مجاعة مراكش

 املديرية العامة للمصاحل
 املاليةقسم تدبري املوارد 

 مكتب احملاجز اجلماعية
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 :   الثالثالفصل 

 تباع املحجوزات و املواد املستغنى عنها  في حصص  بناء على طلب عروض مفتوح للعموم.         
 

 الفصل الرابع : 

 يتم البيع من طرف لجنة مكونة من:       

 مراكش أو من يمثله )ها( رئيسا للجنة.              رئيس )ة (جماعة ➢

 رئيس )ة( لجنة املالية والشؤون املالية والبرمجة أو نائبه )ها (         ➢

 املدير العام للمصالح أو من يمثله.                                  ➢

 رئيس قسم تدبير املوارد املالية أو من يمثله.                    ➢

 خيل أو من يمثله.  شسيع املدا ➢

 الخازن اإلقليمي أو من يمثله.  ➢

 يمكن استدعاء على سبيل االستشارة كل شخص آخر تعتبر مشاركته مفيدة.  

 

 :الفصل اخلامس

وينشر في يتم تقدير الثمن االفتتاحي بالنسبة لكل حصة معروضة للبيع من طرف خبير أو اللجنة املشار إليها في الفصل الرابع أعاله            

 إعالن طلب العروض. 
 

 :  السادسالفصل 

  لصفقات ا  وبوابةيعلن عن مكان جلسة طلب العروض وتاريخها والئحة املحجوزات واملواد املستغنى عنها املراد بيعها بالجرائد الوطنية  

 العمومية وبموقع الجماعة االلكتروني وباقي وسائل اإلخبار األخرى.
 

 الفصل السابع :

 درهم. 60000.00األثمان في مبلغ تحدد الضمانة املؤقتة للمشاركة في عروض           
 

 :الثامن الفصل 

الذي سيصدر    طلب العروض املفتوحإعالن  في  كان املحددين  امل الحضور في التاريخ و   الجلسةيتعين على الراغبين في املشاركة في هذه  

الصفقات وبوابة  الوطنية  كانو   ،بالجرائد  املشاركين سواء  على  يتعين  معنويي  نذاتيي  اكما  قانونية    نأو  في وضعية جبائية  يكونوا  ال  او  أن  ان 

 هم من املشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. إقصاؤ  تم يكونوا قد 
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 :  التاسعالفصل 

   : التاليةيجب على كل مرشح للمشاركة في طلب العروض املفتوح أن بقدم الوثائق          

 : الغالف األول، امللف اإلداري  -1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لألشخاص الذاتيني. ▪

 تصريح بالشرف مصادق عليه موقع من طرف املشارك. ▪

 املتصرف باسم املتنافس.الوثيقة أو الوثائق اليت تثبت متثيلية الشخص  ▪

 شهادة من اخلزينة اإلقليمية مسلمة منذ اقل من سنة تثبت أن املشارك يف وضعية جبائية قانونية. ▪

 شهادة مسلمة من اقل من سنة من طرف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي. ▪

 وصل الضمانة املؤقتة مسلمة من طرف اخلازن اإلقليمي أو الضمانة البنكية.  ▪

 قيد يف السجل التجاري لألشخاص الذاتيني واملعنويني.شهادة ال ▪

 نظري من كناش التحمالت هذا مصادق عليه وحيمل عبارة )قرئ وقبل( وموقع على أخر صفحة منه. ▪
 

 الغالف الثاني، امللف املالي:  -2

شروط بيع احملجوزات اليت مل تسحب داخل اآلجال القانونية  عقد االلتزام يلتزم مبوجبه املتنافس باحرتام الشروط املقررة يف كناش التحمالت اليت حتدد مبوجبه  ▪
     واملواد املستغنى عنها وحيدد بواسطته عرضه املالي باألرقام واحلروف وفقا للجدول املسلم من طرف اإلدارة.

 يوضع الغالفان داخل غالف ثالث مختوم يشار فيه عالوة على اسم املتنافس موضوع الصفقة وتاريخها .

 :  العاشرالفصل 

 : القانونية يودع امللف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم داخل اآلجال

 إما مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح االظرفة. •

  بالتوصل. إما عن طريق البريد املضمون مع إشعار  •

  . التسليمإما مباشرة بقسم تدبير املوارد املالية مقابل وصل  •

 ادي عشر:الفصل احل

املعروضة   تباعاملحجوزات  والعالمات   للبيع  الترقيم  وصفائح  املركبات  هيكل  يحملها  التي  والحروف  األرقام  لسالمة  ضمان  دون 

باملركبات الخاصة  الضرائب  أو  الرمادية  البطائق  أو  املستقبلي  الستعمالها  أو  ملصدرها  ضمان  ودون  على   ،التجارية  مطلعا  يعتبر  فاملشتري 

   .املحجوز وعارفا به

 ال تتحمل الجماعة أي مسؤولية في رفض ملف البيع الخاص باملركبات من طرف املصالح املعنية بقطاع النقل.   

 ثاني عشر:الفصل ال

إضافة   مع  فورا  تدفع  املباعة  الحصة  قيمة  أو    10%إن  شيكنقدا  ودلك    بواسطة  مراكش  خازن  اسم  في  املحصل مضمون  بيد 

 الحاضر الجلسة . 

 ثالث عشر:الفصل ال

صالحية بيعها للمتنافس   و للجنة  ،تحجز منه الضمانة املؤقتة  ،إذا عجز املشتري عن دفع ثمن الحصة املباعة حاال بيد املحصل   

 الثاني الذي يليه أو إدراجها في الئحة البيع في جلسة موالية. 
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 رابع عشر:الفصل ال

طبقا    وبعد هذا األجل تطبق عليه رسوم املحجز   ،على املشتري نقل مشترياته  من املحجز في مدة أقصاها ثمنيه أيام بعد تاريخ الجلسة        

  للقرار الجبائي الجاري به العمل. 

 امس عشر:الفصل اخل

 بل يمكنهم تقديم عروضهم بالنسبة لحصة واحدة أو أكتر.  ،إن املتنافسين في عروض األثمان غير ملزمين باملشاركة في جميع الحصص       

 سادس عشر:الفصل ال

 يتم تحرير محضرا لجلسة طلب العروض مصادق عليه من طرف أعضاء اللجنة.  ، بعد انتهاء الجلسة

 لسابع عشر:الفصل ا

املحكمة التي توجد الجماعة في األمر على    يعرض  ،التحمالتحول بنود كناش    إحدى الحصص   الجماعة ونائلفي حالة وقوع نزاع بين  

 . الترابي دائرة نفوذها

 الفصل الثامن عشر:

بعد املصادقة على كناش التحمالت هذا من طرف املجلس الجماعي والتأشير عليه من طرف السلطات املختصة، يلغى العمل بكناش  

عدد   مراكش  جماعة  مجلس  مقرر  موضوع  العلني  باملزاد  املحجوزات  بيع  شروط  بموجبه  املحدد  بتاريخ   328/02/2019التحمالت 

 . 2019لشهر فبراير  املتخذ خالل دورته العادية 07/02/2019

 والي جهة مراكش أسفي
 عامل مراكش

 رئيسة جملس مجاعة مراكش
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 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  24النقطة رقم 

عدد      العقاري  الرسم  موضوع  الجماعي  الخاص  للملك  تابعة  أرضية  قطعة  رارع  7807تفويت  بملتقش  الكائنة  /م 

السادس   الوطنية رقم  محمد  والوكالة   7والطريق  للجهة  االدارية  املصالال  لبنا  مقرات  لفائدة جهة مراكش اسفي ستخصص 

 الجهوية لتنفيذ املشاريع.
 

الكلمة ،  بداية اللجنة  رئيسة  السيدة  أعطت  إدراجها،  دواعي  على  ولالطالع  النقطة،  حول  تقنية  بطاقة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد 

اقتناء قطعة  للسيد رئيس   أن توصلت بطلب من طرف رئيس جهة مراكش آسفي مفاده  للجماعة  أنه سبق  الذي أوضح  الجماعية  املمتلكات  قسم 

ذات املراجع العقارية املضمنة في البطاقة   ، مساحتها هكتار واحد  7أرضية من الجماعة متواجدة بملتقى شارع محمد السادس والطريق الوطنية رقم  

 مقرات املصالح االدارية للجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع. ذلك بغية تخصيصها لبناء التقنية املرفقة و 

اقتناء مساحة   يهم  كان  البداية  في  الجهة  رئيس  السيد  طلب  أن  القسم  رئيس  السيد  أشار  متصل  هذه    4وفي سياق  لكبر  ونظرا  هكتارات، 

افقة املبدئية على طلب اقتناء القطعة قلصت مصالح الجهة املساحة املطلوبة إلى هك  فقداملساحة   تار واحد، مضيفا أن املطلوب من اللجنة هو املو

 األرضية املذكورة من طرف مجلس جهة مراكش آسفي في انتظار تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم. 
 

 ات والتساؤالت التالية:عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء املالحظ

مفاده تفويت نفس القطعة األرضية لجهة مراكش آسفي لبناء مقر    2016اإلشارة إلى اتخاد املجلس الجماعي ملقرر سابق في املوضوع سنة   ➢

 . في اطار معاوضة جديد لها مقابل تخصيص العقار الحالي ملجلس الجهة كمقر ملقاطعة سيدي يوسف بن علي

 بلغ التفويت املحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم قبل البث في النقطة.ضرورة االطالع على م ➢

 املطالبة بضرورة محافظة الجماعة على رصيدها العقاري خاصة وأن القطعة األرضية موضوع النقاش تقع في موقع استراتيجي باملدينة. ➢

 التساؤل عن املعايير التي تعتمدها لتحديد مبالغ التفويت. مع تسجيل أن رأي اللجنة اإلدارية للتقييم رأي استشاري وغير ملزم للجماعة  ➢

 بمشاركة كافة األطراف املعنية باملوضوع. "اللجنة اإلدارية للتقييم" جهاز   املطالبة بتنظيم يوم دراس ي حول  ➢

 التفويت من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم.وتحديد مبلغ  2016اقتراح تأجيل البث في النقطة إلى غاية إلغاء املقرر املتخذ بخصوصها سنة  ➢

افية للمشروع املراد إقامته بالقطعة األرضية موضوع النقطة.  ➢  مطالبة مجلس الجهة ببطاقة تقنية طبوغر
 

على بعض هذه االستفسارات، منحت السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيد النائب الثامن لرئيسة املجلس الجماعي الذي أفاد أن    ولإلجابة

د  اإلدارة العامة للضرائب أصدرت وثيقة مرجعية محددة لقيمة مختلف العقارات على مستوى جماعة مراكش، مؤكدا أنها وثيقة يعتد بها في تحدي

 م طابعها االستشاري، مشيرا إلى إمكانية تقديم اقتراح بجعلها ملزمة على مستوى البرملان. مبالغ التفويت رغ
 

كما تدخل من جديد السيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية الذي أكد أنه بالفعل سبق للمجلس الجماعي أن اتخذ مقررا يهم نفس القطعة 

اإلدارية للتقييم أنها لجنة تتم استشارتها لتحديد ثمن العقار استنادا على مجموعة األرضية لكن بمساحة أقل من هكتار، مشيرا بخصوص اللجنة  

 من املعايير أهمها الثمن املرجعي املحدد من طرف اإلدارة العامة للضرائب والذي يتم تحيينه سنويا.

سنة   صادر  بظهير  قانونا  محددة  كانت  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  أن  القسم  رئيس  السيد  سبيل    1921وأوضح  على  االستناد  تم  بعدها 

مستجد االستئناس بمنشور للسيد الوزير األول الخاص بأراض ي الدولة بالنسبة لكافة العمليات التي تنجز من طرف الجماعات الترابية، مشيرا إلى  

رقم   القانون  ا  57.19في  عملية  إجراءات  واضح  بشكل  يحدد  الترابية  للجماعات  العقارية  باألمالك  طريق  املتعلق  عن  أساسا  تتم  التي  لتفويت 

باملراضا  البيع  يتم  العامة عندها  املنفعة  تحقيق  أجل  العام من  القانون  إلى جهة من جهات  التفويت  تمت عملية  إذا  إال  العلنية  وهذا املزايدة  ة 

ي انتظار صدور قرار مشترك بين السيدين وزيري  االستثناء محقق في النقطة املعروضة، مضيفا أن القانون املذكور أشار إلى اللجنة اإلدارية للتقييم ف

 الداخلية واملالية يحدد تفاصيل تركيبة هذه اللجنة وطريقة عملها. 

وتأسيسا على ما سبق، وحيث أبدى السادة األعضاء تخوفهم من عملية تفويت القطعة األرضية موضوع النقطة بحكم تواجد هذا العقار  

تفويته تقليص الرصيد العقاري للجماعة، ونظرا إلى عدم تحديد مبلغ التفويت من طرف اللجنة اإلدارية   في موقع استراتيجي باملدينة ومن شأن 

/م  7807تفويت قطعة أرضية تابعة للملك الخاص الجماعي موضوع الرسم العقاري عدد  قررت اللجنة تأجيل البث في النقطة املتعلقة بللتقييم،  

لفائدة جهة مراكش اسفي ستخصص لبناء مقرات املصالح االدارية للجهة والوكالة   7السادس والطريق الوطنية رقم  الكائنة بملتقى شارع محمد  

 إلى حين إدراج النقطة بشكل متكامل ومعالجة املوضوع في شموليته، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية: الجهوية لتنفيذ املشاريع

طعة األرضية موضوع النقطة بحكم تواجدها بموقع استراتيجي بمدينة مراكش والتفكير في استثمارها بحث إمكانية الحفاظ على الق ▪

 خدمات القرب للمواطنين.   الجماعة لتقديممن طرف 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 القطعة األرضية موضوع النقطة حول بطاقة تقنية
 /م. 7807جزء من الرسم العقاري عدد  :املراجع العقارية

 واحد. هكتار    املساحة: 

 بتراب جماعة مراكش.  7ملتقى شارع محمد السادس والطريق الوطنية رقم    املوقع: 

 جماعة مراكش )امللك الخاص(.    املالك:

 قطعة أرضية عارية.  : طبيعة امللك

 والوكالة الجهوية لتنفيذ   لجهة مراكش آسفياملصالح االدارية بناء مقرات    التخصيص: 

 . املشاريع

 تفويت القطعة األرضية املذكورة لفائدة جهة مراكش آسفي.  املطلوب: التدخل  
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 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  25النقطة رقم 

تالغت  بدوار  السكنية  الدور  عليها  املشيد  الخاص(  )امللك  للدولة  ملكيتها  تنتمي  أرضية  قطعة  اقتنا   عىل  املصادقة 

 لتسوية وضعيتها.
 

السيدة  ،  بداية منحت  املوضوع،  حيثيات  على  ولالطالع  بالتقرير،  واملرفقة  النقطة  حول  تقنية  بطاقة  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد 

أنه سبق للسيدة رئيسة املجلس الجماعي أن قامت بجولة في مجموعة م ن  رئيسة اللجنة الكلمة للسيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية الذي أشار 

القانونية  والحظت    الدواوير،  الوضعية  تسوية  يتم  لم  الهيكلة  إعادة  من  بعضها مستفيد  أن  رغم  بهاأنه  املجلس سلك  للعقار  رئاسة  قررت  لذلك   ،

 مسطرة التسوية عن طريق االقتناء بداية بدوار تالغت موضوع النقطة.

الخا  )امللك  الدولة  ملك  في  أرضية  مبني على قطعة  الدوار  هذا  أن  القسم  رئيس  السيد  النخيل ذات  وأوضح  بتراب مقاطعة  ص( متواجدة 

أن   املرفقة، مبينا  التقنية  البطاقة  في  العقارية واملساحة املضمنة  افقة علىاملراجع  القطعة األرضية املذكورة  املطلوب هو املو تم  اقتناء  أنه  ، علما 

في   االقتناء  ثمن  حددت  التي  للتقييم  اإلدارية  اللجنة  على  املوضوع  للمتر   110.6عرض  قدره    درهم  إجمالي  بمبلغ  الواحد  درهم،    4.334.414املربع 

 ومضيفا أن من شأن عملية االقتناء تمكين الجماعة من تسوية الوضعية العقارية للدور السكنية لدوار تالغت. 
 

النخيل مقاطعة  بتراب  السكنية  األحياء  من  فمجموعة  تالغت  بدوار  إسوة  أنه  لتؤكد  اللجنة  رئيسة  السيدة  تدخلت  ذلك  وضعيتها    بعد 

وساكنتها ال تملك أي سند قانوني يثبت تواجدهم بسكناهم، مطالبة بأن تعمم املبادرة موضوع النقطة على األحياء التي تعاني  مسواة     العقارية غير  

 من نفس الوضعية بمقاطعة النخيل ومقاطعات أخرى. 
 

 الحظات واالقتراحات التالية:عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث قدم السادة األعضاء امل 

بتعميم هذه   ➢ املطالبة  مع  لدوار تالغت  العقارية  الوضعية  بغية تسوية  النقطة  األرضية موضوع  القطعة  اقتناء  بمبادرة  اإلشادة 

 املسطرة على كافة الدواوير ذات الوضعية املشابهة كمقاربة اجتماعية لحل إشكاالت ساكنة هذه الدواوير.

 ة االقتناء وتسوية وضعية دوار تالغت عن طريق اتفاقية مبرمة مع كافة القطاعات املعنية.اقتراح أن تتم عملي ➢

 تخفيض ثمن االقتناء املحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم بحكم أن القطعة األرضية ال زالت تحتاج إلى التجهيز.  ➢

 مستوى مدينة مراكش.  الدواوير علىكافة املطالبة باالطالع على االتفاق املبرم مع إدارة أمالك الدولة بخصوص   ➢

تسوية   ➢ مشروع  في  بمراكش  الكهرباء  املاء  لتوزيع  املستقلة  والوكالة  ملراكش  الحضرية  الوكالة  العمران،  مساهمة شركة  ضرورة 

 الوضعية العقارية للدواوير. 

 املستوى الوطني. التأكيد على فشل االتفاقيات السابقة املرتبطة ببرنامج "مدن بدون صفيح" على  ➢
 

ولتقديم مزيد من التوضيحات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد رئيس قسم املمتلكات الجماعية الذي قام بتالوة محضر اللجنة اإلدارية 

ا الزمراني بحكم تقارب مساحته ووضعيته  اللجنة املذكورة اعتمدت نفس مبلغ االقتناء املحدد لدوار  أن  الذي اتضح من خالله  ملشابهة  للتقييم 

دوار يتوفر على كافة التجهيزات الضرورية، لكنه بحاجة إلى تسوية وضعيته العقارية لتمكين ساكنته من الحصول  هذا الأن  ، مؤكدا  لدوار تالغت

 على شواهد امللكية واالستفادة من التراخيص القانونية كرخص البناء. 
 

ناجعا   حال  تعد  االقتناء  مسطرة  أن  على  األعضاء  السادة  أجمع  املوضوع،  في  املقدمة  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 

العملية   أن هذه  إلى  تعد لتسوية الوضعية العقارية لدوار تالغت بغية استفادة ساكنته من كافة الوثائق والتراخيص الضرورية لسكناهم، ونظرا 

افقت اللجنة على لتمكين الجماعة من مباشرة إجراءات التسوية املذكورة،   مرحلة أولى  النقطة املعروضة على الشكل التالي: و

بدوار تالغت  ▪ السكنية  الدور  عليها  املشيد  الخاص(  )امللك  للدولة  ملكيتها  تنتمي  أرضية  العقاري    اقتناء قطعة  الرسم  املنتمية لجزء من 

 .لتسوية وضعيتها سنتيار وذلك  90ار   91هكتار  3 م مساحتها/ 10065

 اجمالية على النحو االتي:  اقتناء درهم للمتر املربع الواحد بقيمة 110,6، للقطعة االرضية املذكورة اعاله، املحدد في مبلغ االقتناءقيمة  ▪

 درهم  4.334.414 = درهم للمتر املربع   110,6 ×متر مربع  39190

 رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصيات اآلتية: 

حل املطالبة بتعميم مسطرة اقتناء القطع األرضية املشيد عليها الدواوير بجماعة مراكش بصفة استعجالية بغية تسوية وضعيتها كمرحلة أولى ل ✓

 الدواوير. اإلشكاالت التي تتخبط فيها ساكنة هذه 

ملا يتسم به املوضوع من طابع اجتماعي يتمثل في   تخفيض ثمن اقتناء القطعة األرضية موضوع النقطة املحدد من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم ✓

 تسوية وضعية الدور السكنية لدوار تالغت بغية تحسين ظروف عيش ساكنته الهشة. 

 بشكل يتالءم مع متطلبات التطور العمراني والديمغرافي الذي أضحى يعرفه. املطالبة بإعادة تجهيز دوار تالغت ✓
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 قطعة أرضية بدوار تالغت مقاطعة النخيل حول بطاقة تقنية
 /م 10065جزء من الرسم العقاري عدد  :املراجع العقارية

 سنتيار. 90آر   و 91هكتار،  3  املساحة: 

 بمقاطعة النخيل. دوار تالغت   املوقع: 

 الدولة )امللك الخاص(.    املالك:

 قطعة أرضية تحتوي على مجموعة من الدور السكنية.   : طبيعة امللك

 مبلغ االقتناء   09/05/2022حددت اللجنة اإلدارية للتقييم املنعقدة بتاريخ   املبلغ املقترح: 

 درهم.  4.334.414درهم للمتر املربع الواحد بمبلغ إجمالي قدره  110.6في 

 القيام بتسوية جزء من وضعية العقار املحتضن لدوار تالغت.  التدخل املطلوب: 

 



66 
 

 

 :2022من جدول اعمال الدورة العادية لشهر ماي  26النقطة رقم 

 املوافقة عىل تعيني رارع العراق ضمن األمالك العامة الجماعية.
  

النقطة هذه  مناقشة  مستهل  ب،  في  من  األعضاء  السادة  تمكين  أعطت  الطاقة  الوبعد  إدراجها،  دواعي  ولتقديم  بالتقرير،  املرفقة  تقنية 

رئيس قسم املمتلكات الجماعية الذي أوضح أن املوضوع يندرج في إطار تسوية الوضعية القانونية األمالك الجماعية  لالسيدة رئيسة اللجنة الكلمة  

 الخاص بالتعمير.  12.90ألمالك العقارية للجماعات والقانون رقم املتعلق بنظام ا 57.19عن طريق مسطرة التعيين املنصوص عليها في القانون رقم 

أن األمر يتعلق بطريق عمومية غير محفظة تحت مسمى "شارع العراق" املتواجد بين النفوذ الترابي ملقاطعتي   أفاد السيد رئيس القسم  و

جع العقارية املبينة في البطاقة التقنية املرفقة، مؤكدا أن املطلوب هو  جليز واملنارة املمتد من مدارة "عين مزوار" إلى قنطرة تاركة ذو املساحة واملرا

افقة على تعيين الشارع املذكور ضمن األمالك العامة الجماعية كإجراء احترازي في أفق إعداد مطلب تحفيظه في اسم الجماعة بعد مرور  سنة من   املو

أنه شارع منبثق عن شار  ع االخاء الذي تمت تسوية وضعيته خالل الدورة السابقة للمجلس، مختتما تدخله بأن  البحث العلني، مشيرا في األخير إلى 

 اإلدارة الجماعية ستعكف على اتباع نفس املسطرة لباقي الشوارع بشكل تدريجي حسب ما تسمح به ميزانية الجماعة. 

مسطرة   سلك  بفكرة  األعضاء   السادة  أشاد  حيث  الرأي،  وإبداء  املناقشة  باب  فتح  املقدمة،  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك،  عقب 

اعة  التعيين إلدراج مجموعة من الشوارع  ضمن األمالك العامة الجماعية، مؤكدين على أن مجموعة من دعاوى االعتداء املادي املرفوعة ضد الجم

شأن اتباع مسطرة التعيين حماية امللك العام الجماعي املستعمل استعماال عموميا، وتأسيسا    الوضعية القانونية للشوارع، وأن منية  سببها عدم تسو 

افقتها على تعيين على ذلك،    :، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتيةشارع العراق ضمن األمالك العامة الجماعيةأبدت اللجنة مو

 على تعميم مسطرة التعيين ضمن األمالك العامة الجماعية على باقي الشوارع غير املحفظة بمدينة مراكش.العمل  ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبه تكون اللجنة قد انهت دراستها للنقط املعروضة عليها في إطار تحضيرها للجمع العام للمجلس التداولي على أساس ان تتدارس النقطة 

 في موعد الحق.  2023تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية املعلقة املتعلقة 

 

 بامليزانية والشؤون املالية والبرمجةاللجنة املكلفة  ةرئيس

 حليمة بامحمد         

 
 

 بطاقة تقنية حول شارع العراق
 غير محفظ.  : املراجع العقارية

 سنتيار.  48آر   و 62هكتار،  4  املساحة: 

 بين النفوذ الترابي ملقاطعتي جليز واملنارة.    املوقع: 

 جماعة مراكش )مستعمل استعماال عموميا(    املالك: 

 طريق عمومية )شارع العراق(   التخصيص: 

  12تعيين شارع العراق ضمن األمالك العامة لجماعة مراكش، طبقا ملقتضيات املادة   التدخل املطلوب: 

املتعلق بنظام األمالك العقارية للجماعات الترابية ومقتضيات    57.19من القانون رقم  

 املتعلق بالتعمير.  12.90من القانون رقم  81ادة امل

 


