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 2021 نونرب يف شهر دورة استثنائية منعقدةحمضر 
 2021 نونرب 12 بتاريخ فريدةجلسة 

 

وعمال بالتوجيهات المضمنة في البالغ   المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،بناء على المقتضيات القانونية   

وزارة الداخلية )المديرية العامة للجماعات الترابية( وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العماالت  المشترك لكل من  

  رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثالث وهيئاتها  إلى  الموجه  جماعات،واألقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس ال 

بشكل حضوري بتنسيق مع والة الجهات   الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةوالذي يقضي بإمكانية عقد  

الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة اإلدارية  كافة التدابير  مع اتخاذ    وعمال العماالت واألقاليم

 . المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروف
 

 

المتضمنة    11450تحت عدد    27/10/2021بتاريخ    الدورةلحضور اشغال    مراكش  عضاء مجلس جماعةأللدعوة الموجهة للسادة  وتبعا  

 المقرر التداول بشأنها مصحوبة بالجدولة الزمنية للدورة المذكورة. جدول االعمال للنقط موضوع 
 

الرابعة إال ربع على الساعة    2021  نونبر  12  الجمعةيوم  دورته االستثنائية في جلسة فريدة  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد

الجماعي بشارع محمعشية   الرسمية للمجلس  الجلسات  السيدبقاعة  المنصوري  د السادس تحت رئاسة  الزهراء  فاطمة  مجلس   ةرئيسة 

المذكور  ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد  عبد هللا سلمان رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا  مراكش وبمحضر السيد    ةجماع

 الموطاعي رئيس قسم الجماعات المحلية بالوالية. 
 

 : جماعة لمراكش بصفة استشارية الســادة من أطـرحضـر  -

 بالنيابة  المدير العام للمصالح :  زين الدين الزرهوني 

 المجلس  مصلحة ادارة شؤونرئيـس  :      محمد المحير          

 رئيس قسم تنمية الموارد المالية والمرافق االقتصادية  :   عبد الحق مدا 
 . وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 

 . رئيس مكتب المراقبة الجبائية :   أحمد المفتي ي. 

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   بشرى نبيل 

 رئيس قسم التخطيط والدراسات االستراتيجية :   سمير لعريبية

 رئيس قسم التعمير والممتلكات  :   امين الزرقطوني 

 والشبكاترئيس القسم التجهيزات  :   ي الطيب سنينح 
 . مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :   محمد الشرقاوي 

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   عبد الرحمان مازغ 

 رئيسة مصلحة التعاون الالمركزي :   ضياء بنجلون 

 المجلس مصلحة إدارة شؤونعن  :    سعد نجاي 

 المجلس مصلحة إدارة شؤونعن  :   خليل مولح 
 

 

 عضوا 81 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 81 :     عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

عضوا 66 :      عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
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 اعضاء 06  :    الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -
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    اعضاء 09  : الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9   

 

 ال أحـــــــــد   :      غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
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 ملحوظة:

 السيد كاتب املجلس خالل هذه الجلسة عن اعتذارات السادة االتية اسماؤهم ادناه وتم قبولها من طرف املجلس التداولي:  أعلن 

 

 

   المجلس الجماعي لمراكش ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة احملرتم

 السادة والسيدات أعضاء اجمللس احملرتمني
 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم
 أيها احلضور الكريم

 

التفضل باملناداة على أسماء السادة والسيدات  السيد كاتب املجلس    أطلب من ،  قبل أن نفتتح أشغال هذه الدورة االستثنائية

 أعضاء املجلس املحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من مدى توفر النصاب القانوني النعقاد هذه الدورة. 
 

الها يتكون من ثماني  جدول اعم  والتيهاته  افتتاح اشغال دورتنا  بعد اجراء العملية والتأكد من توفر النصاب القانوني، أعلن عن  

 ( نقط وهي كاالتي: 8)
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 3الدورة رقم 
 "الجزء األول" 12/11/2021ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ  االستثنائيةمحضر الدورة 

 المجلس الجماعي لمراكش  ة رئيسة فاطمة الزهراء المنصوري  السيد

افقتكم، سنغير ترتيب تداولنا للنقط املدرجو في جدول االعمال وسنبدأ بالنقطة الثالثة املتعلقة بامليزانية.     بعد اذنكم ومو

 : 2021/ 12/11في جلسة فريدة منعقدة بتاريخ  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية   الثالثةالنقطة 

  والتصويت عليها. 2022برسم السنة املالية دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش  

        

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

اللجنة املتعلق    بداية، أعطي الكلمة للسيدة حليمة بامحمد رئيسة اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتالوة تقرير 

 بالنقطة.

 

 بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس اللجنة المكلفة   السيدة حليمة بامحمد 
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 املعروضة للمدراسة 2022مشروع ميزانية جملس مجاعة مراكش برسم السنة املالية 

 على مستوى اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 
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من القانون التنظيمي المتعلق    185مقتضييييات المادة  للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري باا العملب وبناء عل     طبقا

ايام عل  االقل قبل تاريخ افتتاح الدورة    (10) داخل عشيييييرة  بالجماعات والقاضيييييية بعري الميزانية عل  انظار اللجنة المختصييييية

وفي إطار تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة االسيييتثنائية لمجلس جماعة  ب  مجلسالمتعلقة باعتماد الميزانية من قبل ال

لكيل من السيييييادة أعضييييياء اللجنية  الموجاية   2021/ 27/10بتياريخ    11451ب وتبعيا لليدعوة رقم  2021/ 12/11مراكش المقررة بتياريخ  

ب انعقد اجتماع أول للجنة  بالميزانية والشييؤون المالية والبرمجةاجتماع اللجنة المكلفة  للحضييور والمشيياركة في أشيي ال   والمجلس

عل  السيياعة الحادية عشيير صييباحا بقاعة االجتماعات الكبرص بالقصيير البلدي شييارع محمد   2021نونبر    01المذكورة يوم االثنين  

 الخامس برئاسة السيدة حليمة بامحمد رئيسة اللجنةب وذلك لتدارس النقط االتية:
 

  والتصويت عليها.  2022وع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية دراسة مش 

  والتصويت عليها.  2022دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

   مليون درهم من طرف وزارة االقتصاد    45الدراسة واملصادقة عىل مرشوع تعديل اتفاقية رشاكة خاصة بتحويل مبلغ

    واملالية، لفائدة ميزانية جماعة مراكش، تتعلق بإنجاز مرشوع يندرج يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة".

 من السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة مضافة                                       
 

   :السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء *
 ثورية بوعبادب فؤاد حاجبيب محمد بنشقرونب ي. مصطف  مطارب ي. الحسن المنادي.     

 

 : السادةكما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي *
   . المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  :    محمد االدريسي  
 . النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  عبد هللا الفجالي  
 . النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة( :  عبد العزيز بوسعيد  
 . النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  خديجة بوحراشي  
 . ثامن لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(النائب ال :  أشرف برزوق  
 . النائبة العاشرة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  زبيدة لمشمر  

 
 
 

 : السادة  اعضاء المجلس الجماعي من االجتماع شارك في*
ب محمد نكيلب عبد السالم سي كوريب جاان حدانب رحيلة  الحسين نوارب رقية العلوي حاجبب أحمد مروان الزنجاريب سعيد بوجاجةب حمزة الحداوي   

 ال مراويب عبد الصمد العكاريب عبد الصادق بوزاهرب عثمان عزام. 
 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك*
 

 . واللوجستيك والصفقات رئيسة قسم الميزانية   :     بشرص نبيل 
 . الموارد المالية والشؤون االقتصادية رئيس قسم تدبير  :  عبد الحق مدا 
 . وكيل المداخيل :   محمد بنعباد 

 . رئيس قسم التجايزات والشبكات  :  ي. الطيب اسنينح 
 . مدير مكتب حفظ الصحة الجماعي  :  محمد الشرقاوي 

 . رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية  :  عبد الرحمان مازغ 
 . الوعاء الضريب  رئيس مصلحة  :  خالد الس راتي 
 . رئيس مكتب المراقبة الجبائية :  ي. أحمد المفتي 
 رئيس مصلحة ادارة شؤون المجلس  :  محمد المحير 
 . عن قسم التجايزات والشبكات :  خديجة عبيدي 
 . عن قسم الميزانية والصفقات  :  رشيد ليموني 
 . عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :  رشيد بوزيتي 
 . مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :   سعد نجاي 

 

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 

  12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ 
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ذكرت السيدة رئيسة اللجنة بالنقط المبرمجة   لام تلبية الدعوةب  ةبالسادة الحضور شاكر  تن رحبأفي مستال االجتماعب وبعد  

حسب الترتيب المدرج    2021/ 12/11في جدول اعمال اللجنة والمقترح تدارساا لتاييئاا للدورة االستثنائية للمجلس المقررة بتاريخ  

 ي االستدعاء المتوصل به عل  اساس البرمجة الزمنية االتية:ف

   2021/ 1/11يومه االثنين : 2022مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية  تدارس ميزانية . 

   مبلغ بتحويل  اتفاقية رشاكة خاصة  تعديل  واملصادقة عىل مرشوع  وزارة    45الدراسة  من طرف  درهم  مليون 

لفائدة ميزانية جماعة مراكش، تتعلق بإنجاز مرشوع يندرج يف إطار برنامج "مراكش الحارضة االقتصاد واملالية،  

 . 2021/ 02/11يومه الثالثاء : املتجددة" 

 فاي غير    2022حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية  ب   اما بالنسبة للنقطة المتعلقة

 سابات لتأخر عقد مجالس دوراتاا. جاهزة لعدم التوصل بعد باذه الح
 

 :12/11/2021دورة استثنائية ملجلس جماعة مراكش بتاريخ من جدول اعمال  3النقطة رقم 

 والتصويت عليها.  2022دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية    
 

ال  أهمية تدارس الميزانية الجماعية باعتبارها من بين المجاالت   اللجنة  ةرئيس  ةالسيد في بداية مناقشة هذه النقطةب أشارت  
التي يتداول فياا مفاوم الحكامة بشكل واسع بالنظر للمرتبة والمكانة الاامة التي يحتلاا العنصر المالي في كل السياسات العمومية  

ة التي تنفذ باا البرامج وتمول باا كل المرافق الجماعية وتنجز باا التجايزات العموميةب وتترجم باا المجالس  الترابيةب فاو االدا
المنتخبة برامج عملاا ال  واقع ملموسب مستحضرة في هذا االطار الوضعية االستثنائية التي يعرفاا تحضير مشروع الميزانية  

 . 19في ظل تداعيات ومخلفات وباء كوفيد 
 

القاضي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقاا   2016يونيو    29صادر بتاريخ    2.16.316رقم  مال بمقتضيات المرسوم  وع

تم تمكين السادة األعضاء من الوثائق المتعلقة بشقي المداخيل    بميزانية الجماعة المعروضة عل  اللجنة القطاعاتية المختصةب

 : والمصاريف وهي كاآلتي 

 )مداخيل ومصاريف(  2022مذكرة تقديم خاصة بميزانية التسيير برسم سنة  

 )مداخيل ومصاريف الجزء األول(. 2022مشروع ميزانية سنة  

 . 2024 –  2021مشروع البرمجة الثالثية  

 . 2021أشار من سنة  9والتزامات  2020ب 2019لسنة قائمة مصاريف التسيير   

 . 2022الئحة االتفاقيات الملتزم باا لسنة  

 . 2022األقساط الواجب أداؤها بالسبة للقروي برسم سنة  

 . 2022ملفات األحكام التنفيذية برسم سنة  

 

ب وكذا المعطيات  2022ولتوضيح اإلطار والمبادئ العامة المعتمدة في إعداد مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة  

شتنبر  30إل  غاية   2021ملخصا عن تنفيذ ميزانية سنة الرقمية العامة حول الجزء االول من المشروع من مداخيل ومصاريف و

عل  التوالي للسيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك والسيد رئيس    ب أعطيت الكلمة2022وكذا مشروع ميزانية سنة  

اللذان قدما عرضا موحدا في الموضوع كل في مجال اختصاصه جاءت تفاصيله  تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية    قسم

 كاآلتي: 
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 ملخص ميزانية التسيري

  حسب اجملاالت 
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 ملخص ميزانية التسيري

 املصاريف 
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 ملخص ميزانية التسيري
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 برجمة الفائض التقديري 

 املصاريف اإلجبارية مليزانية التجهيز 
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وبعد االطالع واالستماع للعروي المقدمةب فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حول مشروع ميزانية جماعة عقب ذلكب  

بالطريقة األكاديمية المبسطة في تقديم المشروع مع االجماع   في سماته العامةب حيث تمت االشادةب بدايةب  2022مراكش لسنة  

في ظل وضعية صعبة نتيجة تداعيات    2022اد الميزانية لسنة  عل  ضرورة االحاطة ومعرفة تصور المكتب المسير في اعد

وتأثر كل القطاعات نتيجة قطبية النشاط السياحي بالمدينة باعتباره محور الدخل العام المعتمد عليه    19ومخلفات وباء كوفيد  

 بشكل شبه كليب كما تم تقديم تساؤالت واستفسارات اخرص همت المحاور االتية: 
 

 اقتصادي يمكن المدينة من ناضة جديدة.   كيفية خلق اقالع 
  .كيفية التعامل مع معضلة الباقي استخالصه لدفع كل المتدخلين لتحمل مسؤولياتام 
  .كيفية التعامل مع الضرائب المحولة ومدص التنسيق مع المصالح الخارجية لوزارة المالية في عملية التحصيل 
 الجبائية المراقبة والتحصيل و الرسوم المحلية من حيث الوعاء كيفية التعامل مع . 
 ال الرقمنة  االجراءات االدارية ذات  المصالح االدارية  بعد التنظيمي من برامج  والتنسيق االفقي والعمودي بين 

 الجماعية والالممركزة ب ية الناوي بالقطاع الضريبي لتنمية الموارد المالية الجماعية.  
 

لإلجابة عل  هذه االستفساراتب أعطت السيدة رئيسة اللجنة الكلمةب بدايةب للسيد النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي  

الذي أوضح أنه تم االعتماد بشكل كبير عل  نفس تقديرات المداخيل بالنسبة للسنة الماضية نظرا الستمرار تداعيات انتشار  

الست    وتأثيرها السلبي عل    19وباء كوفيد   التوجه العام خالل  السياحيب مؤكدا أن  القطاع  بالمدينة خاصة  القطاعات  كافة 

سنوات القادمة والذي سيعمل المكتب المسير عل  تنفيذه ستتم بلورته في برنامج عمل الجماعة الذي أعطت انطالقته السيدة  

لتنزيل رؤية المجلس الجماعي التدبيرية    رئيسة المجلس الجماعي األسبوع الماضيب والذي سيعرف إشراك جميع الفاعلين

 والتنموية للمدينة.  
 

ولتقديم مزيد من التوضيحاتب منحت الكلمة للسيد النائب الثامن لرئيسة المجلس الجماعي الذي أكد أن تنمية موارد 

الخازن اإلقليمي  الجماعة رهين بتوسيع وعائاا الجبائيب مشيرا أن الباقي استخالصه معضلة تم بخصوصاا عقد اجتماع مع  

لمحاولة إيجاد حلول عملية للمشاكل التي يطرحاا وأولاا تواجد مستحقات بمبالغ كبيرة لصالح الجماعة يصعب استخالصاا  

وتحتاج لتظافر جاود كافة المتدخلينب مضيفا أن هناك مبالغ أخرص متوفرة لدص الخازن اإلقليمي لكن الجماعة غير قادرة عل   

 محاسباتية سيعمل المكتب المسير عل  حلاا قريبا.  تحصيلاا بسبب عراقيل
 

تثمين   الجماعة  موارد  لتنمية  علياا  العمل  يمكن  التي  المجاالت  بين  من  أن  النائب  السيد  أشار  متصلب  سياق  وفي 

جالبة  الممتلكات الجماعية من خالل إبرام شراكات مع القطاع الخاص بشكل يليق بمدينة عالمية كمراكش وجعلاا أيقونة دولية  

لالستثماراتب مشيرا بالنسبة للرسوم التي يتارب الملزمون من أدائاا كالرسم عل  الخدمات الجماعية تتكلف بتدبيرها الخزينة 

اإلقليمية باعتماد تصريح المعني باألمر وأن ضبط أدائاا وإحصاء الملزمين مرتبط بالرقمنة المجالية للمدينة وهو التوجه الذي  

 ستعتمده الجماعة. 
 

أعد في ظل وضعية استثنائية مرتبطة بتداعيات الجائحة   2022واختتم السيد النائب تدخله بأن مشروع ميزانية سنة   

وأن االنخراط في تحصيل المداخيل يجب أن تتم من كافة األقسام الجماعية بتنسيق مع المصالح الخارجية المختصةب مؤكدا أن  

طرافب مضيفا أن الرؤية التنموية للمدينة ستتضح بشكل أكبر عند بداية تنفيذ  المكتب المسير منفتح عل  اقتراحات كافة األ

 برنامج عمل الجماعة بادف تلبية احتياجات المواطن المراكشي. 
 

إل  نوعين: قسم تدبير الموارد المالية والشؤون االقتصادية ليبين أن الباقي استخالصه ينقسم  كما تدخل السيد رئيس  

والثاني غير قابل للتحصيلب هذا األخير عملت وزارة الداخلية عل  إل اء جزء منه بواسطة مراسيمب أو  األول قابل للتحصيل  

درهمب مشيرا أن الباقي استخالصه القابل للتحصيل والمستادف    200إعفاءات تطبقاا اإلدارات المعنية للمبالغ التي تقل عن  

لقطاع العقاري ...(ب والمبالغ الاامة منه متمركزة بشكل خاص من طرف الجماعة مقسم حسب القطاعات )القطاع السياحيب ا 

بتراب مقاطعة جليزب مضيفا أن الجماعة ستعد برنامج عمل خاص بالباقي استخالصه من خالل عقد اجتماعات دورية مع 

وبة في إخبار  الخازن اإلقليميب مضيفا أنه بالنسبة للرسوم المحولة خاصة رسم السكن تجد المديرية الجاوية للضرائب صع

الملزم به بسبب غياب العناوين عن رخص السكن التي تصدرها المقاطعاتب وعليه تم حث هذه األخيرة عل  ضرورة تضمين  

 الرخصة اسم الملزم وعنوانه وبطاقة التعريف الوطنية. 
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تعلق بالتخطيط تبعا لمحاور النقاش واالجوبة المقدمةب وحيث انه انصب باألساس عل  عنصرين أساسيينب األول: ي

والثاني: بكيفية التعامل مع الباقي استخالصهب ورغبة من أعضاء المجلس الحاضرين    19الحضري وتداعيات جائحة كوفيد  

 في إيجاد حلول وبدائلب فقد أوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي بما يلي: 

التنموي بمدينة   ✓ النموذج  في نمط  النظر  أجل إعادة  العمراني من  التخطيط  في ميدان  املتدخلة  العمومية  للمؤسسات  رفع ملتمس 

، وذلك من خالل تنويع وتنمية ودعم االقتصاد 19مراكش املعتمد على القطاع السياحي، اعتبارا لحالة الركود الناتج عن وباء كوفيد  

وتشجيع االستثمار وجعل املدينة قادرة على مواكبة ومقاومة التغيرات املناخية واألزمات الصحية مع   املحلي بخلق أقطاب صناعية

 السعي البتكار سبل جديدة لتكريس مفهوم املدينة املستدامة بمختلف مكوناته. 

 ايالء اهمية إلشكالية ومعضلة الباقي استخالصه وتدارسه وفق املقاربات االتية:    ✓

 :وتاريخه. تروم ضبط الباقي استخالصه من حيث حجمه، تركيبته النوعية   مقاربة تشخيصيـة 

  وتصفيته.تعتمد على التصنيف بين الرسوم القابلة للتحصيل وغير القابلة ثم تسويته  منهجيـة:مقاربـة 

   تنسيقية للضرائب،    تشاركية:مقاربـة  الجهوية  )املديرية  إليهـم  املوكولـة  الصالحيـات  وفـق  املتدخليـن  جميع  إشـراك  تـروم 

 الخزينة االقليمية، الخزينة الجماعية، الوالية، اإلدارة الجبائية الجماعية(. 

   مادا على توجيهات وزارة  تهدف إلى بحث إمكانية إعفاء امللزمين بالباقي استخالصه امليؤوس من تحصيله اعت  قانونيـة:مقاربـة

 املوضوع. الداخلية في 

للرخص في    » ROKHAS «اعطاء االولوية لورش الرقمنة وإضفاء الطابع الالمادي على عمليات الجماعة خاصة تعميم استعمال منصة  ✓

 ر املالي. ميدان التعمير والرخص التجارية واحتالل امللك العمومي للجماعة مع السعي الى تحسين اداء ونجاعة التدبي

 

بعد ذلكب تم االنتقال إل  تدارس وثيقة الميزانية في شقاا المتعلق بمداخيل الجزء األولب حيث اتفق السادة األعضاء 

 عل  مناقشة كل مجال عل  حدة بتقديم مجموعة من التساؤالت والمالحظات والمقترحات همت فصول المجاالت االتية: 

 
 

 

 : مجال االدارة العاميية 
 

 رسوم تصديق االمضاء واالشهاد بالتطابق  -

 رسوم احلالة املدنية )عقود، نسخ، احباث( -
 

لااذين الرسمينب أثار السادة األعضاء مسألة عدم وضع الشيات عل  الوثائقب مؤكدين عل  ضرورة التزام بالنسبة  

 الموظفين بوضعاا. 

الشيات متوفرة باإلدارة الجبائيةب وأنه ليس هناك وإجابة عل  هذه المالحظةب تدخل السيد وكيل المداخيل ليؤكد أن  

 إعفاء من أداء واجب الشيات أو التنبر . 

وفي ظل هذه الوضعيةب ومن باب التأكيد عل  تعميم فري الشياتب وحت  يتسن  ضمان تحصيل هذه الرسومب وحيث  

اصبح    اإلشااد عل  مطابقة نسخ الوثائق ألصولاابتحديد كيفيات   القاضي   2017سبتمبر    20صادر  ال  2-17-410رقم  ان المرسوم  

فقد أوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي  بمقدور المرتفق القيام باذا االجراء لدص االدارات التي تصدر الوثائق الرسميةب  

لصادرة عن املقاطعة  بالتدخل لدى رؤساء مجالس املقاطعات قصد الحرص على فرض وضع الشيات في الوثائق االدارية التي تستلزم ذلك ا

 . وملحقاتها االدارية في ظل صدور املرسوم املنظم مع العمل على تجويد الخدمات االدارية املرتبطة بمرفق الحالة املدنية وتصديق االمضاء

 



 

54 
 

 "الجزء األول" 12/11/2021ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ  االستثنائيةمحضر الدورة  3الدورة رقم 

 

 رســم احملجــز -

حجم  في  بمدينة  يليق  بشكل  الجماعي  المحجز  تأهيل  بضرورة  األعضاء  السادة  بعي  طالب  الرسمب  هذا  بخصوص 
 مراكشب متسائلين حول مآل مشروع إحداث محجز جديد.

ولإلجابة عل  هذا االستفسارب أعطيت الكلمة مجددا للسيد وكيل المداخيل الذي أوضح أن مشروع إحداث محجز جماعي 
 ه بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا. جديد تم إل اؤ

بتأهيل املحجز الجماعي الحالي كأولوية بشكل يرقى  اللجنة رئاسة المجلس الجماعي    وعليهب وفي ظل هذه الوضعيةب أوصت

 لقيمة مدينة مراكش بهدف تحسين الخدمة وتنمية املداخيل. 

 حصة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة -

 منتوج الضريبة عل  القيمة المضافةلاذا الرسمب وبعد أن تبين لام الجمود الذي تعرفه حصة الجماعة من  بالنسبة  
رغم المجاودات الكبيرة التي قامت باا الجماعة لتنمية مداخيلاا وتوسيع وعائاا الضريبيب فقد أوصت اللجنة رئاسة المجلس  

افع لدى مصالح وزارة الداخلية مالجماعي   ن أجل الرفع من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة بالنظر بضرورة التر

 للعمل واحترام معايير توزيع الحصة وخاصة االمكانيات الجبائية واملجهودات املبذولة في تنمية املوارد الذاتية.

 

 : الشؤون االجتماعيةمجال  
 

 حق االمتياز يف مصلحة سيارة اإلسعاف اجلماعية -

 هذا الرسمب سجل السادة األعضاء اشت ال مجموعة من سيارات اإلسعاف دون سند قانوني. فيما يخص 
الجماعة   الذي يربط  العقد  أن  الذي أشار  المداخيل  للسيد وكيل  الكلمة  أعطيت  الرسمب  التوضيحات حول هذا  ولتقديم 

 تربطام أية عالقة بالجماعة. ب مؤكدا أنام يعملون حاليا دون كناش تحمالت ولم تعد  2019بالمست لين انتا  سنة 

وفي نفس السياق تدخلت السيدة النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لتوضح أنه تمت برمجة اجتماع مع المعنيين 
 األسبوع المقبل لبحث حل مالءم لتدبير القطاع. 

بالتفكير في إيجاد إطار قانوني وتدبيري مالئم لتدبير  اللجنة رئاسة المجلس الجماعي    وعليهب وفي ظل هذه الوضعيةب أوصت

  مرفقي نقل املرض ى والجرحى ونقل األموات املسلمين بشكل يرقي مستوى الخدمات املقدمة ويراعي البعد االجتماعي واالنساني للمرفقين ويضع 

 حدا للطريقة املعتمدة حاليا. 

 األمواتمنتوج مستودع  -

 . 2021شتنبر  30بخصوص هذا الرسمب تساءل بعي السادة األعضاء حول سبب عدم تحقيق أي مداخيل به إل  غاية 

ولإلجابة عل  هذا التساؤلب أكد السيد وكيل المداخيل أنه لم يتم التوصل بأية مبالغ طيلة هذه السنة من طرف المكتب 
 الصحي الجماعي المشرف عل  استخالص هذا الرسم. 

بحذف الفصل املتعلق بمنتوج مستودع االموات من القرار الجبائي املحلي مستقبال  وعليه أوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي  

 .نظرا للطابع اإلنساني التي تتسم به هذه الخدمة

 الرسم على اإلقامة يف املؤسسات السياحية -

رغم استمرار   2022فيما يتعلق باذا الرسمب استفسر بعي السادة األعضاء عن أسباب وضع تقديرات مرتفعة لسنة  

 تداعيات جائحة كورونا وغموي المستقبل بخصوص قدوم السياح. 
  وإجابة عل  هذا التساؤلب منحت الكلمة للسيد رئيس مكتب المراقبة الجبائية ليشير أن هذا الرسم يعرف تاربا من
األداء من طرف الملزمينب وعدم تصريحام بالعدد الحقيقي لعدد ليالي المبيتب مضيفا أن الجماعة تجد صعوبة في الحصول  

 عل  المعطيات حول المعنيين من طرف المصالح الخارجية المختصة.  

هو األمر الذي أدص إل  كما تدخل السيد وكيل المداخيل الذي أبدص تفاؤله بانتعاش القطاع السياحي بالمدينة مستقبال و
 وضع تقديرات مرتفعة في هذا الرسم. 
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أوصت الوضعيةب  هذه  ظل  وفي  الجماعي  وعليهب  المجلس  رئاسة  القانونية واالجرائية لتحصيل    اللجنة  بالتدابير  بالقيام 

 عائدات الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية عبر ما يلي: 

  عليها في قانون الجبايات املحلية واملتعلقة بفرض حق االطالع.تفعيل االلية القانونية املنصوص 

  .التدخل لدى املصالح املختصة خاصة املجلس الجهوي للسياحة للحصول على املعلومات املتعلقة بعدد ليالي املبيت 

 : الشؤون التقنيةمجال  
 والرسم املهين رسم السكن ورسم اخلدمات اجلماعية -

احتمال عدم شموليتام   ال   االعضاء  السادة  اشار  ان  وبعد  الرسومب  هذه  مع تسجيل  بخصوص  الخاضعين  لمجموع 
التقديرات  لشركات النظافةب وحيث ان  خاصة  تملص العديد من الملزمين من االداء وضعف المداخيل مقارنة مع ما يتم دفعه  

باملطالبة بتفعيل دور  فقد اوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي    بالموضوعة ال تعكس عدد الملزمين عل  مستوص مدينة مراكش

لجنة االحصاء  وتحيين عملية االحصاء الشامل للعقارات واملحالت املشمولة برسوم السكن و الخدمات الجماعية والرسم املنهي بتنسيق مع  

 لتوسع الوعاء الضريبي.تسمية الشوارع واألزقة غير املسماة املصالح الخارجية املختصة مع الدعوة الى  

 الرسم املرتتب على إتالف الطرق -

فيما يتعلق باذا الرسمب تساءل بعي السادة األعضاء حول الكيفية التي يتم باا احتسابهب مسجلين ضعف االعتماد  
لطرق وإصالحااب مستنكرين الطريقة التي يتم  الموضوع في التقديرات مقارنة مع ما تصرفه الجماعة من أموال عل  إنشاء ا 

باا حفر الطرق وعدم إرجاعاا عل  الحالة التي كانت علياا من طرف متعادي االتصاالت والوكالة المستقلة لتوزيع الماء  
 والكارباء بمراكشب مطالبين بتزويد الجماعة بمحاضر توثق للتدخالت المستعجلة للوكالة المذكورة. 

التساؤل وتقديم مزيد من التوضيحاتب تدخل السيد رئيس قسم التجايزات والشبكات ليذكر أن إصدار    ولإلجابة عل  هذا
ب ويتم احتسابه وفق دورية السيد وزير الداخلية  2020تراخيص إصالح الطرق واستخالص الرسم منح للمقاطعات منذ سنة  

بطلب الحفرب تصدر بناء عليه رخصة تحتسب فياا    التي تنص عل  فوترة المساحة المتلفةب حيث أن الجاة المعنية تتقدم
مسبقا المساحة المتلفة اعتمادا عل  التصاميم المرفقة بالطلبب مشيرا إل  أنه في حالة تكلف المعني باألمر بإنجاز األش ال 

مناا هي    %25  درهم للمتر المربع الواحدب نسبة  250يتم احتساب تكلفة إصالح المساحة المتلفة فقط التي حددها القسم في  

قيمة الرسمب مضيفا أن متعادي االتصاالت يدفعون قيمة الرسم للجماعة قبل حصولام عل  الترخيص بخالف الوكالة المستقلة  
لتوزيع الماء والكارباء باعتبارها شريكا للجماعة وبعي تدخالتاا تكتسي صب ة االستعجال وبالتالي تدفع قيمة هذا الرسم  

 سنويا. 

بضرورة إلزام متعهدي االتصاالت والوكالة املستقلة اللجنة رئاسة المجلس الجماعي    هذه الوضعيةب أوصتوعليهب وفي ظل  

بة  لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش بإرجاع حالة الطرق ملا كانت عليه بجودة عالية وفي آجال معقولة مع ضرورة التنسيق مع املؤسسات املتسب

شغالها قبل قيام الجماعة باإلصالح النهائي للطرق وخاصة الشوارع الكبرى مع ايجاد اطار تنظيمي يضبط  في اتالف الطرق لالطالع على برامج ا

 عملية استخالص الرسم.

 مدخول املقابر ودفن األموات -

الجماعي   المجلس  رئاسة  اللجنة  أوصت  المقابرب  بموضوع  بإعادة تزويد مقبرة سيدي علي بلقاسم املتواجدة خلف عالقة 

 ية باملاء الصالح للشرب.مسجد الكتب

 : الشؤون االقتصاديةمجال  

 ضريبة التجارة -
وضع اعتماد افتتاحي قدره  فيما يخص هذا الرسمب اقترح السيد رئيس قسم تنمية الموارد المالية والشؤون االقتصادية  

مرجعا سبب ذلك إل  إمكانية التوصل بمداخيل في هذا الرسم من الخزينة اإلقليميةب مشيرا أن الباقي استخالصه    درهم  1000

 درهم.  30.000بخصوص هذه الضريبة يبلغ حوالي 

 .  2022وبه تكون اللجنة قد انات تدارساا لباب المداخيل من ميزانية التسيير جماعة مراكش برسم السنة المالية 

بعدهاب تم االنتقال إل  مناقشة باب المصاريف من ميزانية التسييرب اذ تم االتفاق عل  تدارس كل مجال عل  حدةب حيث 

 ل اآلتية:قدم السادة األعضاء مالحظات ومقترحات همت الفصو
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 : مجال االدارة العاميية   

 تعويضات للرئيس ولذوي احلق من املستشارين -

 لاذا الرسمب تساءل بعي السادة األعضاء عن سبب الرفع من تقديراته مقارنة مع السنة الماضية. بالنسبة 
واللوجستيك لتوضح أن هذا الرفع من هذه وإجابة عل  هذه التساؤلب تدخلت السيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات  

التقديرات راجع إل  أن جميع أعضاء المكتب المسير يمارسون مامة واحدة ويتقاضون عناا التعويي كامال وهي النيابة عن  

المجلس   كتابة  مامتي  يجمع  الذي  المجلس  كاتب  باستثناء  بااب  لام  المفوي  الماام  في  الجماعي  المجلس  رئيسة  السيدة 

 ي ونائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة. الجماع

 التعويضات عن األشغال اإلضافية والتعويضات عن األشغال الشاقة واملوسخة -

 بخصوص هذين الرسمينب أثار بعي السادة األعضاء الكيفية التي يتم باا االستفادة من هذه التعويضات. 
ولتقديم التوضيحاتب أعطيت الكلمة للسيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك التي أشارت أن الموظفين لم 

اإلضافية خالل سنتي   األش ال  التعويي عن  كوفيد    2021و   2020يستفيدوا من  وباء  انتشار  تداعيات  وبالنسبة  19بسبب  ب 

 . 9إل  السلم  6للتعويي عن األش ال الشاقة والموسخة فاي معممة عل  كافة الموظفين من السلم 

بتفعيل المرجع القانوني والتنظيمي في االستفادة من األش ال االضافية والتعويضات وتبعا لذلكب وب ي النظر عن المطالبات  

بتكييف هذه التعويضات كنوع من التحفيز للموظفين ذو  الجماعي  ئاسة المجلس  أوصت اللجنة ر  عن االش ال الشاقة والموسخةب فقد

 االستحقاق املواظبين على الحضور لحثهم على بذل املزيد من العطاء لإلدارة الجماعية بغية خدمة املواطن في أحسن الظروف. 

 لوازم العتاد التقين واملعلوماتي -

ب سجل بعي السادة األعضاء أن االعتماد المقترح غير مترجم عل  أري الواقع من خالل عدم فيما يتعلق باذا الرسم
 تعميم رقمنة مختلف مصالح اإلدارة الجماعية. 

بإعطاء اهتمام خاص لورش رقمنة اإلدارة الجماعية الجماعي وبناء عل  ذلكب جددت اللجنة توصيتاا لرئاسة المجلس  
 للمرتفقين بشكل جيد يرق  للتطور الذي أضح  يعرفه المجال المعلوماتي.   بشكل يضمن تقديم مختلف الخدمات

 رسوم ومستحقات املواصالت الالسلكية -

 فيما يخص هذه الرسومب تساءل بعي السادة األعضاء عن أسباب الرفع من تقديراتاا مقارنة مع السنة الماضية. 
ة والصفقات واللوجستيك لتشير إل  أن هذا االرتفاع راجع وكإجابة عن هذا التساؤلب تدخلت السيدة رئيسة قسم الميزاني

درهمب مضيفة أنه بناء عل  تعليمات    2.000.000بقيمة    2021و   2020إل  متأخرات لفائدة شركة اتصاالت الم رب عن ستني  
  3.000.000من    2022السيدة رئيسة المجلس الجماعي سيتم تقسيم هذا المبلغ إل  دفعات لتنخفي التقديرات المقترحة لسنة  

 درهم. 1.600.000درهم إل  

 وعليه تبنت اللجنة هذا التعديلب لتصبح تقديرات الفصل عل  الشكل اآلتي: 

 

االعتمادات املفتوحة  وع املصاريـــــفــن
 2021برسم سنة 

االعتمادات النهائية مبا 
 فيها التحويالت

االعتمادات املقرتحة 
 2022لسنة 

 اللجنة املتخذ على مستوى 

التقدير املتبنى  

 من اللجنة 
 سبب التعديل 

رسوم ومستحقات املواصالت 
 الالسلكية

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

3.000.000 

 

2.000.000 

 
 

تم الخفي من التقدير بسبب تقسيط  
المتأخرات في األداء لفائدة شركة  

 اتصاالت الم رب 
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 : االجتماعيةالشؤون مجال  

 إعانات للفرق الرياضية -

أن بالنسبة   الماضية رغم  السنة  تقديرات  نفس  اإلبقاء عل   األعضاء عن سبب  السادة  بعي  تساءل  الرسمب  لاذا 
 ضئيلة. 2021شتنبر  30االعتمادات التي تم صرفاا إل  غاية 

ولإلجابة عل  هذا التساؤلب منحت الكلمة للسيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك التي أوضحت أنه لم  
الفصل برسم سنة  يتم صرف أ تواجد أي نشاط   2021ي مبالغ في هذا  الموضوع ولعدم  الوالي في  السيد  لمراسلة  تبعا 

درهم المضمن التي تم صرفه إل     18.000رياضي خالل هذه الفترة بسبب تداعيات انتشار وباء كوروناب مضيفة أن مبلغ  

 . 2020خاص بسنة  2021شتنبر  31غاية 

الجماعي   المجلس  رئاسة  اللجنة  اوصت  فقد  والرياضيب  والثقافي  االجتماعي  بالجانب  ببلورة سياسة ثقافية  وعالقة 

واجتماعية ورياضية خاصة باملجلس الجماعي تعتمد منهج علمي في التمويل والتنظيم والتسويق ومقاربات نوعية وترابية شاملة تأخذ بعين  

 .لتحريك حالة الركود ولتنشيط املدينة  19عن تداعيات وباء كوفيد  االعتبار الظرفية الحالية الناتجة

المكتب الجماعي لحفظ الصحة  الياا في  الجماعي المفوي  المجلس  النائبة الخامسة لرئيسة  بعد ذلكب تدخلت السيدة 
   الشكل التالي:  مقترحة تعديالت في بعي فصول هذا المجال والتي يدبرها المكتب الصحي الجماعي وقد تبنتاا اللجنة عل

 

االعتمادات املفتوحة  وع املصاريـــــفــن
 2021برسم سنة 

االعتمادات النهائية مبا 
 فيها التحويالت

االعتمادات املقرتحة 
 2022لسنة 

 املتخذ على مستوى اللجنة 

التقدير املتبنى  

 من اللجنة 

 سبب التعديل 

شراء املواد للوقاية الصحية 
البلدية للصحة واملراكز للمكاتب 

 االستشفائية واملستوصفات

 

4.482.400.00 

 

6.338.941.60 

 

4.000.000 

 

2.500.000 

 
 

 

تم إضافة االعتماد المخصوم وقدره  
درهم إل  تقديرات فصلي   1.500.000

شراء مواد التلقيح ومواد إبادة الفئران  
نظرا للحاجة الملحة في الظرفية الراهنة  

   شراء مواد إبادة الفئران إل  هذه المواد 
 

200.000 
 

700.000 

شراء املبيدات للطفيليات 
 واحلشرات

 

1.500.000 

 

1.500.000 

 

1.500.000 

 

1.800.000 
درهم   300.000تم إضافة اعتماد قدره 

مخصوم من الفصل الخاص بشراء عتاد  
 ص ير للمكاتب البلدية للصحة

عل  هامش هذه الفصول تمت إثارة  
ظاهرة الكالب الضالة المنتشرة بالمدينة  

بضرورة إيجاد   حيث أوصت اللجنة 

حلول جدرية للحد منها كالقيام بعملية  

ع التخصيب بإبرام اتفاقية شراكة م

أو     SPANAجمعية الرفق بالحيوان  

تفعيل الشراكة التي كانت مبرمة  

سابقا في املوضوع مع كافة القطاعات  

 املعنية

شراء عتاد صغري للمكاتب البلدية 
 للصحة

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

1.000.000 

 

700.000 

 2.600.000 1.600.000 3.459.679.49 1.200.000 شراء مواد التلقيح

 
 شراء عتاد صغري للتلقيح

 

 

 

  

20.000 

 

30.000 

 

 

درهم إل    10.000تم إضافة ما قدره 
هذا التقدير بالنظر إل  الوضعية الوبائية  
المرتبطة بانتشار وباء كورونا والحاجة  

 المتزايدة إل  هذا النوع من العتاد 

 
 مصاريف نقل األموات والدفن

 

 

300.000 

 

579.972.00 

 

300.000 

 

400.000 

 
 

اقتراح نمط جديد للتدبير توصية: 

ومراعاة الجانب االجتماعي واالنساني  

 عند عمليات الدفن للعائالت املعوزة
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 : الشؤون التقنيةمجال  
 

 اخلضراء واحلدائق والغاباتشراء األشجار واألغراس، شراء البذور واألزهار للمغارس واملشاتل، والصيانة االعتيادية للمناطق  -

بخصوص هذه الفصولب أشار بعي السادة األعضاء إل  الوضعية المزرية التي يعاني مناا مشتل الحارثي حيث لم  
تأسفام للحالة التي آلت إلياا المناطق الخضراء بالمدينةب ومطالبين بضرورة يعد يتوفر عل  أشجار أو م ارسب مسجلين  

لياا في كناش التحمالت الخاص باذا القطاعب كما أكدوا عل  أن التقديرات الموضوعة في  تطبيق الجزاءات المنصوص ع
 هذه الفصول ضئيلة وال تعكس العناية التي يجب أن تحظ  باا المناطق الخضراء بمدينة سياحية كمراكش. 

الحارثي من خالل توفير مختلف أنواع  بضرورة إحياء مشتل  وفي ظل هذه الوضعيةب أوصت اللجنة رئاسة المجلس الجماعي  

نسيق األشجار واملغروسات، مع التفكير في الرفع من تقديرات هاذين الفصلين بغية إيالء املزيد من العناية للمناطق الخضراء باملدينة مع الت

مجالي تهيئة الطرق واالزقة   بين املصالح التقنية املختصة لكل من مجلس جماعة مراكش ومجالس املقاطعات لضبط وتنظيم التدخالت في 

 واملساحات الخضراء. 

 صيانة الشواطئ واملسابح -

فيما يتعلق باذا الفصلب تساءل السادة األعضاء حول أسباب وضع تقديرات مرتفعة به رغم أن المسابح بالمدينة ال  
 بصيانة المنشآت الرياضية. تشت ل إال في فصل الصيفب مقترحين تحويل جزء من هذا االعتماد إل  الفصل الخاص 

بتحويل جزء من التقديرات املقترحة لصيانة املسابح إلى الفصل املتعلق  رئاسة المجلس الجماعي  وتبعا لذلكب أوصت اللجنة  

 بصيانة املنشآت الرياضية على اعتبار أن أغلبها في حاجة إلى مزيد من العناية. 

 حاضرة األنوار -

بإعادة النظر في بنود  رئاسة المجلس الجماعي  التدبير حالياب أوصت اللجنة    فيما يخص هذا الفصلب وفي ظل وضعية

 كناش التحمالت املبرم مع شركة التنمية املحلية "حاضرة األنوار" املكلفة بتدبير قطاع االنارة العمومية بهدف ترشيد وعقلنة نفقات هذا

 الفصل.  

 :الشؤون االجتماعية مجال    

 الصناعة التقليدية -

 درهم.  1.000.000بالنسبة لاذا الفصلب تساءل بعي السادة األعضاء عن سبب وضع تقديرات بمبلغ 

وإجابة عل  هذا التساؤلب أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية الذي أوضح أن  
محمد الخامس للتضامن لتدبير معاد الصناعة  هذه التقديرات تخص اتفاقية شراكة مبرمة بين جماعة مراكش ومؤسسة  

 التقليدية بحي قبور شو. 

وعالقة بقطاع الصناعة التقليديةب وحت  يتسن  تقريب اقامة المعاري من الساكنة والولوج الياا بدون مقابلب أوصت  
بشكل مجاني بالنظر لدورها الهام    بالسماح بإقامة معارض الصناعة التقليدية بمختلف فضاءات املدينة  رئاسة المجلس الجماعي  اللجنة

 . في التعريف بالحضارة والتراث الغني للمدينة الحمراء

 مساعدة التعاونيات -

 بخصوص هذا الفصلب استفسر بعي السادة األعضاء حول نوعية التعاونيات المستادفة من التقديرات الموضوعة. 
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رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية   السيدولتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الفصلب تدخل من جديد  

درهم تعد بادرة    500.000مشيرا إل  أن جميع أصناف التعاونيات معنية باذا الفصلب مبينا أن التقديرات الموضوعة وقدرها  

 أول  لدعم التعاونيات عل  غرار الدعم الممنوح للجمعيات سنويا. 

 :الدعممجال  
 

 األحكام القضائية واتفاقات الصلحمصاريف تنفيذ  -
 

فيما يتعلق باذا الفصلب وبعد ان تبين للسادة االعضاء ان التقديرات الكاملة لاذا الفصل والبال ة وفق الوثيقة الموزعة  

سنة   برسم  التنفيذية  الملفات  بالئحة  مبلغ    33.002.174.26مبلغ    2022الخاصة  هو  الميزانية  في  المسجل  ان  عل   درهم 

الميزانية    25.000.000 قسم  رئيسة  السيدة  قدمتاا  التي  التوضيحات  وبعد  االجباريةب  النفقات  من  أناا  اعتبار  عل   درهم 

والصفقات واللوجستيك مبينة أنه تم حذف الملفات التنفيذية المشمولة بإيقاف التنفيذ من هذه التقديراتب فقد اوصت اللجنة  

واجبة في وضع التقديرات الخاصة بمصاريف تنفيذ األحكام القضائية واتفاقات الصلح  باتخاذ االحتياطات الرئاسة المجلس الجماعي  

 . باعتبارها من النفقات االجبارية وضيق اجال ايقاف التنفيذ

وعالقة بالموضوعب وحيث ان اغلبية االحكام القضائية تتعلق بمسطرة نزع الملكية وتعويي االغيارب فقد اوصت اللجنة 

الجماعي   المجلس  افقية الرضائية قبل اإلقبال على أي عملية ستمس حقوق الغير  رئاسة  بإمكانية سلـك مسطرة الصلح والحلول التو

 .ون اللجوء للمسطرة القضائيةخاصة في تطبيق إجراءات نزع امللكية د

 

 تدعيم النتائج: مجال  
 

 دفعات الفائض للجزء الثاني من امليزانية -

فيما يخص هذا الفصلب ولتنوير السادة األعضاء حولهب منحت الكلمة للسيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  
التي أوضحت أن هذه الدفعات هو نتاج طرح مجموع تقديرات المصاريف من مجموع تقديرات المداخيل والذي يساوي برسم 

 درهم.  110.236.667.57ما قدره  2022سنة 

عل  التوضيح المقدمب أوصت اللجنة ببرمجة هذا الفائي في دعم المجالين االجتماعي والصحي نظرا الستمرار وبناء  

ب دعم الحمالت الطبية لتصحيح النظر وجراحة العيون بالنسبة للتالميذب وكذا االهتمام بالتكوين  19تداعيات انتشار وباء كوفيد  

 المستمر للمنتخبين والموظفين. 

في    2022نة قد انات تدارساا لباب المصاريف من ميزانية التسيير لجماعة مراكش برسم السنة المالية  وبه تكون اللج 

 كما هو مبرمج في استدعاء اللجنة.  02/11/2022افق دراسة الجزء الثاني والحسابات الخصوصية في جلسة يوم غد 

 
 والبرمجةرئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية 

 حليمة بامحمد              
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دورة  تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال إطار اسيييتكمال  طبقا للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري باا العملب وفي 
لسادة  كل من الالموجاة    2021/ 27/10بتاريخ    11451ب وتبعا للدعوة رقم 12/11/2021مقررة بتاريخ   لمجلس جماعة مراكش  استثنائية

اجتماع ب انعقد  بالميزانية والشييؤون المالية والبرمجةاللجنة المكلفة اجتماع للحضييور والمشيياركة في أشيي ال  المجلساللجنة وأعضيياء 
بقاعة االجتماعات الكبرص بالقصيير البلدي شييارع    الحادية عشيير صييباحاعل  السيياعة   2021 نونبر  02 الثالثاءيوم   ةالمذكورثان للجنة  

 االتية: النقط المعلقة والنقط المتبقيةتدارس لمواصلة وذلك  باللجنة ةرئيس بامحمدحليمة  ةمحمد الخامس برئاسة السيد
 

  والتصويت عليها.  2022دراسة مشوع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية 

  والتصويت عليها.  2022دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

   مليون درهم من طرف وزارة االقتصاد واملالية،   45الدراسة واملصادقة عىل مرشوع تعديل اتفاقية رشاكة خاصة بتحويل مبلغ

     لفائدة ميزانية جماعة مراكش، تتعلق بإنجاز مرشوع يندرج يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة".

 من السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة مضافة                                      
 

   :السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء *
 ثورية بوعبادب فؤاد حاجبيب ي. مصطف  مطار.       

 

  :السادة*كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي 
 النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  عبد هللا الفجالي  
 النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  بوحراشي خديجة  
 النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  عتيقة بوستة 

 
 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي من االجتماع وواكب*
 أحمد خوبةب عبد السالم سي كوريب جاان حدانب السعيد ايت المحجوبب مريم باحسو.   

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكش*ك
 

 رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك  :    بشرص نبيل 
 عن قسم الميزانية والصفقات  :   رشيد ليموني
 مصلحة ادارة شؤون المجلس رئيس  :   محمد المحير 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي 

 

بدايةب وبعد الترحيب بالحضور شاكرة لام تلبية الدعوةب ذكرت السيدة رئيسة اللجنة أن االجتماع يعد مواصلة لتدارس  
 .النقط الجاهزة من جدول أعماله

 

 :12/11/2021دورة استثنائية ملجلس جماعة مراكش بتاريخ من جدول اعمال  3النقطة رقم 

 والتصويت عليها.  2022دراسـة مشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية   

خالل    2022بعد االنتااء من مناقشة الجزء األول من مداخيل ومصاريف مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة  

ب حسب ما تم تبلي ااب ان ميزانية التجايز وبرمجة أشارت السيدة رئيسة اللجنة  وبعد ان  ب2021/ 01/11اجتماع يوم أمس بتاريخ  
 الفائي التقديري غير جاهزة وستؤجل ال  حين اعداد مشروع البرمجة سواء بعرضه عل  انظار اللجنة او المجلس مباشرة

 .باستثناء الحسابات الخصوصية
السابقةب  وع الجلسة  اللجنة في  تبنتاا  التي  التعديالت  السادة االعضاء بخالصة  التسيير ولتذكير  أعطيت القة بميزانية 

الكلمة للسيدة رئيسة قسم الميزانية والصفقات واللوجستيك التي ذكرت في البداية إل  أن بنية مصاريف التسيير عرفت ت ييرا  
  965.563.332.43خالل االجتماع السابقب حيث انتقل مجموع هذه المصاريف من مبلغ  بعد التعديالت المقترحة في تقديراتاا  

 النحو المضمن في الجداول السابق عرضاا.درهم عل   964.773.332.43درهم إل  ما قدره 

 

 

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 

  12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ 
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فتح باب المناقشة وبعد ان تم اطالع السادة االعضاء عل  الحسابات الخصوصية من مداخيل ومصاريفب  ذلكب    عقب 

في الحساب الخصوصي المتعلق بتجايز    2022عن أسباب عدم برمجة أي اعتمادات برسم سنة  تم التساءل  بداء الرأي حيث  وإ

تعلق بالمبادة الوطنية للتنمية  مالحي اإلداري سيدي يوسف بن عليب مطالبين بتقديم توضيحات حول الحساب الخصوصي ال

ب رغم عدم  2022ب كما استفسر بعي السادة األعضاء عن أسباب تخصيص اعتمادات لبعي االتفاقيات برسم سنة  البشرية 

 تنظيم النشاط الخاص باا خالل السنتين الماضيتين كمارجان الفنون الشعبية. 

التساؤل المطروح وتقديم مزيد من اإليضاحاتب منحت الكلمة من جديد للسيدة   رئيسة قسم الميزانية  ولإلجابة عل  

كان   بتجايز الحي اإلداري سيدي يوسف بن عليالتي أوضحت أن مبلغ الحساب الخصوصي المتعلق  والصفقات واللوجستيك

جامدا منذ سنوات قبل أن تتمكن الجماعة هذه السنة من برمجتهب أما فيما يتعلق بحساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

سم أنه لم يعد من اختصاص الجماعةب مشيرة أن هذه األخيرة راسلت مصالح وزارة الداخلية السترجاع  أكدت السيدة رئيسة الق

جزء من هذه االعتمادات والتي سبق أن خصصت لصفقات جاريةب مضيفة أنه فيما يخص مارجان الفنون الشعبية فلم يسبق  

 له االستفادة من أي دعم خالل السنوات الماضية. 

النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي المفوي الياا في الشان الثقافي واالجتماعي لتؤكد أنه كما تدخلت السيدة  

تم التوصل بطلب الدعم من طرف جمعية األطلس الكبير التي تربطاا بالجماعة اتفاقية شراكة لتنظيم مارجان الفنون الشعبيةب  

بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا وبالتالي فقد قرر المكتب  حيث تعتزم الجمعية تنظيمه هذه السنة بعد أن توقف لسنتين  

 المسير أن يخصص اعتمادا إلحياء هذا المارجان الذي يمثل إشعاعا للمدينة الحمراء. 

 
ب عل  وفق التعديالت المدخلة عليه   2022وباذا تكون اللجنة قد تدارست مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة  

الفائ تأجيل برمجة  المصالح  أساس  انتظار توصل  لعدم جاهزيته وكذا  التجايز لموعد الحق  اطار ميزانية  التقديري في  ي 
الجماعية بحصة الجماعة من منتوج الضريبة عل  القيمة المضافة والذي من الممكن ان ي ير من ارقام الميزانيةب مقدمة 

 رير. مجموعة من التوصيات في بابي المداخيل والمصاريف كما هي مرفقة بالتق
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة
 حليمة بامحمد              
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 ملخص التوصيات الصادرة عن اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2022 املالية سنةالمجاعة مراكش برسم جملس أثناء دراسة مشروع ميزانية  

 باب املداخيـل

واملرفقة ببعض الوثائق املنصوص عليها في املرسوم    2022بعد تمكين السادة االعضاء من وثيقة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة   ▪

بميزانية الجماعة املعروضة على لجنة امليزانية  القاض ي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها    2016يوليوز    29الصادر بتاريخ    2.16.316رقم  

 والشؤون املالية والبرمجة 

وبنـاء على جلسات اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة والتي تميزت بنقاشات مستفيضة وبتقديم مالحظات ومقترحات   ▪

 بناءة.

واعتبارها اطارا عاما    إليهموبعـد االستماع لتوضيحات بعض السادة النواب رئيسة املجلس الجماعي حسب التفويضات املوكولة   ▪

األطـر    وباقـيلالشتغال وكذا السيدة رئيسة قسم امليزانية والصفقات واللوجستيك ورئيس قسم تنمية املوارد املالية ووكيل املداخيل  

 والتقنيـة. اإلداريـة  

 وبعـد استنفاد املناقشة حول باب املداخيـل، توصي اللجنة رئاسة اجمللس اجلماعي مبا يلـي:

رفع ملتمس للمؤسسات العمومية املتدخلة في ميدان التخطيط العمراني من أجل إعادة النظر في نمط النموذج التنموي بمدينة مراكش   .1

النا الركود  اعتبارا لحالة  السياحي،  القطاع  تنويع وتنمية ودعم االقتصاد املحلي بخلق  19تج عن وباء كوفيد  املعتمد على  ، وذلك من خالل 

السعي البتكار سبل   مع  الصحية  واألزمات  املناخية  التغيرات  قادرة على مواكبة ومقاومة  املدينة  االستثمار وجعل  أقطاب صناعية وتشجيع 

 جديدة لتكريس مفهوم املدينة املستدامة بمختلف مكوناته. 

 همية إلشكالية ومعضلة الباقي استخالصه وتدارسه وفق املقاربات االتية:   ايالء ا .2

  وتاريخه. مقاربة تشخيصيـة: تروم ضبط الباقي استخالصه من حيث حجمه، تركيبته النوعية 

  وتصفيته.تعتمد على التصنيف بين الرسوم القابلة للتحصيل وغير القابلة ثم تسويته  منهجيـة:مقاربـة 

   تنسيقية االقليمية،   تشاركية:مقاربـة  الخزينة  للضرائب،  الجهوية  )املديرية  إليهـم  املوكولـة  الصالحيـات  وفـق  املتدخليـن  إشـراك جميع  تـروم 

 لجماعية(.الخزينة الجماعية، الوالية، اإلدارة الجبائية ا

   في    قانونيـة: مقاربـة الداخلية  وزارة  توجيهات  على  اعتمادا  تحصيله  من  امليؤوس  استخالصه  بالباقي  امللزمين  إعفاء  إمكانية  بحث  إلى  تهدف 

 املوضوع. 

ص في ميدان  للرخ   « ROKHAS »اعطاء االولوية لورش الرقمنة وإضفاء الطابع الالمادي على عمليات الجماعة خاصة تعميم استعمال منصة   .3

 التعمير والرخص التجارية واحتالل امللك العمومي للجماعة مع السعي الى تحسين اداء ونجاعة التدبير املالي. 

التدخل لدى رؤساء مجالس املقاطعات قصد الحرص على فرض وضع الشيات في الوثائق االدارية التي تستلزم ذلك الصادرة عن املقاطعة   .4

 . دور املرسوم املنظم مع العمل على تجويد الخدمات االدارية املرتبطة بمرفق الحالة املدنية وتصديق االمضاءوملحقاتها االدارية في ظل ص

 تأهيل املحجز الجماعي الحالي كأولوية بشكل يرقى لقيمة مدينة مراكش بهدف تحسين الخدمة وتنمية املداخيل.  .5

افع لدى مصالح وزارة الداخلية من أجل الرفع من ح .6 صة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة املضافة بالنظر للعمل واحترام ضرورة التر

 معايير توزيع الحصة وخاصة االمكانيات الجبائية واملجهودات املبذولة في تنمية املوارد الذاتية.
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بشكل يرقي مستوى الخدمات املقدمة    التفكير في إيجاد إطار قانوني وتدبيري مالئم لتدبير مرفقي نقل املرض ى والجرحى ونقل األموات املسلمين .7

 ويراعي البعد االجتماعي واالنساني للمرفقين ويضع حد للطريقة املعتمدة حاليا. 

 . حذف الفصل املتعلق بمنتوج مستودع االموات من القرار الجبائي املحلي مستقبال نظرا للطابع اإلنساني التي تتسم به هذه الخدمة .8

 القانونية واالجرائية لتحصيل عائدات الرسم على اإلقامة في املؤسسات السياحية عبر ما يلي: القيام بالتدابير  .9

 .تفعيل االلية القانونية املنصوص عليها في قانون الجبايات املحلية واملتعلقة بفرض حق االطالع 

  املعلومات املتعلقة بعدد ليالي املبيت. التدخل لدى املصالح املختصة خاصة املجلس الجهوي للسياحة للحصول على 

املطالبة بتفعيل دور لجنة االحصاء وتحيين عملية االحصاء الشامل للعقارات واملحالت املشمولة برسوم السكن والخدمات الجماعية والرسم   .10

 سع الوعاء الضريبي. لتو تسمية الشوارع واألزقة غير املسماة املنهي بتنسيق مع املصالح الخارجية املختصة مع الدعوة الى 

آجال  ضرورة إلزام متعهدي االتصاالت والوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش بإرجاع حالة الطرق ملا كانت عليه بجودة عالية وفي   .11

صالح النهائي للطرق  معقولة مع ضرورة التنسيق مع املؤسسات املتسببة في اتالف الطرق لالطالع على برامج اشغالها قبل قيام الجماعة باإل 

 وخاصة الشوارع الكبرى مع ايجاد اطار تنظيمي يضبط عملية استخالص الرسم. 

 إعادة تزويد مقبرة سيدي علي بلقاسم املتواجدة خلف مسجد الكتبية باملاء الصالح للشرب.  .12
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 اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمةملخص التوصيات الصادرة عن 

 2022 املالية سنةالمجاعة مراكش برسم جملس أثناء دراسة مشروع ميزانية  
 املصاريفباب 

واملرفقة ببعض الوثائق املنصوص عليها في املرسوم    2022بعد تمكين السادة االعضاء من وثيقة مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة   ▪

القاض ي بتحديد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة املعروضة على لجنة امليزانية    2016يوليوز    29الصادر بتاريخ    2.16.316رقم  

 والشؤون املالية والبرمجة 

وبنـاء على جلسات اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة والتي تميزت بنقاشات مستفيضة وبتقديم مالحظات ومقترحات   ▪

 بناءة.

واعتبارها اطارا عاما    إليهملتوضيحات بعض السادة النواب رئيسة املجلس الجماعي حسب التفويضات املوكولة    وبعـد االستماع  ▪

األطـر    وباقـيلالشتغال وكذا السيدة رئيسة قسم امليزانية والصفقات واللوجستيك ورئيس قسم تنمية املوارد املالية ووكيل املداخيل  

 والتقنيـة. اإلداريـة  

 ، توصي اللجنة رئاسة اجمللس اجلماعي مبا يلـي:املصاريفاملناقشة حول باب وبعـد استنفاد 

ة  تكييف هذه التعويضات كنوع من التحفيز للموظفين ذو االستحقاق املواظبين على الحضور لحثهم على بذل املزيد من العطاء لإلدارة الجماعي .1

 بغية خدمة املواطن في أحسن الظروف. 

إعطاء اهتمام خاص لورش رقمنة اإلدارة الجماعية بشكل يضمن تقديم مختلف الخدمات للمرتفقين بشكل جيد يرقى للتطور الذي أضحى   .2

 يعرفه املجال املعلوماتي. 

بالحيوان  ضرورة إيجاد حلول جدرية للحد من ظاهرة الكالب الضالة منها كالقيام بعملية التخصيب بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية الرفق   .3

SPANA   أو تفعيل الشراكة التي كانت مبرمة سابقا في املوضوع مع كافة القطاعات املعنية . 

 اقتراح نمط جديد للتدبير ومراعاة الجانب االجتماعي واالنساني عند عمليات الدفن للعائالت املعوزة. .4

، مع التفكير في الرفع من تقديرات هاذين الفصلين بغية إيالء  ضرورة إحياء مشتل الحارثي من خالل توفير مختلف أنواع األشجار واملغروسات .5

املزيد من العناية للمناطق الخضراء باملدينة مع التنسيق بين املصالح التقنية املختصة لكل من مجلس جماعة مراكش ومجالس املقاطعات  

 لضبط وتنظيم التدخالت في مجالي تهيئة الطرق واالزقة واملساحات الخضراء.

جزء من التقديرات املقترحة لصيانة املسابح إلى الفصل املتعلق بصيانة املنشآت الرياضية على اعتبار أن أغلبها في حاجة إلى مزيد من  تحويل   .6

 العناية.

ي  السماح بإقامة معارض الصناعة التقليدية بمختلف فضاءات املدينة بشكل مجاني بالنظر لدورها الهام في التعريف بالحضارة والتراث الغن .7

 للمدينة الحمراء.

تر  .8 بهدف  العمومية  االنارة  بتدبير قطاع  املكلفة  األنوار"  املحلية "حاضرة  التنمية  املبرم مع شركة  التحمالت  بنود كناش  في  النظر  شيد إعادة 

 وعقلنة نفقات هذا الفصل. 

والتنظيم والتسويق ومقاربات نوعية وترابية    بلورة سياسة ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة باملجلس الجماعي تعتمد منهج علمي في التمويل .9

 .لتحريك حالة الركود ولتنشيط املدينة 19شاملة تأخذ بعين االعتبار الظرفية الحالية الناتجة عن تداعيات وباء كوفيد 

من النفقات االجبارية  اتخاذ االحتياطات الواجبة في وضع التقديرات الخاصة بمصاريف تنفيذ األحكام القضائية واتفاقات الصلح باعتبارها .10

 .وضيق اجال ايقاف التنفيذ

افقية الرضائية قبل اإلقبال على أي عملية ستمس حقوق الغير خاصة في تطبيق إجراءات نزع   .11 إمكانية سلـك مسطرة الصلح والحلول التو

 . امللكية دون اللجوء للمسطرة القضائية
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب املناقشة العامة مفتوح حول النقطة. 

   عضو المجلس الجماعي  السيد عبد الصادق بيطاري

بداية لقد كان من املفروض طبقا للنظام الداخلي أن تقدم السيدة رئيسة املجلس تقريرا إخباريا عن مختلف األنشطة التي قامت 

أما عن عقد الدورة يوم الجمعة فإنه غير مناسب بالنظر إلى    ،املجلس علما  إلحاطة  فتح املجال رئاسة املجلس بين الدورتين، كما لم يتم  

امليزانية ففي    وفيما يخص   ، أن هذا اليوم هو املتنفس الوحيد للعديد من السادة االعضاء إلجراء زيارات عائلية وقضاء مآربهم األسرية

ا أن نعقد اجتماعات ولقاءات مع  السابقة كنا تعودنا على  املدني  الفترة االنتدابية ما قبل  املجتمع  ملختصين االقتصاديين وجمعيات 

لذلك أقول أن ما يتم على الصعيد الوطني من مشاورات مع مختلف الفاعلين يجب أن يتم    ،والهيئات الحقوقية قبل إعداد امليزانية

 كذلك على الصعيد املحلي. 

الدراجات التي تشكل معضلة كبيرة فإنه بالنسبة ملوضوع محطات وقوف السيارات و و امليزانية    وفي صلب نقطة دراسة مشروع 

نأخذ بعين اإلعتبار عند إعداد الصفقة ما تعرض   وال بد أن تفق.  ايجب القطع مع املمارسة السابقة املتمثلة في إحداث محطات حيثما  

عددا كبيرا من اليد    غ كبيرة في ميزانية الجماعة ويشغلون لله املكترون من خسائر مالية خالل هذه الجائحة خصوصا وأنهم يضخون مبا

 كتعويض عن فترة الجائحة. %20أقترح كحل وسط تقليص مبالغ الكراء بنسبة  لذلك العاملة. و 

بحيث لم تعد    ،ن يتعرضون للسمسرة من قبل الجمعية املفوض لها في هذا املجاليأما عن موضوع نقل املوتى فإن أهالي املتوف

 . لذلك يجب التزام الجمعية باحترام بنود كناش التحمالت خاصة ما يتعلق بالتسعيرة  ،ستحقالتسعيرة مرتبطة باملسافة وإنما باملبلغ امل 

بالنسبة لإلنارة العمومية فهناك مناطق تعيش في ظالم حالك مثل "ديور املساكين" أو في جزئ من حي املحاميد أو املدينة العتيقة  و  

 . سالك الكهربائية الهوائيةاستكمال عملية استبدال اال   لذلك ال بد منالزرايب"  " كحي 

 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

تطرق إلى برنامج عمل الجماعة الذي يتم إعداده ملدة    القانون التنظيمي املتعلق بالجماعاتفيما يخص موضوع التشاور فإن  

من طرف املجلس سيتم إجراء عملية    البرنامجهذا    دراسة   لذلك فعند ،  2028و  2022ما بين سنتي  للفترة   ست سنوات وبرنامجنا سيمتد 

 . الفاعلين املعنيين بتنمية املدينةكافة جمعيات املجتمع املدني و  على   املجلس وسينفتح بمساعدة اإلدارة،للتشخيص 

   عضو المجلس الجماعي السيد ي. مصطف  مطار 

مليار    112بفضل التوصل بحصة الجماعة من الضريبة على القيمة املضافة بحيث أصبح الرقم    املداخيل شق  الحظت ارتفاع  

املادة    ماليير،  107عوض   استحضار  يجب  املداخيل  152وهنا  تقديرات  في  والصدقية  العقلنة  على  تنص  التي  التنظيمي  القانون  من 

مليار ، و إني ألخش ى أن تعرف امليزانية الحالية تعثرا    78م يتحقق منها إال  مليار لكن ل   168حدد املجلس السابق مبلغ    فقد  ،واملصاريف

التجهيز  ي كبيرا ألننا إذا لم نحقق تقديرات املداخ بحكم    فنحن في سنة استثنائيةل املوضوعة فستتأثر بشكل كبير مصاريف التسيير و 

ت التي جاء بها  او ارتفاع الباقي استخالصه رغم التحفيز   حصيلالتفي ضعف    تالتأثير املستمر للجائحة التي اصابت العالم كله و تسبب

أقترح إحداث خلية على مستوى الجماعة تسند لها مهمة تتبع وضعية الباقي  عليه  مثل إلغاء الزيادات والذعائر، و     12/120القانون  

 ة التقادم. استخالصه واتخاذ ما تقتضيه الضرورة من إجراءات إدارية و قضائية حتى ال نصل إلى مسأل

التي   فاملبالغ  القروض  مبالغ ضخمة تفوق  اأما عن  السابقة هي  املجالس  في  السداد  قدرة قترضت  لذلك يجب   ، الجماعة على 

  وفيما يخص   ،هذه املشاريع خالل  إحداث مشاريع تنموية لتحقيق االكتفاء املالي من  بوذلك    ،تنمية غير االقتراضللالتفكير في توجه مغاير  
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الفنادق واملطاعم    من الجزارين    يحرمية فإن مكتب السالمة الصحية  البلد  املجزرة  إلى  للمواطن، فهل هذا    مقابل منحها بيع اللحوم 

 املواطنين سواسية ال فرق بين أجنبي و غيره.  واعتبر تصدى لذلك    والصناعة الذيالسيد رئيس غرفة التجارة  هنا أشكر  و    تصرف معقول؟

الخاصة بإنجاز املشروع الفاشل للحافالت الكهربائية والتي  اتفاقية التمويل  التفاقيات فهي تثقل كاهل الجماعة ومنها  ل  وبالنسبة 

 اقتطاعها من مشاريع أكثر نفعا للمواطنين.  إلى له  الالزمة تضطر الجماعة في سبيل توفير املبالغ 

التي تكلف  أجور املوظفين  كتلة  ذلك    ومن  ،قلنة والصدقية والترشيد تماما مع الع   ى إن الطريقة التقليدية إلعداد امليزانية تتناف

،  %54.58  نسبة  أي ما مجموعهمن مجموعة مصاريف التسيير    %32.19  نسبة  النظافة الذي يستهلك  وقطاع  %22.39  الجماعة نسبة

 .متعلقة باالعتداء املادي لهاوكمليار   33حكام القضائية مبلغ األ  تكلفبينما  %1.83نسبة إال  للقطاع الصحي بينما لم يخصص  

موظف    200تقاعد قرابة    بحكم موظف    2000  على   إال   الجماعة ال تتوفر   موظف، واليوم  3000  ما يناهز 2009لقد كانت لدينا سنة  

ألجورهم ملاذا ال نلجأ إلى شركات املناولة    ماليير   9فيما يخص االعوان العرضيين الذين تم تخصيص مبلغ   وباملناسبة لدي إقتراحسنويا،  

 . الحوض املائي وكالةأو   والكهرباءمثلما فعلت الوكالة املستقلة لتوزيع املاء 

   عضو المجلس الجماعي السيد محمد بنشقرون

من ناحية التسيير فهناك فريق  ، و الحوار وثقافةتميز بالجدية  والذيالدائمة  في البداية أنوه بالعمل الكبير الذي قامت به اللجان 

لذلك من أجل حسن التتبع نطلب أن يزودنا فريق التسيير بالئحة املصالح و االقسام و الئحة املوظفين و أرقام هواتفهم    ،يسير و فريق يتتبع 

 .كن من التواصل معهم حتى نتم

العيوب  فيشوبهاامليزانية    بخصوصأما    العيبعدد من  السياس ي  هو    األول   :  التصور  النهوض   والذيغياب  في مشروع  يتمثل 

و على سبيل املثال فإن    ، حاجيات سكان املدينة  مقارنة مع هذه امليزانية ضئيلة  أن    فاملالحظ  األولويات، باملدينة مع تحديد االهداف و  

كما أن مدينة الداخلة قد خصصت    ،في العالم  أكثر املدن أمناث أصبحت  يمدينة دبي قد خصصت ميزانية كبيرة من اجل األمن بح

 . وضعت دون سند علمي  التي ميزانياتنا  ، بخالفاستقبال االستثمارات ب تعنىمن أجل إحداث بوابة رقمية  اعتمادات هامة

  إلى التواصل مع مسؤولي قطاع الصحة الذي يحتاج   عدمم األخذ بعين االعتبار الوضعية الوبائية و دفيتمثل في ع العيب الثاني  و 

 دعم الجماعة.  

التي كانت مخصصة لهم بشارع عبد الكريم   القطعة األرضيةحتى    لب   ،للموظفين  تحفيز ص أي  يعدم تخص  يتجلى في العيب الثالث  و 

بإحداث هذه الكلية في جهة اخرى إذا لم تخصص    الجماعي   إيعاز من السيد الكندري الذي هدد املجلسكلية اإلبداع ب  أحدث بهاالخطابي  

 لتفاتة للموظفين في هذه امليزانية. الذلك كنت اتمنى أن تكون هناك  ،لها القطعة املذكورة

ائر، لكن بالقيادة الرشيدة لجاللة بالدنا تعيش وضعية صعبة جراء املشاكل التي خلقتها لنا الجارة الجز   هو أنالعيب الرابع  و 

  اعتماد لدعم   بتخصيصتفاتة ولو صغيرة للقوات املسلحة امللكية للكن البد لنا من إ سنتغلب عليها بإذن هللا عز وجل، امللك حفظه هللا  

   .االجتماعية للقوات املسلحة امللكية األعمال جمعية 

اما العيب الخامس فهو عدم االخذ بتوصيات املؤتمرات الدولية التي تنعقد بمدينة مراكش مثل املؤتمر الثامن للمدن االفريقية  

لذلك ومن أجل استدراك ما فات فإني أعتبر السيدة الرئيسة محظوظة في عملها    ، فيما يتعلق بتدبير املدن  هامةالذي خرج بتوصيات  

تماما عن برنامج عمل  يختلف  كاتب عام يخاف هللا ويحب هذه املدينة وهو قادر على إنجاز مشروع مدينة الذي    يشتغل بها  وزارةعلى رأس  

 مجموعة أولويات.  األول األخير هو مجموعة إجراءات بينما    فهذا  الجماعة،

 . على هذه امليزانيةجاب  باإليفقد قرر الفريق االتحادي التصويت  املسير   في املكتبكحزب وفي االخير وانسجاما مع تواجدنا 
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

قدمت في السنوات املاضية   ألنني أعرف أن لديكم قناعة بأن لي رؤية و مشروع مدينة  فأنا    ،أشكر السيد بنشقرون على املساندة

لكن ما ال أقبله هو   ، االقتراحاتباملالحظات و آخذ ب أرحب   فأنا ،تستفيد منهالذي مازالت مدينة مراكش لحد الساعة و مشروعا طموحا  

  ، في مجال السياسة ليس إال لتحقيق بعد و رؤية سياسية انخراطيألن  ،القول بأنه ليس هناك مشروع و ال رؤية سياسية في هذه امليزانية

  كذا و  ،درهم لقطاع التعليم هو رؤية سياسيةمليوني  ص  يوتخص  ،درهم من هذه امليزانية هو سياسة  ماليير   4دعم قطاع الصحة بمبلغ  ف

درهم من اجل    ماليين 10مبلغ    برمجة لدور اآليلة للسقوط هو توجه سياس ي و توجه اجتماعي و  عالجة ا ماليين درهم مل10تخصيص مبلغ  

لرقمنة  شروع ادرهم مل   ماليين   5تخصيص مبلغ  ، و اقتصاد القرب هو كذلك توجه سياس يو ساحة جامع الفنا لتدعيم التراث والسياحة  

مليون من الضريبة على    52حصة  حتى    ، بلاالدارة و تخفيف الضغط عن املوظفين و املواطنين هو كذلك توجه سياس ي  بغية تدعيم

 بمجهود من الرئيسة في إطار املشروع السياس ي.  االقيمة املضافة إنما حصلنا عليه

   يعضو المجلس الجماع  السيد ي. الحسن المنادي

ن أن  امليزانيةبعين  أخذ  يجب  هذه  فيه  وضعت  الذي  السياق  ركود  ،االعتبار  سنتين  منذ  عرفت  قد  مراكش  مدينة  ان  ا ذلك 

التنظيمييتوجول  إعدادها خاضع لقواعد محاسباتيةعلما أن    ،من جراء الجائحة  ااقتصادي الخاص    هات الدوريات الوزارية والقانون 

 نص على مجموعة من املعايير إلعداد امليزانية.   الذي بالجماعات

االعتبار حسن    في   اتم تحديدها بناء على التعافي االقتصادي الذي تعرفه البالد أخد   2022مشروع ميزانية  إن االرقام املوضوعة في  

م خيرا لتحقيق كل أهداف هذه امليزانية  نتوس، إننا  كذا الرعاية االجتماعية من صحة أو رياضة أو جمعيات املجتمع املدنيالتدبير االداري و 

الضريبة على القيمة املضافة كما  بحصة الجماعة من    الرئيسة في الجزء الخاص   السيدة   خصوصا بعد الدعم الكبير الذي تحقق بفضل 

 لتفاتة خاصة للمقاطعات التي تتخبط في العديد من املشاكل. رئاسة املجلس انلتمس من 

، لذلك أطالب تثقل كاهل الجماعة  من فترات سابقة  ش التحمالت التي ورتناهاض االتفاقيات و كناني و في االخير أشير إلى أن بع 

 عن املجلس الجماعي.مراجعة هذه االتفاقيات حتى نخفف بعض العبئ 

عند إعداد برنامج  بصدد إعداد امليزانية، بل وجب مناقشته  نحن  السياس ي فمن الصعب الحديث عنه و   اما بخصوص التصور 

 زمة لتحقيقه. ال اعة مع إيجاد املوارد المل الجعم

   عضو المجلس الجماعي السيد الحسين نوار 

اقعية و مع ذلك ال  فبخصوص الرسم    بد من إبداء بعض املالحظات حولهلقد اعتمد إنجاز مشروع امليزانية على مبدأ التوازن و الو

غلى   تقل  فالتقديرات  الخدمات  إلى    230عن  تصل  بالخدمات  املتعلقة  املصاريف  بينما  درهم  )دفعات   330مليون  درهم  مليون 

مليون درهما لذلك البد من البحث عن توازن ما بين االيرادات و املصاريف  100الطروح+الدفعات لشركات النظافة( أي فرقا يصل إلى  

وعاء الجبائي عن هذه الخدمات ليشمل االحياء الجدبدة التي ال تؤدي هذا الرسم و بالنسبة للرسم املترتب عن إتالف  عن طريق توسيع ال

  10مليون درهم و ما تصرفه في الصيانة االعتيادية للطرقات و التي تصل إلى    1الطرق يجب الربط بين ما تستخلصه الجماعة و البالغ  

يون درهم و هذه الطرقات تخرب أساس من شركات االتصال أو الوكالة املستقلة التي ال تعيد الحالة إلى  مل 9مليون درهما ، أي ما يفارق 

 2021ما كانت عليه وفق املعايير املعتمدة مما يتسبب في إتالف الطرق أما عن املنتوج محطات وقوف السيارات و الدراجات ففي سنة  

  2022ماليين درهم بينما تقديرات    9ن ان ما تم إستخالصه إلى شهر أكتوبر اليتعدى  مليون درهم في حي  20فكانت التقديرات تصل إلى  

 76مليون درهم لكن الجلسة االولى لكراء هذا املرفق لم تتم أما بالنسبة لالتفاقيات فإن مجموع املبالغ املرصودة تصل إلى    40تصل إلى  

فاقيات حتى تقرر إن كان من املفيد حقا تجديدها أم ال ألنه في غياب  التتبع  مليون درهم لذلك البذ من إحداث لجنة لتتبع تنفيد هذه االت

مليون   7تحدد تلقائيا كما جرت العادة أن ينص عليه في صلب االتفاقية أما عن مستحقات الوكالة املستقلة للماء و الكهرباء فتصل إلى 

ي الحدائق حتى نخفف من تكلفة مياه السقي أما بخصوص  درهم و هذا املبلغ مخصص لسقي الحدائق لذلك أقترح إحداث آبار لسق
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التفويضات فأتنمى من السيدة الرئيسة بحكم موقعها كوزيرة في حكومة صاحب الجاللة أن تتدخل من اجل زيادة التوظيفات في بعض  

تقني الصحة   في االطباء و  يعاني من نقص  الجماعي لحفظ الصحة و الذي  املكتب  في معاينة  القطاعات الجماعية مثل  املتخصصين 

 . الوفيات

 

   عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

اقعية والصدقية و في إطار توجيهات وزارة الداخلية فإن ما يحكم إعداد امليزا هذا ما تم احترامه في نية في ظل الجائحة هو الو

االقتصار  ي النفقات و في حدودها املعروفة بينما تم تقليص باقحيث تم االحتفاظ بالنفقات القارة إال  ،  إعداد هذه امليزانية إلى حد بعيد

 الضرورية. ات التجهيز على االستثمار  ميزانيةفي 

 %.52املضافة البالغة الضريبة على القيمة من   الجماعة  حصة في الزيادة املسجلة نسبة  داخيل فإني أثمن وبخصوص امل 

مصدر خلل  تقليصه إلى حد معقول، فهو  فإن الجدية واضحة من خالل توصيات اللجنة ملحاولة    أما بالنسبة للباقي استخالص

اقعية مرتين و هو ما  عرفت تحقق الصدقية و   2015-2009  ةإلى أن الفترة االنتدابي  وباملناسبة أود أن أنوه  ، املحققة  في امليزانية كبير   الو

 لحقتها.  التي   ال لم يتحقق ال في الفترة االنتدابية التي سبقتها و 

ما عرفه الكبرى و منها قطاع النظافة و   االوراش والقطاعات  يتمثل في باشر على حياة املواطنين  املتأثير  ال  كذلك تجدر اإلشارة إلى أن 

لذلك فنحن اليوم كمجلس مطالبون بتعديل كناش التحمالت في أسرع وقت    ،العقد و االتفاقية  من اختالالت شابت كناش التحمالت،

  الجماعات   من مجموعةو نفس الش يء بالنسبة لقطاع النقل الحضري في أفق تدبيره  نظر إلى تدني الخدمات خالل السنة املاضية،  بال

   .مع شركة ألزا العقد املبرممع اقتراب انتهاء خاصة  "مراكش للنقل"

لمار إلى االفالس خالفا شركة التنمية املحلية السابقة أفما تم اقتياد  عارمة بعدوضوع املراكن التي تعرف فوض ى  موفيما يتعلق ب

 . هذا االجراء اختيار معترفين بخطئنا آنذاك في  ، ملا تم في املجلس ما قبل السابق الذي حرص على ضخ التوازن املالي فيها مرتين

التعليم و ذلك عن طريق   و الصحة  ي فافي أو مجال الث ة النظر في مجموعة منها سواء في املجال أما بالنسبة لالتفاقيات فيجب إعاد 

حاضرة االنوار فإننا مطالبون  شركة  االنارة العمومية و في إطار    وبخصوص  ،و في إطار توجه سياس ي واضح  مضبوطةكنانيش تحمالت  

اقبة و التحيين خاصة فيما يتعلق بالتكلفة ا  هو أن نستفيق يوما ما لندرك حجم التكلفة    فكل ما أخشاه،  ملالية لالستثمارباملزيد من املر

ضخ  و نضطر عندها الى    ذات االستهالك املنخفضو أننا لن نصل إلى الهدف املنشود و هو تعميم الرؤوس املضيئة    الحاصل  و االختالل

 .مليار لالستثمار مجددا في هذا القطاع 125مبلغ 

قاطعات إلى حيز الوجود تصميم التهيئة الخاص باملالتهيئة فال يمكن أن نتصور النهوض بمدينة مراكش دون إخراج  وعن تصاميم  

استصدار    املحلي أن تحرص على يدة الرئيسة بحكم موقعها املركزي و لذلك التمس من الس  ،2040وكذا تصميم التهيئة ملراكش الكبرى  

 في أقرب اآلجال. التهيئة هذه  تصاميم

باملقاربيراوأخ  أن أشيد  يفوتني  الرئيسة  ، ال  للسيدة  التشاركية  ببرنامج عمل  في  ة  الخاص  البروتوكول  لتوقيع  االنطالقة  إعطاء 

 .ونوابهملتشمل رؤساء اللجان قاعدة املشاركة  وتوسيع الجماعة 

   عضو المجلس الجماعيالسيد محمد نكيل 

ما نحن    وهو هو املجلس الجماعي    وضعهاالحقيقية لكيفية وضع امليزانية: فأوال إن املسؤول االول عن  ة  البد من توضيح الصور  

انكبت لجنة املالية  و    مشروع امليزانية وضع املكتب املسير    وبناء عليهعلى عدد من اآلليات ملساعدتنا على ذلك،    املشرع و قد نص    ،بصدده

 . الجماعيةسنة من مشاركتي في املجالس  24متميز لم أعهده خالل و  واضحبشكل  دراسته و تم تقديمه بجهد كبير على 
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بإسم  الجزيل  ه السيد خليل بولحسن حول موضوع تصاميم التهيئة و أن أتقدم بالشكر  ر ال يفوتني أن أوكد بدوري على ما ذككما 

ل القانوني لتصميم  أسرع وقت قبل انصرام األج ا في  ساكنة مقاطعة سيدي يوسف بن علي إلى السيدة الرئيسة الوزيرة التي إستجابت لن

في ستين يوما،  التهيئة   املرحلة االخاملحدد  في  اليوم  الرسمية،و ها هو  في الجريدة  النشر  أي  إ   يرة  أتوجه بالشكر مجددا  السيدة  كما  لى 

  الجماعة ل عليها في ما يتعلق بحصة  إسم كل من له غيرة على مدينة مراكش على الزيادة الي استطاعت الحصو الرئيسة بإسم املجلس و 

 مليون درهم .  52 البالغة املضافة  من الضريبة على القيمة

 اقترحت اللجنة إحداث مصلحة تتكلف حصريا بهذا املوضوع.  ولذلكمليار هو مبلغ كبير،  197وبالنسبة للباقي إستخالصه فإن مبلغ 

والالترشي   كذلك فاملالحظ هو أن امليزانية  في هذه  يد واضح  او    %2إلى نسبة  صل  ذي  للمجلس  الهائلة سواء  رغم االحتياجات 

 املقاطعات. 

رغم أن املشرع منحنا مدة سنة كاملة من أجل دراسته إال أن السيدة الرئيسة حددت لذلك  أما بخصوص برنامج عمل الجماعة و 

في مدينة مراكش  أنو    وجود رؤية سياسية واضحة وهادفة،عن  يدل  أشهر فقط مما    6 النواب   ،االمور بشكل عام بخير    و إن السادة 

عا أن نتكاثف لتدبير أفضل و لتحقيق األهداف و املرامي التي تصبوا  لنا جمي  بدجهودا كبيرة و على رأسهم النائب االول لذلك ال    يبدلون 

 إليها هذه امليزانية و نسأل هللا التوفيق للجميع. 

   عضو المجلس الجماعيالسيد عبد السالم سي كوري 

افية بل هي مبنية على مجموعة من املعايير،  يزانية تقديرية فذلك ال يعني أننا بصددم  أنها  عندما نقول  و تم إعدادها   ميزانية جز

اقعيةو وفق دورية وزارة الداخلية   اقعية كما    ، املعطيات االقتصادية الو تأشيرة السلطات    تدل على ذلكو لذلك فهي تمتاز بالصدقية و الو

اقعية و  فالوصية   اقعية  ال يمكن أن تحظى بها ميزانيات ال تتسم بالصدقية و الو قد تميزت امليزانيات السابقة كذلك بالصدقية و الو

   .من خالل االرقام املحققة

إن ميزانية هذه السنة و كذلك ميزانية السنة التي قبلها تم إعدادها في إطار الجائحة التي أثرت بشكل كبير على النشاط السياحي 

ت التداعيات االقتصادية السلبية مستمرة بل ستستمر إلى السنة املوالية  و الخدماتي مما جعل النمو االقتصادي للمدينة يتباطأ، و مازال 

و هو ما حاولت  مليون درهم،    43أي حوالي    %20ملضافة قد نقصت هذه السنة بنسبة  علما أن حصة الجماعة من الضريبة على القيمة ا

   .مليار  107هذه امليزانية استدراكه من الرسوم املحلية حتى تحافظ على مبلغ 

ملحولة من  سوم ار ثانيا اليتكلف بها املجلس الجماعي،    والتيأوال الرسوم املحلية    محاور،  3ميزانية الجماعة تتألف من  ف  كذلك

، وثالثا الحصة املخصصة للجماعة من الضريبة على القيمة املضافة. لذلك يجب ان تتركز الجهود على كل واحد  طرف الخزينة االقليمية

 .%45إلى  %40بين نسبته  املحور االول الذي تتراوح وخصوصااملحاور  من هذه 

تي بقيت راكدة في  حصة الجماعة من الضريبة على القيمة املضافة ال  ارتفاع في لم يواكبه    أيضا فالجهد املبذول في التحصيل

مليون درهم لكن هذا    52ذه الحصة بمبلغ  ه   بزيادةعدة سنوات إلى أن تلقينا هذه البشرى من طرف السيدة الرئيسة    نفس املستوى منذ 

   .التسيير وليس تأثير إال على الجزء الخاص بالتجهيز له االرتفاع لن يكون 

اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الخزينة االقليمية ملحاولة  يجب    %40صل نسبتها إلى  ت  والتي بالنسبة للضرائب املحولة  أما  

و هذه املقاربة تتمثل في مساعدة الخزينة االقليمية باالمكانات اللوجيستية و املوارد    ، الباقي استخالصه  وتقليص الرفع من هذه النسبة  

   .البشرية

في املجال الجبائي، هذا  لتلبية املتطلبات  املوارد املالية  قسم تنمية    عدم كفاية موظفي وفي االخير فإن توقيف التوظيف أدى إلى  

 وزارة املالية.  تقوم به مثال وظفي هذا القسم مقارنة مع ما اعتماد تحفيزات مالية مل وعدمالوسائل اللوجستيكية  نقصباإلضافة إلى 
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   عضو المجلس الجماعيالسيد عبد الصادق بوزاهر 

 هناو   ،برنامج عمل الجماعة  إلى   تطرقواكما    ،السادة االعضاء بما يكفي عن امليزانية و أهدافها و مبادئها و أسسها  لقد تحدث

، و إن معظم املشاريع التي  ذاكزارتنا السيدة الرئيسة في حديقة الحارثي عندما كانت تعد برنامج عمل الجماعة آن  2010أتذكر أنه في سنة  

 إنجازها في إطار ذلك البرنامج.  نراها اليوم قائمة قد تم

املحاسبة ألنني  و   امليزانية  أما عن امليزانية فإن أول مطلب لنا كأعضاء جدد هو التكوين و أن يكون على يد السيدة رئيسة قسم

 أشغال اللجان و يستفيدوا منها.   و أهيب بالسادة االعضاء أن يحضروايوم تكويني،  أعتبر أن اجتماع لجنة املالية كان كذلك بمثابة 

ألنه  املجلس الجهوي للسياحة من أجل السياح  يعدها  أنشطتنا في الخرائط التي    أن يتم دمج   كصناع تقليديين   أيضا أود أن أطلب

 . في إطار مجلس الجهة هرغم الذي قدمناتم إقصاؤنا 

األموات،  رسوما على    نستخلصألنه ال يعقل أن    مجانا  يقدم خدماتهأن  مل بمستودع االموات بباب دكالة و إعادة العكذلك أطلب  

توفير    من املصالح مثل مصلحة التعمير، ووجب  في العديد    األمر الشباك الوحيد مثلما هو  على  أن نعتمد في إجراءات الدفن  كما يجب  

  باب القصر و شارع السقاية  ة بينالرابط الطريق   فتح   مصاريف النقل. أيضا يجب خطوط نقل لفائدة أهالي نزالء السجن املركزي و كذا  

   . سيدي بو دشيش والطريق الرابطة بين باب غمات و مما سيساهم في الرواج االقتصادي لحي املالح و نفس الش يء بالنسبة لطريق "الهري"  

شركاء آخرين حتى يتم حل    إدخالالدور اآليلة للسقوط سواء لحي املالح أو حي باب أيالن أو حي قبور الشهداء فأتمنى    وبخصوص

 . املشاكلهذه  حل كل ل يبقى غير كاف درهم و الذي  ماليين 10بعد البشرى التي تلقيناها برصد خاصة هذا املشكل في أقرب وقت 

وكذا إسترداد املر القديم   ، منه  وا من مبالغ الكراء املتعلقة باملعارض حتى يستفيد  ى إعفائهمة للصناع التقليديين فأتمنأما بالنسب

 م أشغال تهيئة مقر ملحقة الباهية. أطلب إتما مخصصا لهذه الفئة، وفي األخير بساحة جامع الفنا ليصبح معرضا 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

ما   منه  %78تحقيق نسبة  و قد تم  درهم  مليار    1,07  فيها مبلغ   قد برمجكان املجلس آنذاك    2021  سنة  بالنسبة مليزانيةأود أن أشير  

مليار   1,2التي تبلغ    2022ميزانية  تقديرات  أما عن  ،  خاصة بين شهري شتنبر و أكتوبر  ظروف الجائحة    رغم  يدل على املجهود الكبير املبذول 

اقعية و    أيضا  هي سنوات، و   3معيار معدل  فهي ميزانية مبنية على املعايير التي حددتها دورية وزارة الداخلية و منها  درهم   مبنية على الو

، فعاليةو   لسكان بكل أمانة  برمجته ملصلحة ا املال العام يجب  فعلى املعطيات االقتصادية الدقيقة احتراما ملواطنينا دافعي الضرائب،  

إلى رسمين أشير  امليزانية يمكن أن يعرف  وهنا  في    افقط في هذه  الرسم على االقامة  السياحية و نقصا و هما  الذي كان من  املؤسسات 

مليار بل    65تم تحقيق مبلغ    2019علما أنه في سنة    ،نظرا لتداعيات الجائحة  ماليير 10مليار لم يتحقق منه إال    40املفروض ان يصل إلى  

تتجاوز اليوم    بينما ال   %60نسبة   مليار، عندها كانت نسبة الحجوزات تصل إلى   89أترأس املجلس إلى  عندما كنت    2014وصل في سنة  

  باب االحتياط وضعنا تقديرات تصل إلى  وعليه ومن تعرف هذه النسبة ارتفاعا،الوباء و أن  هللا عنا هذا لكننا نامل بان يرفع  %17نسبة 

الثاني فهو الرسم  40  غ مبل بأن املدينة ستعرف إقالعا    هو اآلخر، لكنني متفائلة   عرف انخفاضا  الذياملشروبات    على مليار ،أما الرسم 

قاطروا على هذه املدينة املعروفة عامليا بتراثها و أمنها و نظامها ليتإقتصاديا بالنظر إلى أن السياح ينتظرون فقط تحسن الظروف الصحية  

 . باإلضافة إلى قربها الجغرافي و كثرة الرحالت املباشرة املتوجة منها و إليها، الصحي املتميز 

ستوى املناطق  انطالقة كبيرة سواء على م  الجماعة  يوما من أيام العمل و مع ذلك انطلقت  30منذ  إال  إننا لم نتحمل املسؤولية  

خاصة   في كنانيش التحمالت الخاصة بكل من قطاع النظافة و قطاع النقل و كونا لجنة مع السيد الوالي من أجل إعادة النظر  و   ،الخضراء

  انطلق العمل حول برنامج عمل الجماعة و كنا و كما قمنا بجهود كبيرة في مجال االنارة العمومية    ،مشروع الحافالت ذات الجودة العالية

الدراسة و املصادقة على في    منصبي كوزيرة فقد شاركتبحكم    لي   الكثيرةذلك رغم املشاغل  في  جماعة على مستوى املغرب  ك  سباقيننحن  

و من ذلك موضوع تصاميم التهيئة  دافعت عن مصالح الجماعة من قبة البرملان.  الفرعية و الحمد هلل قد  امليزانيات  ميزانية الدولة و على  

عقدت اجتماعات بحضور السيد رئيس الجهة مع كل الفاعلين    ، حيثالخصوصبما و املقاطعة سيدي يوسف بن علي  للمدينة عمو 
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السياحيين من أرباب الفنادق و املرشدين السياحيين و كل ممثلي املهن املرتبطة بالقطاع السياحي، في أفق النهوض بهذا القطاع، كما  

افيين و جميع ممثلي املهن املرتبطة بالعقار و كونا لجنة لتدارس مشاكل القطاع  مع املنعشين العقاريين و امل  نظمت لقاءا هندسين الطبوغر

كما أنني استقبلت   ، املساطر التي يعاني منها املنعشون العقاريون و املواطنون سواء في املشاريع الصغرى او املشاريع الكبرى  ثقل و لتجاوز 

لت مع مجموعة من عمداء املدن على الصعيد الدولي من أجل مزيد من التعريف بمدينة  تواصو سفيرة دولة سويسرا وكذا قنصل فرنسا  

بن مراكش، أما عن برنامج عمل الجماعة و إتفاقا مع   لهذا  قيمة    شقرون فإنه إذا لم تكن هناك رؤية سياسية فإنه ال ما ذكره السيد 

  ال يلزمني بذلكنوابهم رغم أن القانون قاطعات و رؤساء اللجان و ؤساء امل ر كل من السادة  دعوت   أشغالهو لذلك فعند انطالق   البرنامج، 

جاذبيتها  و  جماليتها  و  اقتصادها  و  املدينة  هذه  مستوى  من  للرفع  الجماعي  املجلس  مؤسسات  كل  على  االنفتاح  إطار  في  فقط  إنما  و 

التخوفات حول عدم    مما بددمل الجماعي  و قد تفاجأت من انخراط و تحمس السيدات النائبات و السادة النواب في الع  ، السياحية

التخفيف عن    و املواطنين  خدمة  أجل    منبها  هذه املجهودات التي يقومون    التواجد املتواصل للرئيسة. و إني ألشكرهم جميعا على كل 

و أشكر االخوة في االتحاد االشتراكي على الثقة التي أولوني    ، جميعا سنبني املستقبل معا  أننا متأكد    وأنا  ، تسهيل مهمتهارئيسة املجلس و 

 اإليجابي.إياها و على مؤازرتهم لي و تصويتهم 

 واآلن، أمنح الكلمة للسادة النواب من أجل تقديم مزيد من التوضيحات، واالجابة على بعض استفساراتكم. 

 

   المجلس الجماعي لمراكش النائب الثامن لرئيسة السيد أشرف برزوق 

لى الخزينة االقليمية لكن ذلك  عقع املسؤولية الكبيرة في تحصيله  إن الباقي استخالصه كما قال السيد عبد السالم س ي كوري ت 

يمنع  ذلك    في   ال  في سبيل  بجهده  املجلس  تبويبهان يساهم  القانونية  واتخاذ    عن طريق  مع االجراءات  بتنسيق  الخازن  السيد    الالزمة 

ترتيبه    هناك   كذلك   األولويات، تحديد  وتم    هذا األخير مع    اجتماعبعقد    حيث قمنا  اإلقليمي،  البحث عن الطريقة  ونحن  الباقي  بصدد 

 .القانونية لتستفيد منه الجماعة خصوصا في مجال االستثمار 

املعنيين سوا  اعتماد الضرائب االخرى فنحن بصدد    بخصوص أما   أو  مقاربة تشاركية مع جميع  الجهوية للضرائب  املديرية  ء 

بأننا سنستخلص قريبا مداخل كبيرة  لهذه العملية  املؤشرات االولية  و   ،املختصة بالواليةاملصالح   برمجتها من اجل    والتي سيتمتبشر 

 . سياسة القرب  وتعزيز مشاريع الجماعة 

القاعة   الجماعي  املجلس  رئيسة  السيدة  األثناء غادرت  في هذه  النائب األول  ملحوظة:  االدريس ي  السيد محمد  الجلسة  وترأس 

 لرئيسة املجلس 
 

   المجلس الجماعي لمراكش  لرئيسة الخامسة  ةالنائب السيدة خديجة بوحراشي 

مستودع االموات    أمرين  عن  املكتبفإن أغلب الناس يتحدثون معي بصفتي مشرفة على هذه    الجماعي   بخصوص املكتب الصحي 

 . الضالةالكالب وظاهرة 

لدينا    فبخصوص كانت  الضالة  الكالب  وأضفنا    3موضوع  الليلي    3فرق  العمل  أجل  من  أخرى  الكالبو فرق    وصلت حصيلة 

 .خالل شهر أكتوبركلب  470إلى   املحتجزة

نحن االن   ولذلك ،يتم تجديدهولم  2019مع شركات نقل االموات انتهى منذ سنة  العقد املبرمستودع االموات فإن مل   بالنسبةأما 

املوارد البشرية    وفيما يخص  ، عروض جديدة  اتطلب  إعالن بصدد التفكير بالطريقة االمثل لتدبير هذا القطاع إما عبر تجديد العقد و إما  

شاملة ملجموع  العمل على رقمنة    إلى   باإلضافة  ، نة الوفياتعن أطباء و ممرضين و خصوصا التقنيين املختصين في معاي  فنحن نبحث 

 للمكتب الجماعي لحفظ الصحة.  التابعة  صالحامل
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   المجلس الجماعي لمراكش لرئيسة   العاشرة ة النائب السيدة زبيدة لمشمر 

طهر حول موضوع االحكام القضائية ي. مصطفى ملي السيدة الرئيسة و تبعا ملا ذكره السيد    منحتهبخصوص التفويض الذي  

مبلغ   الغير    33فهناك  أمالك  على  املادي  باالعتداء  املتعلقة  االحكام  عن  مترتبة  درهم  ممليون  أخرى  أحكام  إلى  سواء  إضافة  تعلقة 

  يعرفها القسم املختصهذه املدة الوجيزة الوقوف على جميع املشاكل التي  و قد استطعنا في    ،ذلك  بالصفقات أو ترقيات املوظفين أو غير 

إلى السقوط في بعض االجراءات    الكثير من األحيان  تم االتفاق على التواصل مع جميع املصالح حتى نتفادى عدم التنسيق الذي يؤدي في و 

  .القانونية التي يترتب عنها تبعات مالية ترهق ميزانية الجماعة

   المجلس الجماعي لمراكش لرئيسة   السادسة ةالنائب عتيقة بوستة السيدة

ركت  شا  ثقافي اجتماعي   خالل هذا االسبوع تم تنظيم نشاط ، فبخصوص الشؤون الثقافية و االجتماعية التي نلت التفويض فيها

إلى املغرب، وهذه الوفود التي أتت كلها من حوض البحر االبيض املتوسط    باإلضافةفرنسا  دول: اليونان، إيطاليا، إسبانيا، تونس،    6فيه  

التعرف   أجل  من  املغرب  إلى  الطبيعية،  جاءت  إمكانياته  بمدينة  التاريخية  مآثرهو   ثقافتهعلى  تم    الحمراء،  مراكش  و خصوصا  وقد 

بتاريخ مدينة مراكش و حضارتهااستقبالهم با القيتها عرفتهم  التي  الكلمة  و مآثرها، و قد كان هناك تجاوبا    لقاعة الكبرى و من خالل 

قسم التخطيط والدراسات    رئيسالسيد    بهذه املناسبة   قام  كمامنها الهجرة السرية و التبادل الثقافي،     عدد من القضاياملموسا حول  

املركبات الرياضية  ساحة  ل  بتقديم عرض حو االستراتيجية   املتاحف و  الفنا و  املدينة،جامع  بها  التي تزخر  افق  املر تم    ومختلف  كما 

يستطيع االستجابة إال   سريرا لكنه حاليا ال  80 االستيعابية التطرق إلى موضوع دعم مراكز تصفية الدم بجنان أوراد و الذي تبلغ طاقته

الئحة االنتظار، و قد وعدتنا السيدة الرئيسة ببذل كل الجهود من اجل تذليل كل املعيقات  مريضا في    130مرض ى بينما لديه  10لحاجيات  

      . التي تحول دون االستفادة من مجموع طاقته االستيعابية

 ملحوظة: في هذه األثناء عادت السيدة رئيسة املجلس الجماعي إلى القاعة لترأس الجلسة. 

   المجلس الجماعي لمراكش لرئيسة  الثالثالنائب  السيد عبد العزيز بوسعيد 

وهناك املجازر    ،املطاعملتي يمكنها التعامل مع الفنادق و اناك ما يسمى باملجازر املعتمدة و بخصوص موضوع املجزرة الجماعية فه

الفالحة. وبالتالي لم تكن كل الشروط  يمكنها ذلك. وهذا التصنيف لم يكن معموال به من قبل وإنما أحدثته وزارة    الجماعية والتي ال 

وتبين لنا صعوبة وقد تواصلنا مؤخرا مع املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية    ،املطلوبة متوفرة في املجزرة الجماعية

حتى تحصل على    الالزمةت  املعايير واملواصفابالحل يتمثل في إحداث مجزرة جديدة  فلذلك    في املجزرة الحالية،الشروط املطلوبة    تحقيق 

البحث    مع تبقي  %60و  %40بنسبة تتراوح بين    املشروع  تمويل تجدر اإلشارة أن وزارة الفالحة مستعدة للمشاركة في  وهنا    ،االعتماد املنشود

 . وذلك في إطار برنامج عمل الجماعة  إلحداث املجزرةعن القطعة االرضية املناسبة  

 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  المنصوريالسيدة فاطمة الزهراء 

و التي تبين أن ال    ملعاينة املجزرة الحاليةالسيد وزير الفالحة و على إثر ذلك تم إيفاد لجنة  ببخصوص هذا املوضوع فقد اتصلت  

  اتفاقية ضمن املشاريع الكبرى للجماعة و التي ستكون موضوع    إحداث مجزرة جديدةلذلك يبقى الحل إدراج    ،تطابق املعايير املطلوبة

ذ بشأنها القرار املناسب، كذلك هناك االتفاقية  التي ستحال على مكتب املجلس و على اللجنة املختصة ثم على املجلس الجماعي ليتخ

نهاية هذه الفترة االنتدابية و ذلك تتميما مدينة مراكش مدينة بدون دواوير مع  مدن بدون صفيح ألن هدفنا هو جعل    املرتبطة ببرنامج

 . للمجهودات التي قامت بها كل املجالس السابقة

   المجلس الجماعي لمراكش لرئيسة التاسع النائب   السيد كمال ماجد

تجهيز   وإعادة  املصابيح  إلصالح  العمران  شركة  مع  اتفاق  إلى  توصلنا  فقد  العمومية  االنارة  لخدمة  العتبالنسبة  يقة  املدينة 

حاضرة األنوار بل    درهم والذي لن تتحمله ال الجماعة وال شركة   ماليين  5قد وصلت قيمة هذا االستثمار إلى  باملصابيح في جميع األحياء و 

 سيكون بكامله على عاتق شركة العمران. 
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هذا القطاع في ظل اتفاقية غير متكاملة البنود أما بالنسبة للنظافة فإننا نشتغل ليال ونهارا للتغلب على املشاكل التي يعاني منها  

طويلة والكل يشهد  ملدة  كما قمنا باالهتمام بعدة أماكن كانت منسية    ،جاهدين تصحيح الوضعية  ، وإننا نحاول ومليئة بالثغرات التقنية

 القطاع. وسنقوم بهذا الخصوص بعدة برامج تحسسية من أجل تطوير  ،بذلك

   عضو المجلس الجماعين السيدة اخديجتنا ماء العيني 

تدر مزيد من املداخ أن  التي من شأنها  املشاريع  للبحث عن  الجماعة  ي بالنسبة  مشروع دراجات هوائية   مواطنون قترح  ال على 

خاصة باملدينة العتيقة حيت الدروب ضيقة   تشغل شبابامن الدول و التي يمكن أن  وغيرهاصديقة للبيئة مثل ما هو موجود في الفلبين 

 . الذي عرف ركود شديد بسبب الجائحة القطاع السياحي و هذا سيساهم في إغناء 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

إن هناك    فهل تريدون أن أتحدت بلغة الخشب أم بلغة أهل مراكش املسؤولون:  إذا سمحتم أود التطرق إلى موضوع املراكن، 

على أهل مراكش،    وبالتالي ،  مجموعات يتحكمون في هذا القطاع كما يريدون منذ سنوات ويريدون اليوم ان يضغطوا على املنتخبين  ثالث

   .هو ما لن تقبلوه أنتم و لن أقبله أناو 

  ون القصر البلدي و يمارس  وا مقر أهل املدينة الذي هو حدود القانون و يقتحم نا أول من يدعو له، أما أن يتجاوز هؤالء  فالحوار أ

لذلك و خال ل الجلسة القادمة سأطلب من السيد    باتفاق بينهم فهو أمر غير مقبول،  من يدخل و من يخرج  ون الضغط و يقرر و التهديد  

خضع  يتعلق بمصلحة مدينة مراكش و لن ن ألن األمر أن يحضر، أن يحضر السيد والي األمن فسأطلب منه  و إذا كان البد      الوالي الحضور 

أما    ،نرحب بذلك  فنحنهذه املجموعات الثالث الحوار  ذراعنا، فاملستثمرون موجودون وإذا أرادت  ألي أحد و ال أحد يستطيع أن يلوي  

 .  لذين صوتوا عليناألهل مدينة مراكش ا   امااحتر  ،إذا كانوا يريدون أن يلووا ذراعنا فلن نقبل

وفي نفس السياق إذا اتضح لنا أن التدبير الحالي للقطاع غير سليم فهناك حلول وتقنيات جديدة، وهذا ال يعني أننا سنتخلى عن  

قطاع شركة مختصة  املشتغلين الحاليين بل بالعكس ألنكم تعرفون وضعيتهم، فأغلبهم ال يتوفر على تغطية صحية، لكن إذا دبرت ال 

 سنطلب منها أن تشغل أبناء مدينة مراكش بطريقة مهيكلة، وبالتالي سيحترمون املواطن املراكش ي والزائر واملرأة والطفل والسائح. 

أنا متفقة معك السيد بيطاري هناك عدد من األشخاص يعملون في هذا القطاع لكن دون كرامة وهذا استغالل ولن أقبله،   

 بدون كرامة، وأعيد وأكرر أقبل كل ش يء إال التهديد. فليس هناك عمل 

على مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية    واآلن، وإن لم يتبق أي متدخل في املوضوع سنمر إلى عملية التصويت

مرحلة أولى و النفقات كل باب  منه أي املداحيل برمتها في  186في املادة  حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي املتعلق بالجماعات 2022

 على حدة  ثم مداخيل الجزء الثاني برمتها و نفقات الجزء الثاني وفي األخير الحسابات الخصوصية.
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 شكليات التداول والتصويت على امليزانية 

 املرجع القانوني

 

 املراحل االجرائية كيفيات التصويت

 

 
 
 
 

 القانون التنظيمي املتعلق باجلماعاتمن  186لفصل ا
 

قبل    املداخيل  على  التصويت  عملية  تتم  ان  يجب 

 التصويت على النفقات. 

فيما    اجمالي  تصويت  املداخيل  تقديرات  في شأن  يجرى 

والحسابات   امللحقة  وامليزانيات  امليزانية  يخص 

 الخصوصية. 

 

يجرى في شأن نفقات امليزانية تصويت عن كل باب  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتم التصويت باألغلبية املطلقة 

  43لألصوات املعبر عنها حسب املادة 

 113.14من القانون التنظيمي 
 

 

1- 

2- 

 : اإلدارة العامة.10الباب 
 : جمـال الشؤون االجتماعية.20الباب 
 : جمـال الشـؤون التقنيـة.30الباب 
 الشـؤون االقتصادية: جمـال 40الباب 
 : جمـال الدعــم.50الباب 
 : جمال اندماج النتائج.60الباب 

 

3- 

4 

5 
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

افقتكم سنتداول في النقطة الثامنة من جدول اعمالنا واملتعلقة إذا سمحتم سنغير من ترتيب تداولنا للنقط املبرمجة، بعد     مو

بالدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم )نادي  

 الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم(. 

 

 :2021  نونبر  12 جلسة فريدة بتاريخ  منعقدة في  استثنائية دورة من جدول اعمال   الثامنةالنقطة 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي 

        كرة القدم(.للكرة القدم )نادي الكوكب الرياض ي املراكش ي 

  

 
   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري

وإشراك   االجتماعية  والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  رئيس  بولحسن  خليل  للسيد  الكلمة  أعطي  بداية، 

 املجتمع املدني لتالوة تقرير اللجنة الخاص بالنقطة. 

 

 والرياضية والتنمية االجتماعية وإشراك المجتمع المدني بالشؤون الثقافية رئيس اللجنة المكلفة  السيد خليل بولحسن
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 8النقطة رقم 

 ة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضيةالدراسة واملصادق

 نادي الكوكب املراكش ي لكرة القدم

 
 

 

 

 

 

 

 

 جملس مجاعة مراكش
12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ    
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طبقا للمقتضيييات القانونية والتنظيمية الجاري باا العملب وفي إطار تحضييير النقط المدرجة في جدول اعمال دورة  

لكل الموجاة    27/10/2021بتاريخ    11455ب وتبعا للدعوة رقم  12/11/2021اسيتثنائية لمجلس جماعة مراكش مقررة بتاريخ  

اجتماع اللجنة المكلفة بالشيؤون الثقافية والرياضيية  للحضيور والمشياركة في أشي ال    من السيادة أعضياء اللجنة والمجلس

عل  السييياعة الحادية   2021نونبر    08ب انعقد االجتماع المذكور يوم االثنين  والتنمية االجتماعية وإشيييراك المجتمع المدني

سية السييد خليل بولحسين رئيس اللجنة عشير صيباحا بقاعة االجتماعات الكبرص بالقصير البلدي شيارع محمد الخامس برئا

 لتدارس النقطة اآلتية:
 

ة على اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية نادي الكوكب املراكش ي  الدراسة واملصادق  : 8النقطة رقم 

 لكرة القدم 
 

   :السادة  اللجنةحضر االجتماع من أعضاء *

لحسن حبيبوب أمينة لم اري القصريب رجاء المنصوريب فاطمة شوتينب رحيلة ال مراويب مريم العرابيب البشير جوهرب عبد         

 الجليل بنسعودب محمد ايت احسيسن.  
 

 : السيدانكما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي *

 الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة المجلس   :  محمد االدريسي  

 النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  عبد هللا الفجالي 

 النائب الثالث لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  عبد العزيز بوسعيد 

 النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش  :  خديجة بوحراشي 

 الجماعي لمراكش النائبة السادسة لرئيسة المجلس  :  عتيقة بوستة 
 

 
 

 

 : السادة  اعضاء المجلس الجماعي من االجتماع شارك في*
رقية العلوي حاجبب كنزة الطالبيب سعيد بوجاجةب عبد الصادق بوزاهرب محمد بنشقرونب أمل المالخب فؤاد حاجبيب جاان حدانب    

   حمزة الحداويب أحمد مروان الزنجاري.
 

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك*
 

 رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية واالجتماعية  :   عبد الرحمان مازغ 

 رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :  محمد المحير 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :  رشيد بوزيتي 

 

تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية 

 اجملتمع املدني وإشراكوالتنمية االجتماعية 

  12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش
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 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس  :   سعد نجاي 
 
 

 
وبعد الترحيب بالحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكين السادة األعضاء من نسخة من مشروع  في مستهل مناقشة هذه النقطة،  

الوثيقة التعاقدية املرجعية موضوع الدراسة، ولإلحاطة بتوجه املكتب املسير بخصوص االتفاقية، أعطى السيد رئيس اللجنة الكلمة للسيد  

قي قطاع التنشيط الرياض ي الذي أشار أن هناك إجماع على مستوى الرأي العام املحلي  النائب الثاني لرئيسة املجلس الجماعي املفوض اليه  

في السنوات األخير  التاريخية قابلتها  اقة نادي الكوكب املراكش ي لكرة القدم واإلنجازات التي حققها وطنيا وقاريا، هذه األمجاد  ة  على عر

 ظاللها على كل مكونات النادي مما جعله يفقد توهجه. وضعية صعبة في التدبير املالي والتقني واالداري أرخت ب
 

مشيرا أن الجماعة من خالل هذه االتفاقية ستدعم النادي في حدود إمكاناتها املادية واملساطر القانونية الجاري بها العمل لتخطى 

 القسم املمتاز ال سيما وأنه يملك ثقافة األلقاب. وانتشال الفريق من أزمته املالية لتجديد العهد مع النتائج اإليجابية والصعود الى 
 

نادي  لوضعية  بالنسبة  الخطر  ناقوس  الذي دق  الجماعي  املجلس  لرئيسة  األول  النائب  للسيد  الكلمة  السياق، أعطيت  ذات  وفي 

ال يستحقها بحكم تاريخه    الكوكب املراكش ي لكرة القدم، مؤكدا ضرورة إيقاف النزيف الذي يعاني منه النادي الذي جعله يتراجع ملراكز 

العريق وشعبيته الواسعة، مشيرا أن الرياضة تعد رافدا للتنمية ووسيلة تسويقية للمدن على املستوى العاملي، مضيفا أن هذه االتفاقية  

 تعتبر بمثابة كناش للتحمالت تتضمن أهداف والتزامات واضحة.
 

اقتراحـات السـادة األعضـاء كاآلتــي: عقـب ذلك، وبعـد تـالوة نـص االتفاقيـة، فتـح بـاب امل  ناقشـة وإبـداء الـرأي، حيـث جاءت مالحظـات و

املطالبة برفع االعتماد املالي املقترح على اعتبار أن املبلغ املضمن في االتفاقية ضئيل وال ينسجم مع الوضعية الصعبة التي   ▪

 يعيشها فريق الكوكب املراكش ي لكرة القدم 

 الحارثي أمام تداريب ومباريات الفريق إلعفائه من دفع تكاليف امللعب الكبير. املطالبة بفتح ملعب  ▪

ضرورة البحث عن مستشهرين لدعم الفريق للمساهمة في جعله مشروعا استثماريا ناجحا في امليدان الرياض ي باملدينة على   ▪

 املدى املتوسط والبعيد. 

النادي خالل ▪ التي يشهدها  التسيير،  أزمة  أن  على  ربط    االجماع  مبدأ  تفعيل  باب  فتح  تفرض  األخيرة،  السابقة  السنوات 

 املسؤولية باملحاسبة.    
 

ولإلجابة على بعض هذه االستفسارات وتقديم مزيد من التوضيحات، منحت الكلمة من جديد للسيد النائب األول لرئيسة املجلس  

ى الذي تسمح به ميزانية الجماعة املتأثرة بالتداعيات السلبية  الجماعي الذي أوضح أن مبلغ الدعم املضمن في االتفاقية هو الحد األقص 

النتشار وباء كورونا، مطالبا بتقديم املزيد من الدعم من كل غيور على هذا الفريق من املجلس الجماعي وخارجه، ومؤكدا أن من أولويات  

يخي وإرجاعه إلى القسم الوطني األول، مثمنا اقتراح البحث  رئاسة املجلس الجماعي في القطاع الرياض ي املساهمة في إنقاد هذا النادي التار 

 عن مستشهرين إلخراج الفريق من وضعيته الحالية. 
 

 بعدها، أدخلت اللجنة تعديالت شكلية وأخرى في املوضوع على نص االتفاقية كما هي مضمنة في الجدول اآلتي:   
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 التعليل التعديل املقرتح من طرف اللجنة االتفاقيةالنص األصلي يف  الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل 
 الثاني

 التزاميات الجمعية 
 .................... 

 التزامات خاصة بتنفيذ املشروع: ✓

▪  ....................... 

▪  ....................... 

▪  ....................... 

عبر تسويق القيم االجتماعية واألخالقية بشكل ترفيهي    وضـع سياسة اجتماعية ▪

 .أثناء إجراء مباريات األندية املمارسة بالبطولة

▪  ....................... 

إشـراك ممثـلين عن الجماعة في كل التظاهرات واملناسبات الرياضية الرسمية  ▪

الجماع تنظيم  أثناء  املختصة  الجماعية  املصالح  مع  والتعـاون  جهة،  ة من 

 .واملساهمة في التنشيط السوسيو ثقافي والرياض ي لتظاهرات رياضية، 

الجمعية  ▪ لفائدة  والطبي  واإلداري  التقني  والتأطير  التكوين  ببرامج  القيـام 

افية الجمعيةبما يرفع من  أطر( -)العبين   مستوى احتر

 :التزامات خاصة بالحكامة وحسن التدبير والوسائل االشهارية ✓

ب ▪ الجماعة  افاة  املنجزة، مو األنشطة  يتضمن  ومالي  أدبي  سنوي  تقرير 

والوضعية املالية واملحاسباتية املتعلقة بسير وتنفيذ هذه االتفاقية، وتتضمن  

 جردا ملختلف أوجه العمليات املنجزة، مصادق عليه من طرف خبير حيسوبي.

▪  .................... 

▪  .................... 

▪  .................... 

▪  .............. 

▪  .............. 

▪  .............. 

 

 التزاميات الجمعية 
 .................... 

 :التزامات خاصة بتنفيذ املشروع ✓

▪  ....................... 

▪  ....................... 

▪  ....................... 

االجتماعية واألخالقية عبر تسويق القيم  املساهمة بأنشطة تحسيسية   ▪

 .بشكل ترفيهي أثناء إجراء مباريات األندية املمارسة بالبطولة

▪  ....................... 

الرياضية   ▪ واملناسبات  التظاهرات  كل  في  الجماعة  عن  ممثـلين  إشـراك 

أثناء   املختصة  الجماعية  املصالح  مع  والتعـاون  جهة،  من  الرسمية 

 .تنظيم الجماعة لتظاهرات رياضية

لفائدة   ▪ والطبي  واإلداري  التقني  والتأطير  التكوين  ببرامج  أطر القيـام 

 املستوى االحترافي.الجمعية بما يرفع من والعبي 

 :التزامات خاصة بالحكامة وحسن التدبير والوسائل االشهارية ✓

املنجزة،   ▪ األنشطة  يتضمن  ومالي  أدبي  سنوي  بتقرير  الجماعة  افاة  مو

واملحاسب املالية  االتفاقية،  والوضعية  هذه  وتنفيذ  بسير  املتعلقة  اتية 

وتتضمن جردا ملختلف أوجه العمليات املنجزة، مصادق عليه من طرف 

 . محاسباتيخبير 

▪  ............ 

▪  ............ 

▪  ........... 

▪  ................... 

▪  ...................... 

▪  ...................... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
سياسة اجتماعية"  تم ت يير عبارة "وضع 

بعبارة "المساهمة بأنشطة تحسيسية" ألن  
العبارة األول  لاا مفاوم واسع وبعي أنشطتاا  

 ال تدخل في اختصاصات الجمعية. 
 
 

 
 

في التنشيط   والمساهمة تم حذف عبارة "
  سبق." ألنه السوسيو ثقافي والرياضي

اإلشارة إلياا في بنود سابقة في نفس 
 الفصل 
 

 تم التعديل في هذه الفقرة لمالءمة الصياغة
 
 

 
 تم التعديل في هذه الفقرة لمالءمة الصياغة
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الفصل 
 الثالث 

 

 الجماعةالتزاميات 

-  .................... 

مبلغ الدعم سيرتفع إلى  في حالة صعود الجمعية لقسم الصفوة )القسم األول(، فإن    -

 درهم(.  5.000.000.00مبلغ قدره خمسة ماليين درهم )

علىفي حالة    - الدرجة،    االحتفاظ  السنة نفس  منحة  بتقديم  مراكش  تلتزم جماعة 

 درهم(.  3.000.000.00بمبلغ قدره ثالثة ماليين درهم ) الثانية

 

 الجماعةالتزاميات 

-  .................... 

الدعم   - مبلغ  فإن  األول(،  )القسم  الصفوة  لقسم  الجمعية  حالة صعود  في 

 سنويا. درهم(  5.000.000.00سيرتفع إلى مبلغ قدره خمسة ماليين درهم )

في  في حالة    - الجمعية  الثاني(  بقاء  )القسم  الصفوة  أي قسم  الدرجة،  نفس 

 درهم(.  3.000.000.00مبلغ قدره ثالثة ماليين درهم )تبقى املنحة قارة في 

 

 
 

تم إضافة عبارة "سنويا" للتأكيد عل  أن الدعم  
سيستمر بشكل سنوي في حالة بقاء الفريق في  

 قسم الصفوة )القسم األول( 
 
 

لمالءمة الصياغة وللتأكيد  تم تعديل هذه الفقرة 
عل  أن المنحة ستبق  قارة في مبلغ  

درهم في حالة بقاء الجمعية في   3.000.000
 القسم الثاني 

 
 

الفصل 
 الرابع

 

 لجنة التتبع والتقييم 
 ................ 

وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة، أو كلما دعت إلى ذلك رئيسة الجماعة؛ ويتمحـور 

األهداف   مع  املحصلة  النتائج  تطابق  ومدى  واألدبية،  املالية  التقارير  حول  التقييـم 

االجتماعية واملصلحة املسطرة، ومدى وقع أعمال وأنشطة الجمعيـة بالنظر ملنفعتها  

 الجماعيـة. 

 تقييم لجنة التتبع وال
 ................ 

أو  في السنة، أو كلما دعت إلى ذلك رئيسة الجماعة، مرتين وتجتمع هذه اللجنة 

ويتمحـور التقييـم حول التقارير املالية واألدبية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛  

أعمال   وقع  ومدى  املسطرة،  األهداف  مع  املحصلة  النتائج  تطابق  ومدى 

 الرياضية ووقعها االجتماعينفعتها وأنشطة الجمعيـة بالنظر مل

 

 

تم تعديل هذه الفقرة لمالءمة الصياغة كما  

ارتأت اللجنة أن تجتمع لجنة التتبع والتقييم  

 مرتين في السنة عوي مرة واحدة  

 
 
 
 
 

الفصل 
 السادس 
 
 
 
 

 إنااء االتفاقية 

 اآلتيـة: الحـاالتيمكـن للجماعة إنهـاء االتفاقية تلقائيـا ودون إشعـار أو تعويـض في  •

 تغيير نظام تدبير الجمعية واحتضانه كليا من طرف الخواص.  -

 إثبات إعسار الجمعية وعدم وفائها بأداء الديون املستحقة للغير. -

 

 ـا في الحـاالت اآلتيـة: ويمكـن للجماعـة مراجعة االتفاقيـة بعد مـداوالت مجلسه •

 .عدم الحفاظ على مكانة الجمعية وبقائها ضمن أقسام الصفوة من البطولة  -

 .عـدم تنفيـذ الجمعية اللتزاماتهـا -

 .عـدم استخـدام االعتمـادات املاليـة ملا هو مبرمج له حسب األهـداف -

 التأخـر في تقديـم الوثائق املاليـة واملحاسباتيـة. -

افقـة جماعة مراكش. -  تعديـل الجمعيـة لشـروط تنفيذ االتفاقية بدون مو

 وإنااء االتفاقيةمراجعة 

الحالة يمكـن للجماعة إنهـاء االتفاقية تلقائيـا ودون إشعـار أو تعويـض في   •

 اآلتيـة:

 تغيير نظام تدبير الجمعية واحتضانه كليا من طرف الخواص.  -

 

الحـاالت  • في  مجلسهـا  مـداوالت  بعد  االتفاقيـة  مراجعة  للجماعـة  ويمكـن 

 اآلتيـة:  

 .عدم الحفاظ على مكانة الجمعية وبقائها ضمن أقسام الصفوة من البطولة   -

 .عـدم تنفيـذ الجمعية اللتزاماتهـا -

 .عتمـادات املاليـة ملا هو مبرمج له حسب األهـدافعـدم استخـدام اال  -

 التأخـر في تقديـم الوثائق املاليـة واملحاسباتيـة. -

 

تم إضافة عبارة "مراجعة" إل  عنوان الفصل  
 لمالءمة الصياغة 

 

إثبات إعسار الجمعية وعدم  تم حذف عبارة " 
ألن  "اا بأداء الديون المستحقة لل يرئوفا

هدف االتفاقية هو التنشيط وليس أداء ديون  
 الجمعية
 

 
تعدييل الجمعيية لشيروط  تم حذف عبارة "

تنفيذ االتفاقية بدون موافقية جماعة  
 ضمن" بحكم تمت اإلشارة مسبقا مراكش

شروط مراجعة االتفاقية إل  عدم تنفيذ  
 الجمعية لاللتزاماتاا  
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وتأسيسا على ذلك، وحيث أكد السادة األعضاء على ضرورة دعم نادي الكوكب املراكش ي لكرة القدم، بحكم تاريخه   

الوضعية  الفريق من  إنقاد  في  املساعدة  االتفاقية من شأنها  أن  ملدينة مراكش، وحيث  يمثلها  التي  والرمزية  العريق وشعبيته 

إلى قسم الصف التي يعيشها بهدف الصعود  التنشيط الرياض ي باملدينة، وبالنظر  الصعبة  في  وة )القسم األول( وكذا املساهمة 

في تجاوز هذه العقبات  لكون مكونات املكتب واللجنة ومن خاللهم املجلس الجماعي، باعتبارهم هيئة منتخبة، يحدوهم األمل  

فار  ناد عريق لطاملا شكل عالمة  في  الروح من جديد  بغية بعث  الوطنيةوالتغلب على اإلكراهات  القدم  تاريخ كرة  في  ، وذلك  قة 

و   مجددااإلقالع  لتحقيق   الثاني،  للقسم  الوطنية  البطولة  بين الفريق  الستعادة    ز الالعبين على تفجير طاقاتهم،يتحفلفي  الثقة 

افقتها على  والجمهور  ة مراكش  بين جماع  هدافأمشروع اتفاقية  ، وفي أفق البحث عن موارد مالية إضافية، فقد أبدت اللجنة مو

قسم الصفوة" مع التعديالت    من أجل تمثيلية مشرفة في "  والجمعية الرياضية لنادي الكوكب الرياض ي املراكش ي لكرة القدم

 املضمنة في الجدول أعاله، رافعة لرئاسة املجلس الجماعي التوصية اآلتية:

إشراف ورئاسة جماعة مراكش وبمشاركة كافة املكونات الغيورة على النادي من فاعلين اقتصاديين ومحبين    تحت   ورش تنظيم   ✓

 .من أجل العودة به إلى تحقيق النتائج اإليجابيةالبحث عن مصادر التمويل لدعم النادي رياضيين من أجل 

 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
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 مشروع 

 اتفاقية أهداف 

 بني مجاعة مراكش

 و 

 مجعية الكوكب الرياضي 

 املراكشي لكرة القدم

 

 "قسم الصفوة من أجل تمثيلية مشرفة في"
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 هدافأمشروع اتفاقية 

 الرياضي المراكشي لكرة القدمبين جماعة مراكش والجمعية الرياضية لنادي الكوكب 

 قسم الصفوة"  من أجل تمثيلية مشرفة في"

 ديبـاجــة

 املتعلق ابمجلاعات.  113.14( بتنفيذ القانون التنظميي  2015يوليو  07) 1436رمضان  20بتارخي  1-15-85ناء عىل الظهري الرشيف رمق ب  

يضبط مبوجبه حق تأأسيس امجلعيات كام مت تعديهل   1958نونرب    15املوافق    1378الأوىل  جامدى    03الصادر يف    1.58.376بناء عىل الظهري الرشيف عدد   

عدد   القانون  رمق    75.00مبوجب  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  رمق   ،2002يوليوز    05بتارخي    1.02.206الصادر  الرشيف  يف    1.09.39والظهري   18الصادر 

 . 07.09بتنفيذ القانون    2009فرباير 

 املتعلق ابلرتبية البدنية والرايضة.  30.09( بتنفيذ القانون رمق 2010غشت  24)  1431رمضان  13الصادر يف  1.02.297الرشيف رمق  بناء عىل الظهري 

 املتعلق مبدونة احملامك املالية؛  62.99املغري واملمتم مبوجبه القانون رمق   52.06بناء عىل القانون رمق  

( بسن نظام احملاس بة العمومية للجامعات ومؤسسات التعاون  2017نونرب    23املوافق )  1439ربيع الأول    04يف  الصادر    2.17.451وبناء عىل املرسوم عدد   

 بني امجلاعات. 

  27املوافق    1422ربيع الثان    26املتعلقة ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات، الصادرة بتارخي    7.2003وبناء عىل دورية الوزير الأول عدد   

 املتعلقة ابلرشاكة بني ادلوةل واجملالس املنتخبة وامجلعيات.   2003يونيو 

برام اتفاقيات التعاون   2018أأبريل  05الصادر بتارخي   D2185بناء عىل دورية وزير ادلاخلية عدد   يف موضوع دمع امجلعيات من طرف امجلاعات الرتابية وا 

 والرشاكة. 

     .ا العمل واحملددة الختصاصات لك طرفوبناء عىل القوانني اجلاري ب  

 . ، وما تاله من اجامتعات يف املوضوع2020دجنرب   22بتارخي  20679وبنـاء عىل طلب امجلعية املسجل حتت عدد  

 .وبناء عىل القانون الأسايس للجمعية الرايضية لنادي الكوكب الراييض املراكيش لكرة القدم 

  ،املنعقدة بتارخي ...............  الاس تثنائيةخالل دورته  وبناء عىل مداوالت جملس جامعة مراكش 

 :مت االتفاق والرتاضي على هذا العقد بني

 ممثال برئيسته السيدة فاطمة الزهراء املنصوري، ومقره بقصر البلدية شارع محمد الخامس
 "  من جهـة، ويصطلح عليه في االتفاقية بـ " الجماعـة 

  ، 

ممثلة بالسيد رضوان حنيش، رئيس املكتب املديري للجمعية، ومقرها االجتماعي بمركب 

 العربي بن مبارك، شارع موالي الحسن. 
 من جهة أخرى، يصطلح عليه في االتفاقية ب " الجمعيـة " 
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 الفصـل األول: اهلـدف وموضـوع االتفاقيـة 

تـروم االتفاقية حتديد أهداف وشروط الشراكة بني مجاعة مراكش ومجعية الكوكب الرياضي 

 متثيلية مشرفة يف، وضمان املراكشي لكرة القدم لتنمية احلركة الرياضية برتاب املدينة يف جمال كرة القدم

 .قسم الصفوة

 الفصـل الثانـي: التزامـات اجلمعية 

مبقتضى هذه التفاقية، تلتزم اجلمعية باالخنراط الفعلي عرب برناجمها املقدم، ومبصاحبة اجلماعة، يف 

يف إطار ميثاق رياضي أخالقي يهدف إىل تنمية  جمال كرة القدم،اختاذ كل األعمال الضرورية إلنعاش وتنمية 

 الوعي اجملتمعي من أجل املصلحة العامة.

 ية بالقيـام مبا يلـي:وهلـذه الغايـة تلتزم اجلمع

  التزامات خاصة بتنفيذ املشروع: ✓

 .اجلمعية وميزانيتها التوقعية نامج عملبربموافاة اجلماعة  ▪

 ذكـورا وإناثـا. الفئات،لتشمل كافة وفتحها مراكز التكوين  إحداثتوسيـع نطـاق املمارسة الرياضية ب ▪

وحماربة التعصب والعنف واالعتداء على املمتلكات العمومية واخلاصة تنظيـم أنشطة إلبراز قيم الوطنية واملواطنة احلقة  ▪

 مع القيام بربامج حملاربة استعمال املنشطات. ،سواء داخل املدينة أو خارجها ،مبناسبة إجراء املباريات

ندية املمارسة عرب تسويق القيم االجتماعية واألخالقية بشكل ترفيهي أثناء إجراء مباريات األ املساهمة بأنشطة حتسيسية ▪

 بالبطولة.

معية القيـام بربامج وعروض التنشيط باملالعب الستمالة وتقريب اجلماهري من الرياضة من جهة ولتمريـر الرسالة النبيلة جل ▪

 وقيمها املرجعيـة.  رة القدمالكوكب الرياضي املراكشي لك

والتعـاون مع املصاحل اجلماعية  ،رمسية من جهةعن اجلماعة يف كل التظاهرات واملناسبات الرياضية ال نيإشـراك ممثـل ▪

 .املختصة أثناء تنظيم اجلماعة لتظاهرات رياضية

 االحرتايف.ستوى املاجلمعية مبا يرفع من  أطر والعيب القيـام بربامج التكوين والتأطري التقين واإلداري والطيب لفائدة ▪
 

 االشهاريةالتزامات خاصة باحلكامة وحسن التدبري والوسائل  ✓

تية املتعلقة بسري وتنفيذ ا، والوضعية املالية واحملاسبنجزةتقرير سنوي أدبي ومالي يتضمن األنشطة املموافاة اجلماعة ب ▪

 حماسباتي.خبري مصادق عليه من طرف  ،تتضمن جردا ملختلف أوجه العمليات املنجزة، وهذه االتفاقية

 املنحة. وثائق والبنايات املثبتة لصرفموافاة اجلماعة بكشف احلساب البنكي ونسخ من ال ▪
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مصاريف أو مستحقات لفائدة  ،أو جزء منه ،ع كليا أن يكون املبلغ املمنوح من طرف مجاعة مراكش للجمعيةانتماال ▪

شركات أو مؤسسات أو غريها يف ملكية أعضاء باملكتب املديري للجمعية أو لذويهم وألصوهلم أو شركاء فيها أو 

كما ال جيوز ؛ أو يف ملكية أحد املنخرطني أو لذويهم وألصوهلم أو شريك فيها أو متصرف بالوكالة ،متصرفني بالوكالة

 األشخاص املذكورين. جلميعأن تكون مصاريف عقود لالكرتاء أو لالقتناء أو للتبادل أو تعويضات أو مستحقات 

 يل عجز مالي تعرفه مالية اجلمعية.أن يكون الدعم املمنوح من اجلماعة موضوع متواالمتناع يف مجيع األحوال  ▪

 .احرتام مبادئ احلكامة والتدبري اإلداري اجليد والشفاف ▪

 .هاوسائل تواصلاليت تستغلها ويف شعار اجلماعة يف املرافق الرياضية وضع اإلشارة لدعم اجلماعة هلا من خالل  ▪

 .ذلكبتوسيع قاعدة االخنراط وتبسيط املساطر الكفيلة  ▪

خاصة باجلماعة خالل النقـل التلفـزي للمباريات تتعلق بشعار اجلماعة أو بأي عريضة اشهارية ترغب وضع لوحات اشهارية  ▪

 ن اجلمعية ذلك يف عقدها مع املستشهرين.على أساس أن تضّم ،اجلماعة يف وضعها يف امللعب

   الفريق. وضع شعار اجلماعة بقميص ▪

اثنتـان وراء  ،وكذا اسـم اجلماعة بامللعب والقاعات الرياضية الفتـات خاصة بشعـار ثالثويستوجـب على اجلمعية نصـب  ▪

 :عبارة حتمل ،وثالثـة يف الواجهة األمامية للمنصة الشرفية ،املرميني

 مجاعة مراكش املساند الرمسي

 جلمعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة القدم
 

وذلك برسالة رمسية يتم فيها حصر عدد البطائق  ،كما تقـدم اجلمعيـة للجماعة سنويـا بطائـق ولوج امللعب

 .لدى اجلمعية مقابل وصلوتودع 

إيداع التصريح به أو بتغيريه كلما اقتضى األمر ذلك بمع  ،تلتزم اجلمعية بفتح حساب بنكي جديد خاص مببلغ الدعم

 شهادة بنكية خبصوصه لدى اجلماعة.

 الفصـل الثالـث: التزامـات اجلماعـة  

 3.000.000.00درهم )ماليني ثالثة لالتفاقية بـ  السنة األوىلتلتزم مجاعة مراكش بتقديم منحة سنوية تقدر يف  -

 املشار إليه أعاله.ساب البنكي احليف توضع درهم( 

درهم  مالينيمخسة إىل مبلغ قدره  مبلغ الدعم سريتفعفإن )القسم األول(، لقسم الصفوة اجلمعية  يف حالة صعود -

 .سنويا درهم( 5.000.000.00)

 مالينيثالثة قدره تبقى املنحة قارة يف مبلغ ، )القسم الثاني(قسم الصفوة  أينفس الدرجة بقاء اجلمعية يف حالة يف  -

 .درهم( 3.000.000.00درهم )

 مراجعة االتفاقية وإيقاف الدعـم. ةحد التزاماتها ميكن للجماعأإذا ختلفت اجلمعيـة عن  -
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 الفصـل الرابع: جلنة التتبع والتقييم 
رئيسة مجاعة جلنة التتبع والتقييم، ترأسها جناز املشاريـع وبرامـج العمل املسطرة يف إطـار إيتـم تقييـم شروط تطبيـق و

 ، وتضم يف عضويتها:مراكش أو من ينوب عنها

 تنتدبهم رئيسة جملس اجلماعةمجاعة مراكش، عن ممثلني  -

 رئيس املكتب املديري جلمعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة القدم -

 ممثلني ينتدبهم رئيس املكتب املديري جلمعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة القدم -

 قية.كما ميكن توجيه الدعوة للحضور لكل من ترى رئيسة اجلماعة يف حضوره إفادة ملوضوع هذه االتفا

ويتمحـور ؛ أو كلما دعت الضرورة إىل ذلكيف السنة، أو كلما دعت إىل ذلك رئيسة اجلماعة،  مرتنيوجتتمع هذه اللجنة 

ومدى وقع أعمال وأنشطة اجلمعيـة  ،ومدى تطابق النتائج احملصلة مع األهداف املسطرة واألدبية،التقييـم حول التقارير املالية 

 وقعها االجتماعي.الرياضية وبالنظر ملنفعتها 

 .مالية اجلمعية الفتحاص Auditeurاجلماعة بتعيني مراقب مالي متخصص ةوحيق للجنة تقديم ملتمس لرئيس

 الفصـل اخلامس: مـدة االتفاقيـة 
باستثناء يف حاالت  تاريخ التأشري عليها واحلصول على أول منحة،سنوات ابتداء من  04حتـدد مـدة االتفاقية يف 

 اإللغاء أو املراجعة كما هو منصوص عليه سابقـا.

عامل جهة مراكش آسفي وتصبـح االتفاقية سارية املفعول بعد مصادقة جملس مجاعة مراكش وتأشري السيد والي 

 عمالة مراكش عليها. 

 إهنـاء االتفاقيـة ومراجعة  الفصـل السادس:  
 اآلتيـة: احلالةقائيـا ودون إشعـار أو تعويـض يف ميكـن للجماعة إنهـاء االتفاقية تل •

 تغيري نظام تدبري اجلمعية واحتضانه كليا من طرف اخلواص.   -

 وميكـن للجماعـة مراجعة االتفاقيـة بعد مـداوالت جملسهـا يف احلـاالت اآلتيـة:  •

 بقائها ضمن أقسام الصفوة من البطولة.معية وعدم احلفاظ على مكانة اجل -

 عـدم تنفيـذ اجلمعية اللتزاماتهـا. -

 عـدم استخـدام االعتمـادات املاليـة ملا هو مربمج له حسب األهـداف. -

 التأخـر يف تقديـم الوثائق املاليـة واحملاسباتيـة. -

جل ثالثة أشهر أها وإيقاف الدعم بعد ؤوفـي كل احلاالت املشار إليها أعاله، يرتتـب عن مراجعة اجلماعة لالتفاقية إنهـا

 اإلشعار بالتوصل أو بأي وسيلة من وسائل التبليغ القانونية. وأعلى بعث رسالة بالربيد املضمون 

 فصـل السابع: تدبيـر النزاعـات ال 

 تلتـزم كل من اجلماعـة واجلمعيـة بالقيـام جبميع الوسائـل الضروريـة حلـل اخلالفـات بطـرق حبيـة وبالتوافـق.

وبعد استنفاد كل احللول يف إطار من الرتاضي والتوافق بني األطراف املتعاقدة، حيال ملف النزاع على أنظار اهليئة 

 طة والتحكيم، ويف حالة استمرار اخلالف تعرض على أنظار اجلهات املختصة.املكلفة بالوسا

 ........ ................ في:حرر بمراكش 
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 هداف أاتفاقية 

 بين جماعة مراكش والجمعية الرياضية لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم

 قسم الصفوة"  من أجل تمثيلية مشرفة في"

 اتــــالتوقيع

 
 رئيسة جملس مجاعة مراكشالسيدة 

 
 
 
 
 
 

 رئيس املكتب املديريالسيد 

جلمعية الكوكب الرياضي املراكشي لكرة 

 القدم

 

 تأشرية السيد والي جهة مراكش آسفي

 عامل عمالة مراكش
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري
 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، أود أن أشير أن موضوع هذه النقطة يذكرني في فترة سابقة كان فيها نادي الكوكب املراكش ي لكرة  

القدم يمر من أزمة في القسم الثاني، وحينها قرر املجلس الجماعي ومعه أصحاب النوايا الحسنة دعم الفريق بحكم أنه مفخرة ومعلمة  

فابني وأبي عاشقان للنادي وأنا باملثل، وبفضل هذا الدعم تمكن الفريق من الصعود إلى القسم األول، ونتمنى اليوم  للمدينة الحمراء، 

 كذلك نفس الش يء وأن نفخر بفريقنا. 

يد  ملاذا اليوم نود دعم نادي الكوكب املراكش ي؟ ألنه يمر من أزمة جعلت الفيفا تصدر حكما ضده، وأنا شخصيا بذلت مجهودا مع الس

 رئيس النادي وزرنا السيد رئيس الجامعة الذي أبدى كل بوادر التعاون معنا وناقشنا املساطر املمكنة ملساعدة الفريق. 

الدعم املضمن في االتفاقية اليوم هو دعم مهم ورمزي ولن نكتفي به، سنبحث عن دعم إضافي من شركات ومن كافة النوايا الحسنة  

ساعدته في تجاوز األزمة التي يمر منها، وفي هذا السياق راسلت مجموعة من الشركات وطلبت منهم دعم  والغيورين على النادي بغية م 

النادي،   اتفاقية لدعم  الذي بمعية أعضائه صادقوا على  السيد رئيس مجلس الجهة  املناسبة أشكر  الكوكب املراكش ي، وبهذه  فريق 

فريق من وضعيته الحرجة، فالكوكب املراكش ي عليه أن يبين أن لديه القدرة  وعليه نتمنى أن نحصل على املساعدة الكافية إلخراج ال

 املالية التي تمكنه من رفع حكم الفيفا عنه واسترجاع بريقه. 

ملاذا نادي الكوكب املراكش ي مهم؟ ألن أبناءنا في حاجة ألبطال يمثلون قدوة لهم، وإذا أحب الطفل والشاب ممارسة الرياضة نكون قد  

النحراف وتعاطي املخدرات، وليس ألننا دعمنا فريق الكوكب املراكش ي لكرة القدم أقصينا الرياضات األخرى بل هي فقط مسألة  جنبناه ا 

أولويات، فالنادي يعيش أزمة وكان لزاما على املجلس الجماعي أن يتجاوب معها، وهذه إشارة من املجلس أن لديه مشروع سياس ي لدعم  

 أهنئ السيد عبد الصادق بيطاري عضو املجلس الجماعي النتخابه عضوا في االتحاد الدولي للجمباز.الرياضة، وبهذه املناسبة 

 وأخيرا نتمنى لهذا النادي العريق التوفيق، وبإذن هللا سيعود فريق الكوكب املراكش ي لكرة القدم إلى إشعاعه كما عهدناه.

 واآلن، باب املناقشة مفتوح حول النقطة. 

 عضو المجلس الجماعي   الصادق بيطاريالسيد عبد 

  

باملسار الذي عرفته االتفاقية، ففي سنة   بد أن نذكر  النقطة ال  الرئيسة، وبخصوص موضوع  التهنئة السيدة  بداية    2009شكرا على 

تت في هذا اإلطار  املجلس ما قبل السابق لم تكن هناك اتفاقية شراكة بين املجلس الجماعي ونادي الكوكب املراكش ي، وأول اتفاقية أ

مليون سنتيم، وبحكم أنني الكاتب العام    500مليون ثم    300مليون سنتيم، ثم ارتفع هذا الدعم إلى مبلغ    100نصت على دعم بقيمة  

لنادي الكوكب املراكش ي وعلى معرفة جيدة بوضعيته، فأزمة الفريق اليوم ليست أزمة مالية بقدر ما هي أزمة ثقة وأزمة أشخاص، ومن  

املنبر أتمنى ملصلحة هذا النادي الكبير أن ننس ى الخالفات، والعمل على اتخاذ إجراءات قانونية لتمكين الفريق من تجاوز الوضعية    هذا

مليون سنتيم سنويا منح منها    500الصعبة التي يعيشها، وفي هذا االطار كان املجلس السابق مشكورا قد أبرم اتفاقية شراكة بقيمة  

املاضية   في ذمته    150السنة  تداعيات وباء كورونا، وال زال  إلى    350مليون بسبب  املبلغ  مليون موضوع   300مليون، وإذا أضفنا هذا 

مليون سنتيم، لذلك كنت أترجى أن يمنح الدعم للنادي بأثر رجعي إن أمكن ذلك في السنة األولى    650االتفاقية اليوم يصبح املجموع  

 لالتفاقية. 

كذلك أطلب من كافة داعمي النادي من مجلس جماعي ومجلس الجهة ومجلس العمالة أن يقدموا التزاما لدى الجامعة بهذا الدعم بغية  

تقديمه إلى الفيفا بهدف رفع العقوبة عن الفريق في أفق شهر دجنبر املقبل، أيضا أطلب إعادة النظر في عقد الكراء الخاص بملعب العربي  

روقات التي يعرفها، من خالل تكوين لجنة مختلطة، وأطلب أن أكون عضوا فيها، ملعاينة الوضعية القانونية لهذا العقد  بن امبارك والخ

 ألنه يخص نادي الكوكب املراكش ي فرع كرة القدم وليس جمعية الكوكب املراكش ي. 
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باملكتب الشريف للفوسفاط ملساعدة الفريق فإذا كان    كما أقترح من أوجه الدعم لهذا النادي العريق أن تربطوا السيدة الرئيسة اتصاال 

مليون، فمدينة مراكش تقع كذلك    700مليون سنتيم ونادي بن جرير    100نادي مدينة آسفي يدعم من طرف هذه املؤسسة بمبلغ مليار و 

 في تراب الجهة ومن حق ناديها االستفادة من دعم هذا املكتب ولو بمليار سنتيم. 

نة مراكش من إحداث وكالة للتنمية الرياضية ألن هناك أندية أخرى تنشط باملدينة الحمراء وال يمكننا أن نبخل عليهم  أيضا ال بد ملدي

أشهر للتدخل وإصالح الخلل قبل نهاية  3بالدعم، وبالرجوع لالتفاقية موضوع النقطة أطلب أن تنعقد لجنة التتبع بشكل دوري أي كل 

بين دعم النادي ودعم مركز التكوين، وفريق الكوكب املراكش ي يتوفر على مركز للتكوين وال بد من مراجعة  السنة، كذلك ال بد من التفريق  

 وضعيته القانونية وتفويت هذه العقارات لنادي الكوكب املراكش ي لكرة القدم. 

ند أن  الدورة، وأطلب  أعمال هذه  في جدول  النقطة  إدراج هذه  على  الرئيسة  السيدة  أشكركم  بأندية  وأخيرا  نقط خاصة  رج مستقبال 

 االتفاق، األوملبيك واملولودية التي لديها تاريخ كبير باملدينة. 

   عضو المجلس الجماعي السيد محمد بنشقرون
 

إشكالية فريق الكوكب املراكش ي معقدة اليوم، وأشد بحرارة على رئيس النادي السيد رضوان حنيش ألنه يثابر لوحده ويعاني في صمت، 

ماليين درهم شهريا، وال أعتقد السيدة الرئيسة أن في استطاعة أحدنا توفير هذا املبلغ، فالكوكب املراكش ي    3إلى    2فهذا الفريق يحتاج من  

مؤسسة تدعمه، مثال فرق الفتح الرباطي، املغرب الفاس ي وأوملبيك خريبكة كانت تعاني نفس االشكال تعاقدت مع مؤسسات   بحاجة إلى 

حاضنة فتجاوزت صعوباتها املالية، لذلك نحتاج إلى مؤسسة تحتضن فريق الكوكب املراكش ي، وهذه املؤسسة لن نجدها في مراكش  

ومؤسسة املهرجان الدولي للفيلم كلها مؤسسات باستطاعتها دعم    ONCFي للسكك الحديدية  بل على املستوى املركزي كاملكتب الوطن 

 النادي بسخاء.

كذلك نجد في فريق الكوكب املراكش ي تطاحنا كبيرا، وأترجاك السيدة الرئيسة أن تدخلي على الخط وتفكي هذه النزاعات، وكفانا من  

 فريق إلى الوضعية املزرية التي أضحى يعيشها.هذه الصراعات والدعاوى القضائية التي أدت بال

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيسة  السيدة فاطمة الزهراء المنصوري
 

أنا صراحة ال أعلم ما الذي يقع في فريق الكوكب املراكش ي، لكني أعدكم عما قريب السيد بنشقرون أن نضع اليد في اليد بمعية السيد  

يعاني منها   التي  الخالفات  الكبير لطوي كافة  النادي  بهذا  تربطهم عالقة  الذين  السيد نكيل وكافة األعضاء  السيد االدريس ي،  بيطاري، 

 تمنى له كل الخير في قادم األيام. الفريق الذي ن

 وترأس الجلسة النائب األول لرئيسة املجلس الجماعي( اللتزامات عملية )في هذه األثناء غادرت رئيسة املجلس الجماعي القاعة ملحوظة:

   عضو المجلس الجماعي السيد ي. مصطف  مطار 
 

اليوم من أزمة مالية بل خالفات،  كل ما قاله اإلخوة األعضاء قبلي يدل على أن فريق   الكوكب املراكش ي بحمولته التاريخية ال يعاني 

وبالتالي أقترح على رئاسة املجلس تكوين لجنة مصالحة تضم حكماء إلنقاذ النادي، فبإنقاذه نكون قد أنقذنا مدينة مراكش، فمن العيب  

القسم الثاني وال يجد من يسمع ملشاكله، أنا اليوم مع هذا الدعم رغم  أن يقبع نادي يمثل مدينة في حجم املدينة الحمراء في قاع ترتيب  

قلته لكن األفضل قادم بإذن هللا، كما يجب مستقبال االلتفاف حول الفرق األخرى الناشطة باملدينة وعقد شراكات معها حيث ستمثل  

 مشتال للمواهب. 
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   عضو المجلس الجماعي  السيد لحسن حبيبو
 

بإيجاز ما دار في اجتماع اللجنة، واشكر السادة األعضاء على الحضور ومساهمتهم الفعالة فيه، حيث تميز بنقاش موضوعي  أود أن أنقل 

ومسؤول أفرز اتفاقية الشراكة التي أمامنا والتي أعتبرها اتفاقية أهداف، وبهذه املناسبة أتقدم بشكري إلى موظفي مصلحة ادارة شؤون  

تطبيق "واتساب" وثائق بجودة عالية صياغة وشكال، وهذا انتقال إلى مستوى آخر من التدبير وهو التدبير    املجلس التي وفرت لنا عبر 

 وقد ظهرت بالفعل مؤشراته اإليجابية.  الرقمي

وبالعودة ملوضوع النقطة وخالل اجتماع اللجنة قام رئيسها مشكور بداية بإعطاء الكلمة ألعضاء املكتب املسير بغية وضع الحضور أمام  

التصور العام للموضوع، ثم مناقشته وتقديم مقترحات حوله، وبالتالي ال يمكنني إال أن أثمن االتفاقية، وأضم صوتي القتراح السيد  

 البحث عن شركة محتضنة لفريق الكوكب املراكش ي إلخراجه من ضائقته املالية، وأتمنى له التوفيق والنجاح. بنشقرون بضرورة

   عضو المجلس الجماعي السيد عبد الجليل بنسعود 
 

نادي الكوكب املراكش ي نادي عريق لكن مع األسف يعاني من أزمة خانقة، هذه األزمة ليست أزمة مالية باألساس بل هي أزمة تسيير،  

أن يسير   املراكش ي  الكوكب  لنادي  اللجنة ال يمكن  في اجتماع  أن قلت  أياد سيئة، وكما سبق  تدبره  الفريق منذ سنوات أن  وقدر هذا 

ذا؟ ألن التدبير يحتاج إلى أياد نقية والنية الحسنة وهذا ما يفتقده مسيرو فريق الكوكب املراكش ي لكرة القدم، هذا  بالطريقة الحالية، ملا

 دورات حصل على نقطتين فقط.  8النادي الذي نأسف للوضعية التي آل إليها، فال يعقل أنه بعد مرور 

لنادي العريق ملدينة مراكش، أال تشفع له هذه اإلنجازات للتعاطف معه  إذن ال بد من الوقوف للتأمل في اإلنجازات التي حققها هذا ا

مليون سنتيم ضئيلة ماديا، لكنها من الناحية املعنوية تعني الكثير    300ومساعدته؟ صحيح أن منحة املجلس الجماعي مشكور البالغة  

 ملحبي هذا الفريق الكبير. 

الصعيد الجهوي أن تصنف دعمها حسب املدن وليس حسب القسم الذي ينشط فيه  كما أود من الجهات املانحة للفرق الرياضية على 

 الفريق، وعليه ال يجب أن نعتبر أن نادي الكوكب املراكش ي ناد من الدرجة الثانية بل هو فريق يمثل مدينة مراكش.  

   عضو المجلس الجماعي  السيد محمد ايت بويدو 
 

موضوع نادي الكوكب املراكش ي موضوع شائك، فعبر التاريخ وبتعاقب املجالس على تسيير مدينة مراكش الفريق الوحيد الذي استفاد  

من الدعم هو فريق الكوكب املراكش ي، بخالف أندية أخرى لكرة القدم ولرياضات أخرى ناشطة باملدينة، واالشكال الذي يتخبط فيه  

يري محظ، أنا لن ألوم املكتب املسير الحالي وال رئيس النادي، بل كل لومي أوجهه للمسيرين السابقين، وفي  فريق الكوكب املراكش ي تسي 

  هذا السياق اقترح السيد بنشقرون أن يدبر الفريق بالطريقة الذي يسير بها نادي الفتح الرباطي مثال، لكن مع احترامي ألستاذنا بنشقرون 

يي الفتح الرباطي والجيش امللكي أعتبرهما استثناء إلى جانب فريقي الرجاء والوداد، فإذا كنت رئيس  أختلف معه في هذه النقطة ألن ناد

أتى وجد   لناد ولم تستطع أن تجلب له مستشهرين فيجب أن ترحل، وأنا ال أقصد بكالمي الرئيس الحالي السيد حنيش الذي عندما 

ماليير سنتيم، بالطبع لن يجد مستشهرا، مشكورة السيدة الرئيسة    3يونه إلى  الفريق يعاني أزمة خانقة في القسم الثاني حيث وصلت د

التي اجتمعت مع السيد لقجع رئيس الجامعة لبحث حلول لهذا النادي، لكن أال يوجد مراكشيون غيورين أو مستشهرون أو شركات  

 النتشال الفريق من الوضعية التي يعيشها؟ 

أقترح رفع الدعم إلى مبلغ  أتمنى أن تتظافر الجهود   مليون سنتيم خالل السنة األولى لالتفاقية عوض    500إلنقاذ هذا النادي العريق، و

مليون سنتيم، فهدفنا   500مليون، ألن فرق أخرى بمدن ليست بحجم مدينة مراكش وتنشط في القسم الثاني يتم دعمها سنويا ب  300

لقاب ويشارك في بطوالت إفريقية، ولم ال أن نرى جاللة امللك نصره يتصل برئيس فريقنا  أن نرى نادي الكوكب املراكش ي ينافس على األ

 لتهنئته بالفوز بلقب كأس العرش.



 

149 
 

 "الجزء األول" 12/11/2021ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ  االستثنائيةمحضر الدورة  3الدورة رقم 

   عضو المجلس الجماعي )نقطة نظام(  السيد محمد نكيل
 

النقطة يحتاج األغلبية املطلقة  الحظت أن بعض السادة األعضاء بدأوا يغادرون القاعة، وأود فقط أن أذكر أن التصويت على هذه  

 لألعضاء املزاولين مهامهم، ونظرا ألهميتها أطلب من االخوة األعضاء البقاء في القاعة. 

   عضو المجلس الجماعي السيد عبد السالم سي كوري
 

املاض ي وبقي املجلس السابق ملتزما  أنا أثمن هذه االتفاقية، ولإلشارة ليست هي األولى، بل هناك اتفاقية سابقة في عهد املجلس ما قبل  

بمضامينها وبالدعم الكامل إلى نهاية االتفاقية، واليوم نحن أمام اتفاقية جديدة تعد استمرارا لالتفاقيات السابقة، وأتأسف للوضعية  

 التي وصل إليها فريق الكوكب املراكش ي، وأتمنى صادقا أن تتحسن حاله. 

املراك الكوكب  نادي  أن مشكل  فريق جميع  أعتقد  املراكش ي  الكوكب  ففريق  والتسيير،  التدبير  املالية وشفافية  بالحكامة  يتعلق  ش ي 

املراكشيين ويجب أن يبقى بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة، وال بد من الجميع أن يتعاون ويبذل مجهودا إلنقاذ هذا النادي  

 الكبير. 

ن تتواصل باستمرار فأحيانا األطراف املعنية ومنها جماعة مراكش ال تكون على علم  كذلك ال بد للجمعية الرياضية الكوكب املراكش ي أ

باملشاكل التي تعاني منها الجمعية، وبهذه املناسبة ال بد من مراجعة منظومة دعم األندية الرياضية ككل بمدينة مراكش، فهناك فرق  

 اعا للمدينة الحمراء. من كافة األصناف الرياضية تنافس على أعلى املستويات وتمثل إشع

   عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن
 

التي تعاقبت على تسيير فريق الكوكب املراكش ي، ما يهمنا مدخالن أساسيان: األول إعداد كناش   اليوم لسنا بصدد محاسبة املكاتب 

أي   اللجنة  توصية  هو  والثاني  الرياضية،  واألندية  الفرق  وتمويل  لدعم  تحتتنظيم  تحمالت  مراكش    ورش  جماعة  ورئاسة  إشراف 

البحث عن مصادر التمويل لدعم النادي  وبمشاركة كافة املكونات الغيورة على النادي من فاعلين اقتصاديين ومحبين رياضيين من أجل  

 ، والتي أطلب من رئاسة املجلس السهر على تنزيلها.من أجل العودة به إلى تحقيق النتائج اإليجابية

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  االدريسي السيد محمد 
 

أشكركم على تدخالتكم القيمة وتفاعلكم اإليجابي مع هذه النقطة، وإن لم يتبق أي متدخل بخصوصها، أقترح عليكم املرور إلى عملية  

 التصويت. 
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 :2021  نونبر  12منعقدة في جلسة فريدة بتاريخ النقطة األول  من جدول اعمال دورة استثنائية 

مليون درهم من طرف وزارة االقتصاد   45الدراسة واملصادقة على مشروع تعديل اتفاقية شراكة خاصة بتحويل مبلغ  

 واملالية، لفائدة ميزانية جماعة مراكش، تتعلق بإنجاز مشروع يندرج في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".  
 راكش()نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة م 
 

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  السيد محمد االدريسي 

رئيسة اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة   في بداية مناقشة هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيدة حليمة بامحمد

 لتالوة تقرير اللجنة الخاص بها. 

 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  السيدة حليمة بامحمد 
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طبقا للمقتضيييييات القانونية والتنظيمية الجاري باا العملب وفي إطار اسييييتكمال تحضييييير النقط المدرجة في جدول اعمال دورة 

لكل من السييادة الموجاة   27/10/2021بتاريخ    11451ب وتبعا للدعوة رقم  2021/ 12/11خ  لمجلس جماعة مراكش مقررة بتاري اسييتثنائية

ب انعقد اجتماع ثان اجتماع اللجنة المكلفة بالميزانية والشيؤون المالية والبرمجةللحضيور والمشياركة في أشي ال   أعضياء اللجنة والمجلس
عل  السيياعة الحادية عشيير صييباحا بقاعة االجتماعات الكبرص بالقصيير البلدي شييارع محمد    2021نونبر    02للجنة المذكورة يوم الثالثاء  

 الخامس برئاسة السيدة حليمة بامحمد رئيسة اللجنةب وذلك لمواصلة تدارس النقط المعلقة والنقط المتبقية االتية:
 

  والتصويت عليها.  2022ميزانية مجلس جماعة مراكش برسم السنة املالية دراسة مرشوع 

  والتصويت عليها.  2022دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

   مليون درهم من طرف وزارة االقتصاد   45الدراسة واملصادقة عىل مشوع تعديل اتفاقية رشاكة خاصة بتحويل مبلغ 

   واملالية، لفائدة ميزانية جماعة مراكش، تتعلق بإنجاز مشوع يندرج يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة". 

                              
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(      

 

   السادة: اللجنةحضر االجتماع من أعضاء *
 ثورية بوعبادب فؤاد حاجبيب ي. مصطف  مطار.       

 

  *كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة:
 النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :   عبد هللا الفجالي 
 النائبة الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :   خديجة بوحراشي 

 النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :   عتيقة بوستة
 
 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي من *وواكب االجتماع
 أحمد خوبةب عبد السالم سي كوريب جاان حدانب السعيد ايت المحجوبب مريم باحسو.   

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكش*ك
 

 الميزانية والصفقات واللوجستيك رئيسة قسم  :    بشرص نبيل 
 رئيس قسم التعمير والممتلكات  :   امين الزرقطوني 
 عن قسم الميزانية والصفقات  :   رشيد ليموني
 رئيس مصلحة ادارة شؤون المجلس  :   محمد المحير 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي 

 
 

أنات اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة دراستاا لمشروع ميزانية مجلس جماعة مراكش  بعد أن  
ب تم االنتقال بالدراسة للنقط المتبقية ومناا النقطة االول  من جدول اعمال الدورة االستثنائية المقررة  2022برسم السنة المالية  

 عل  النحو االتي:  2022/ 12/11بتاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 تقرير اجتماع اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة 

  12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ 
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 : 12/11/2021النقطة االولى من جدول اعمال دورة استثنائية ملجلس جماعة مراكش بتاريخ 

واملالية   االقتصاد  وزارة  طرف   من  درهم   مليون   45  مبلغ   بتحويل   خاصة  شراكة  اتفاقية   تعديل  مشروع  على   واملصادقة  الدراسة  

 ."املتجددة الحاضرة  مراكش" برنامج إطار   في  يندرج مشروع  بإنجاز  تتعلق  مراكش  جماعة ميزانية لفائدة
 )مراكش  عمالة عامل الوالي السيد من  مضافة  )نقطة   

 

بخصوص هذه النقطةب وبعد تمكين السادة االعضاء بنسخ ورقية من مشروع االتفاقية موضوع النقاش المتعلقة بتعديل 
  تتعلق   مراكش   ميزانية جماعة  والمالية لفائدة  االقتصاد  وزارة  طرف  من  درهم  مليون  45  مبلغ  بتحويل   خاصة  شراكة  اتفاقية

أعطت    الحاضرة  مراكش"  برنامج  إطار  في  يندرج  مشروع  بإنجاز بالتقريرب ولإلحاطة بحيثياتااب  المتجددة كما هي مرفقة 
 م التوضيحات في شأن أسباب النزول. السيدة رئيسة اللجنة الكلمة للسيد رئيس مصلحة إدارة شؤون المجلس لتقدي

وفي هذا اإلطارب أشار السيد رئيس المصلحةب في إطار ورقة كرونولوجية للملفب أنه سبق لمجلس جماعة مراكش أن  

عل  اتفاقية شراكة خاصة أطرافاا المتعاقدة: وزارة   2021  يوليوز  27بتاريخ    2021/ 578/2/2/07مقرر عدد  صادق بمقتض   

 45أسفي وجماعة مراكش تتعلق بتحويل مبلغ    – الداخليةب وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةب والية جاة مراكيش  

الحاضرة   "مراكش  برنامج  إطار  في  مندرج  مشروع  تمويل  في  للمساهمة  مراكشب  جماعة  ميزانية  لفائدة  درهم  مليون 

 المتجددة".  

بتاريخ   للنقطة  القانوني  بالملف  الخارجية  المصالح  السيد رئيس  9026تحت عدد    2021/ 28/07وبعد موافاة  ب يضيف 

المصلحةب وتوقيع االتفاقية من لدن السيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد وزير الداخليةب فقد تم إرجاعاا بمقتض  كتاب  

نه "بعد إحالة وزارته الملف عل  مصالح وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارةب قصد  السيد وزير الداخلية الذي يفيد بأ 

 التوقيع فقد أرجع بدون ذلك عل  أساس إبداء المالحظتين التاليتين: 

ح اإلدارة  أوال: يتعين التوضيح بالفقرة األول  من المادة الثانية من مشروع االتفاقيةب أن التزام وزارة االقتصاد والمالية وإصال 

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش يتأت  من عملية بيع قطعتين ارضيتين تابعتين للرسمين العقارين   45بتحويل مبلغ 

M/1068  و/M  12632   متر مربع الكائنتين بمراكش لفائدة    282سنتيار /و    95آر و    80هكتارات و    5مساحتاما عل  التوالي

بالحساب   "DOWN TOWN HOTEL CORPORATION DHC SA"شركة   المرصودة  المذكور من االعتمادات  المبلغ  وسيتم تحويل 

 الخاص ب "استبدال أمالك الدولة" وفق المساطر القانونية الجاري باا العمل. 

  45  ثانيا: يتعين التوضيح بالفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع االتفاقيةب أن تلتزم جماعة مراكش بتخصيص مبلغ

مليون درهمب وإنجاز برامج التايئة    10مليون درهم المحول لفائدتااب حصرياب من أجل: تايئة طريق مبرمجة بمبلغ مالي قدره  

 مليون درهم.  35بمبلغ مالي قدره  "مراكش الحاضرة المتجددة"في إطار برنامج 

ت السيد وزير االقتصاد والمالية وإصالح  وتبعيا لذلكب تم إعادة صياغة االتفاقية في شكلاا المعدل عل  ضوء مالحظا

 اإلدارة لتعري عل  أنظار اللجنة.
 

عقيب ذلكب وبعيد اإلطالع عل  االتفاقية المعدلة واالستماع للتوضيحاتب تمت اإلشادةب بدايةب بمستوص طبيعة االستثمار 

مليون    45القاضي بتخصيص مبلغ  وقرار اللجنة الجاوية لالستثمار  "  DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SA"  مع شركة

درهم من ثمن بيع قطعتين ارضيتينب وذلك استنادا عل  قرار لجنة االستثناءات في مجال التعمير من جاةب وكذا بالمبت   العام  

لالتفاقية باعتبارها قيمة مضافة في استكمال بعي المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" من  

مليون درهم بالنظر أنه تم إنجازها    10ة أخرصب متحفظين عل  المشروع المبرمج المتعلق بتايئة الطريق بمبلغ مالي قدره  جا

 من قبل مما يطرح عالمة استفاام حول دواعي ادراجاا وكيفية استرجاع هذا المبلغ. 
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ور المعدلةب  في صي تاا  االتفاقية  موضوع  تثمين  وبعد  ذلكب  المالية وتأسيسا عل   االعتمادات  تحصيل  في  منام  غبة 

فقد  المرصودة في اطار االتفاقية كأولوية خاصة المتعلقة بتايئة الطريق المنجزة عل  أساس إمكانية إعادة برمجته مستقبالب 

اللجنة موافقتاا عل  اتفاقية  وزارة  طرف  من  درهم  مليون  45  مبلغ  بتحويل  في صي تاا التعديلية والخاصة  الشراكة  أبدت 

المتجددة"    الحاضرة  مراكش"  برنامج  إطار  في  يندرج  مشروع  بإنجاز  تتعلق  مراكش  ميزانية جماعة  والمالية لفائدة  االقتصاد

     كما هي مرفقة بالتقرير عل  ضوء مالحظات مصالح وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة في الموضوع.

 
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر
 اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجةرئيسة 

 حليمة بامحمد   
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 المملكة المغربية 

 

 

 

 

 

 

 معدلة   اتفاقية شراكة خاصة 

مليون درهم    45تتعلق بتحويل مبلغ    

لفائدة ميزانية جماعة مراكش  

للمساهمة في تمويل مشروع مندرج في  

إطار برنامج "مراكش الحاضرة  

 المتجددة" 
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مليون درهم لفائدة ميزانية مجاعة مراكش للمساهمة يف متويل مشروع  45اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

 احلاضرة املتجددة"مندرج يف إطار برنامج "مراكش 
 

 الدبـــاجـــــــــة

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

 واالرتقاء به إىل مستوى تطلعات الساكنة؛

" املوقعة أمام احلاضرة املتجددة اتفاقية اإلطار املتعلقة بتنمية وتطوير مدينة: "مراكش  مشاريعتفعيل يف إطار و ✓

 ؛2014يناير  06أنظار صاحب اجلاللة نصره اهلل بتاريخ 

بشأن اختصاصات 1977فرباير15املوافق  1437صفر 25الصادر يف  1.75.168على الظهري الشريف رقم  وبناء ✓

 ؛1993أكتوبر  06موافق  1414ربيع الثاني  19بتاريخ  1.93.293بالظهري الشريف رقم  العمال كما مت تغيريه وتتميمه

بتنفيذ القانون  2015يوليوز  7املوافق  1436رمضان  20الصادر يف  1.15.83على الظهري الشريف رقم  وبناء ✓

 باجلماعات؛املتعلق  113.14قم رالتنظيمي 

 املراكز اجلهوية لالستثمار وإحداث اللجن اجلهوية املوحدة لالستثمار؛ املتعلق بإصالح  47-18بناء على القانون رقم  ✓

مبثابة النظام  1967ابريل  21املوافق ل  1387حمرم  10الصادر بتاريخ  66-330بناء على املرسوم امللكي عدد  ✓

 العام للمحاسبة العمومية كما وقع تغيريه وتتميمه،

بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات  2017نوفمرب  23بتاريخ  2-17-451بناء على املرسوم رقم  ✓

 التعاون بني اجلماعات،

مبثابة ميثاق الوطين  2018دجنرب  26موافق  1440من ربيع اآلخر  18صادر يف  2.17.618وبناء على املرسوم رقم  ✓

 لالمتركز اإلداري؛

لقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخالت قطاعات ويف إطار تفعيل السياسة احلكومية لسياسة املدينة وا ✓

متعددة واهلادفة إىل ضمان منو منسجم ومتناسق للمدن واملراكز احلضرية اليت تعرف تطورا سريعا وضغطا 

 اجتماعيا وضغطا اجتماعيا وخاصة على مستويات متعددة؛

 DOWNTOWNبني احلكومة املغربية وشركة " 2015 دجنرب 01وبناء على اتفاقية اإلطار لالستثمار املوقعة بتاريخ  ✓

HOTEL CORPORATION DHC SA والسيما الفصل الثالث منها؛ " 

 DOWNTOWN HOTELوبناء على اتفاقية االستثمار اخلاصة املوقعة بني احلكومة املغربية وشركة " ✓

CORPORATION DHC SA  ؛2016فرباير  16" بتاريخ 

واملتعلقة بإجناز املشروع السياحي والسكين  2018يناير  25 التفاقية اإلطار املوقعة املغري 01وبناء على امللحق رقم  ✓

 «.DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SAوالتجاري من طرف شركة "

 ؛2018يناير  25املغري التفاقية اخلاصة املوقعة بتاريخ  01وبناء على امللحق رقم  ✓

القاضي باإلذن ببيع قطعتني أرضيتني تابعتني ألمالك  2018ماي  18اريخ وبناء على قرار وزير االقتصاد واملالية بت ✓

 »؛ DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SAالدولة مبراكش لفائدة شركة "

 DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHCوبناء على عقد البيع التوثيقي بني امللك اخلاص للدولة وشركة " ✓

SA  سنتيار  95آر  08هكتار 5مت مبوجبه بيع القطعتني األرضيتني مساحة األوىل  والذي 2018ماي  25" املنجز بتاريخ

الكائنني مبراكش  M 12632/و M/10068مرت مربع التابعتني على التوالي للرسم العقار  282والثانية ذات املساحة 
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 210صل عددسددته الشركة السالفة الذكر مبوجب الو درهم 70.864.280.13مقابل أداء مبلغ إمجالي قدره 

 ؛24/05/2018بتاريخ 

 ، 2014نوفمرب 11بناء على قرار جلنة االستثناءات يف جمال التعمري اجملتمعة بتاريخ    ✓

مليون درهم من  45؛ القاضي بتخصيص مبلغ 2015نونرب  25وبناء على قرار اللجنة اجلهوية لالستثمار اجملتمعة بتاريخ  ✓

، للمساهمة 2014نوفمرب 11جلنة االستثناءات يف جمال التعمري اجملتمعة بتاريخ مثن البيع، وذلك استنادا على قرار 

 يف متويل بعض املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش احلاضرة املتجددة".

وبناء على كون نفس اللجنة أوصت بإعداد اتفاقية خاصة الحقا يتم توقيعها بني كل من وزير االقتصاد واملالية،  ✓

خلية وجملس مدينة مراكش، وذلك من اجل حتديد الكيفية والشروط الالزمة لتحويل من طرف الدولة وزير الدا

 مليون درهم السالف الذكر. 45لفائدة ميزانية اجلماعة مبلغ 

)جلسة صباحية(،  2021 يوليوز 27بتاريخ  578/2/1/7/2021االول حتت عدد  مجاعة مراكش:جملس  قرريمل وتبعا ✓

)جلسة زوالية( يف شان املصادقة على اتفاقية شراكة  2021 يوليوز 27بتاريخ  578/2/2/7/2021والثاني حتت عدد 

مليون درهم لفائدة ميزانية مجاعة مراكش، للمساهمة يف متويل مشروع مندرج  45خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

تهيئة الشطر الثاني ملنتزه موالي احلسن املمتد من شارع  يف إطار برنامج "مراكش احلاضرة املتجددة" ويهم

 حممد السادس إىل شارع الريموك مبدينة مراكش.

يف شأن املالحظات اليت ابدتها مصاحل وزارة  21/09/2021بتاريخ  D2971وتبعا إلرساليه السيد وزير الداخلية رقم   ✓

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة يف موضوع الالتفاقية.

 وتبعا ملداوالت جملس مجاعة مراكش خالل دورته االستثنائية بتاريخ .................................... ✓

 

 

 ومن اجل تفعيل مضامني هذه االتفاقية اخلاصة، وقع االتفاق والرتاضي بني األطراف املتعاقدة على ما

 يلي:
 

 األطـــراف املتعــاقـــدة:

 

 الداخلية؛وزيـــــــر  •

 وزيـــــــر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة؛ •

 أسفي؛-والية جهة مراكش •

 .مجاعة مراكش •
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 مت االتفاق على ما يلي:

 موضوع االتفاقيةاملادة األوىل: 

مليون درهم لفائدة ميزانية مجاعة  45تهدف هذه االتفاقية إىل حتديد شروط حتويل مبلغ 

 املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش احلاضرة املتجددة".مراكش للمساهمة يف متويل بعض 
 

 

 : التزامات األطراف املتعاقدةاملادة الثانية

 وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة:
مليون درهم لفائدة ميزانية مجاعة  45تلتزم وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتحويل مبلغ 

 M 12632/و M/1068مراكش متأتى من عملية بيع قطعتني ارضيتني تابعتني للرمسني العقارين 

فائدة شركة مرت مربع الكائنتني مبراكش ل 282سنتيار /و 95ار و 80هكتارات و 5مساحتهما على التوالي 

"DOWN TOWN HOTEL CORPORATION DHC SA  وسيتم حتويل املبلغ املذكور من االعتمادات "

 املرصودة باحلساب اخلاص ب "استبدال أمالك الدولة" وفق املساطر القانونية اجلاري بها العمل.

 

 مجاعة مراكـــــش:
 لفائدتها، حصريا، من أجل:مليون درهم احملول  45تلتزم مجاعة مراكش بتخصيص مبلغ 

o  مليون درهم. 10تهيئة طريق مربجمة مببلغ مالي قدره 

o  35مببلغ مالي قدره  "مراكش احلاضرة املتجددة"إجناز برامج التهيئة يف إطار برنامج 

 مليون درهم.
 

 وزارة الداخلــيــــة:
املعنيني من أجل حتويل املبلغ موضوع تلتزم الوزارة بالتنسيق مع وزارة املالية وباقي املتدخلني 

 االتفاقية لفائدة ميزانية مجاعة مراكش.
 

 أسفي: –والية جهة مراكـــش 
 أسفي مبا يلي:-تلتزم مصاحل والية جهة مراكــــــــش 

 مهام التنسيق واملواكبة ▪

 ترأس جلنة التتبع. ▪
 

 : جلنة التتبعاملادة الثالثة

أسفي أو من ينوب عنه وتضم ممثلي -يرأسها السيد والي جهة مراكش حتدث جلنة للتنسيق والتتبع 

 األطراف التالية:

 أسفي -والية جهة مراكــــــش  ▪

 املديرية اجلهوية ألمالك الدولة ▪
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 املركز اجلهوي لالستثمار مبراكش ▪

 الوكالة احلضرية ملراكش ▪

 مجاعة مراكش ▪

 

 التزامات األطراف يف إطار هذه االتفاقية.ويعهد إىل هذه اللجنة السهر على احرتام وتنفيذ 

وجتتمع بدعوة من رئيسها مرة يف السنة وكلما دعت الضرورة إىل ذلك. كما ميكن هلذا األخري 

 أن يستدعي ألشغاهلا كل من يرى فيه فائدة حلضورها.

 

 : سريان مفعول االتفاقية واجلزاءات املادة الرابعة

 مبجرد التوقيع عليها من قبل مجيع األطراف.يبتدئ مفعول هذه االتفاقية 
 

 

 : تعديل االتفاقيةاملادة اخلامسة

كل تعديل لالتفاقية يعرض على جلنة التتبع قبل إخضاعه للمصادقة طبقا للمساطر القانونية اجلاري 

 بها العمل.
 

 

 : حل النزاعاتاملادة العاشرة

هذه االتفاقية على وزارتي الداخلية واالقتصاد تعرض مجيع النزاعات احملتملة أثناء تنفيذ بنود 

 واملالية وإصالح اإلدارة للبث فيها.
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مليون درهم لفائدة ميزانية مجاعة مراكش للمساهمة يف متويل مشروع  45اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

 مندرج يف إطار برنامج "مراكش احلاضرة املتجددة"
 

 التوقيعات

 وزيــــــر الداخليـــــــــة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة 

 

 

 

 

 

 أسفي -والي جهة مراكش

 عامل عمالة مراكش 

 

 

 

 

 

 

 مجلس جماعة مراكش ةرئيس
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 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  السيد محمد االدريسي 
 

بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بتعديل اتفاقية سبق للمجلس الجماعي ملراكش ان صادق عليها في اخر دورة 

تمويل بعض املشاريع مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش للمساهمة في    45خالل املدة االنتدابية السابقة وتتعلق بتحويل مبلغ  

االقتصاد  وزارة  قدمتها مصالح  الذي  املالحظات  هو  التعديل  ان سبب  على  املتجددة"،  الحاضرة  "مراكش  برنامج  إطار  في  املندرجة 

 واملالية في املوضوع بعد إحالة االتفاقية عليها من اجل التوقيع، هاته املالحظات هي كاالتي: 

من املادة الثانية من مشروع االتفاقية، أن التزام وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة بتحويل    أوال: يتعين التوضيح بالفقرة األولى 

  M/و  M/1068مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش يتأتى من عملية بيع قطعتين ارضيتين تابعتين للرسمين العقارين    45مبلغ  

 DOWN TOWNمتر مربع الكائنتين بمراكش لفائدة شركة "   282سنتيار /و    95و  آر    80هكتارات و    5مساحتهما على التوالي   12632

HOTEL CORPORATION DHC SA  وسيتم تحويل املبلغ املذكور من االعتمادات املرصودة بالحساب الخاص ب "استبدال أمالك "

 الدولة" وفق املساطر القانونية الجاري بها العمل. 

مليون درهم    45نية من املادة الثانية من مشروع االتفاقية، أن تلتزم جماعة مراكش بتخصيص مبلغ  ثانيا: يتعين التوضيح بالفقرة الثا

"مراكش  مليون درهم، وإنجاز برامج التهيئة في إطار برنامج    10املحول لفائدتها، حصريا، من أجل: تهيئة طريق مبرمجة بمبلغ مالي قدره  

 درهم. مليون  35بمبلغ مالي قدره  الحاضرة املتجددة"

 باب املناقشة مفتوح حول النقطة.  

 إذن، إن لم يكن هناك أي متدخل في املوضوع، أقترح عليكم املرور إلى عملية التصويت. 
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 :2021  نونبر  12منعقدة في جلسة فريدة بتاريخ النقطة الثانية من جدول اعمال دورة استثنائية 

التفاقية الشراكة الخاصة بتمويل مشروع سقي واحة النخيل بمراكش باملياه   3ملحق رقم  الدراسة واملصادقة على  

  العادمة املعالجة. 
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 
 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  السيد محمد االدريسي 

تقرير   لتالوة  املستدامة  والتنمية  املدينة  وسياسة  بالتعمير  املكلفة  اللجنة  رئيس  العكاري  الصمد  عبد  للسيد  الكلمة  بداية، 

 االجتماع املشترك حول النقطة.

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة  السيد عبد الصمد العكاري
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 العملب وفي إطار تحضيييير النقط المدرجة في جدول اعمال دورة اسيييتثنائيةطبقا للمقتضييييات القانونية والتنظيمية الجاري باا 

إل  السيييييادة أعضييييياء  الموجاية   2021/ 27/10بتياريخ    11454ب وتبعيا لليدعوة رقم  12/11/2021لمجلس جمياعة مراكش مقررة بتياريخ  

واللجنة المكلفة   ن المالية والبرمجةاللجنة المكلفة بالميزانية والشييؤواجتماع مشييترك بين  للحضييور والمشيياركة في أشيي ال المجلس 
عل  السياعة الحادية عشير صيباحا    2021نونبر    05ب انعقد االجتماع المذكور يوم الجمعة  بالتعمير وسيياسية المدينة والتنمية المسيتدامة

المكلفة بالتعمير  بقاعة االجتماعات الكبرص بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة كل من السيد عبد الصمد العكاري رئيس اللجنة  
لتدارس  ية والبرمجةاللجنة المكلفة بالميزانية والشيؤون المالوالسييدة ثورية بوعباد نائبة رئيسية    وسيياسية المدينة والتنمية المسيتدامة

 النقطة اآلتية:
 

التفاقية الشراكة الخاصة بتمويل مشروع سقي واحة النخيل بمراكش باملياه    3الدراسة واملصادقة على امللحق رقم   : 2النقطة رقم 

 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(       العادمة املعالجة. 
 
 

   السادة:  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 كنزة الطالبيب فؤاد حاجبيب محمد بنشقرونب الحبيب امايدرة.        

 

 *كما حضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السادة: 
 النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :  عبد هللا الفجالي  

 الخامسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكشالنائبة  :  خديجة بوحراشي  
 النائبة السادسة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :   عتيقة بوستة   
 النائبة العاشرة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش :   زبيدة لمشمر  

 

 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي من *وواكب االجتماع
 حدان. رحيلة ال مراويب رجاء المنصوريب جاان   

 

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكش*ك
 

 رئيس مصلحة المناطق الخضراء :   أحمد ايت الرايس 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   رشيد بوزيتي 
 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :   سعد نجاي 

 

 

بداية مناقشة هذه النقطةب وبعد الترحيب بالحضور وتمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بااب في  
ولتقديم نبذة حول مشروع سقي واحة النخيل بالمياه العامة المعالجة واالتفاقية الخاصة بهب أشار السيد رئيس اللجنة المكلفة  

المستدا والتنمية  المدينة  وسياسة  منطقة  بالتعمير  اهمية  ال   المناخية  مة  وظروفاا  والتاريخية  البيئية  بحمولتاا  النخيل 
الموروثباذ  المعتدلة الحفاظ عل  هذا  المستوص   بوتنميته  الطبيعي  يأتي  الفاعلين عل   أولويات برامج مجموعة من  ضمن 

 .الوطني والحكومي والجمعوي الستعادة إشعاع واحة النخيل 
الل هذه المدة االنتدابية يطلع فياا المجلس الحالي عل  الموضوع خاصة أن األمر يتعلق واعتبارا لكوناا اول محطة خ 

بالملحق الثالث لالتفاقية األم اإلطارب مما يستدعي التذكير بمساره الكرونولوجي ومختلف المحطات التي قطعاا وأسباب إدراجه 
ناطق الخضراء بجماعة مراكش الذي قدم عرضا مفصال  من جديدب أعط  السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد رئيس مصلحة الم 

 حول الموضوعب كما هو مرفق بالتقريرب تضمن المحاور اآلتية: 
 أطراف االتفاقية 

 موضوع االتفاقية وأهدافها  

 تكلفة املشروع  

 محتوى برنامج االستثمار 

 مدة إنجاز املشروع  

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 واللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة

  12/11/2021دورة استثنائية بتاريخ  جملس مجاعة مراكش
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 التزامات األطراف  

 تقدم إنجاز األشغال و  جدولة التسديد 

 ملحقات االتفاقية 

عقب ذلكب وبعد االستماع للعري المقدم واالطالع عل  مقتضيات الملحق موضوع النقطةب فتح باب المناقشة وإبداء 
 الرأيب حيث جاءت مالحظات ومقترحات السادة األعضاء كاآلتي: 

 وملحقاتاا. اإلشادة بالعري المقدم الذي شمل الجانب التقني للمشروع وكذا االتفاقية  ➢
 التنويه بالمشروع موضوع النقطة مع المطالبة بتسويقه وطنيا ودوليا بشكل يليق بمدينة سياحية كمراكش.  ➢
 تسجيل معاناة واحة النخيل من النفايات والزحف العمراني.  ➢
 ضرورة تحمل كافة المتدخلين لمسؤولياتام والتزاماتام في الوفاء بمقتضيات االتفاقية.  ➢
 لتنمية المستدامة خاص بواحة النخيل. ضرورة وضع مخطط ل ➢

ولتقديم مزيد من التوضيحاتب تدخل مجددا السيد رئيس مصلحة المناطق الخضراء ليؤكد عل  وجود إطار قانوني  
يحمي نخلة الثمر ويحث المدن التي تتواجد باا واحات للنخيل عل  إعداد مخطط للتنمية المستدامة لالهتمام باذه الواحاتب  

ل  الجماعة تقديم طلب للوزارة المعنية ب ية قيام هذه األخيرة بدراسة شاملة لمنطقة النخيل لحمايتاا من الناحية  مشيرا أن ع
 البيئية والتعميرية. 

وتأسيسا عل  ذلكب وبعد إحاطة السادة االعضاء بالمحطات التي قطعاا المشروع وراهنيتهب وكذا اإلطار العام لالتفاقية  
الذي يجسد  
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التفاقية الشراكة الخاصة بتمويل مشروع سقي واحة   3الملحق رقم  أبدت اللجنة موافقتاا عل     

النخيل بمراكش بالمياه العادمة المعالجةب رافعة لرئاسة المجلس الجماعي كما هو مرفق بالتقريرب مع رفع التوصيتين اآلتيتين:
 

ودوليا إلعطاء إشعاع للمنطقة  تنظيم يوم دراسي للتعريف بأهمية مشروع سقي واحة النخيل مع العمل عل  تسويقه وطنيا   ✓
 باعتبارها ذات طابع سياحي بامتياز. 

 دعوة المصالح الخارجية المعنية لتقديم مزيد من اإليضاحات حول المشروع خالل الجلسة العامة.  ✓
 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة 
 والتنمية المستدامة  

 

 رئيسة اللجنة المكلفة بالميزانية نائبة 
 والشؤون المالية والبرمجة 
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 بتمويــــلالشراكـــــة اخلاصة  التفاقية امللحــــق الثالث

 النخيــــل مراكـــــش سقـــــي واحــــةمشــروع 

 بامليــاه العادمــــة املعاجلــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021أكتوبر 

- 



 

197 
 

 "الجزء األول" 12/11/2021ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ  االستثنائيةمحضر الدورة  3الدورة رقم 

 

 ديباجــــة
 

السامية الرامية للمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وكذا توفري بيئة سليمة وتنمية مستدامة لساكنة هذه املنطقة لتوجيهات ل اارـاستحض -
 من ربوع اململكة املغربية الشريفة.

 مراكش، واليت روح الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف حفل إعطاء اإلنطالقة لربنامج محاية وتنمية واحة النخيل يفب و اسرتشـادا -
 مبراكش. 2007مارس  19خ يتلتها صاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة لالحسناء بتار

حملطة ضخ املياه العادمة لسقي واحة النخيل مبنطقة  2018أكتوبر  10صاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة الالحسناء بتاريخ  وعقب تدشني  -
 الوجلة مبراكش.

املتعلق بالتنمية  01-06( بتنفيذ القانون 2007أبريل  17) 1428ربيع األول  28الصادر بتاريخ  1-07-42 الشريف رقم بنــاء علــــى الظهريو -
 املستدامة لواحات النخيل ومحاية النخيل املثمر.

 1424ربيع األول  10بتاريخ  01.03.59املتعلق حبماية واستصالح البيئة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  11-03وبنــاء على القانون رقم  -
 (؛ 2003ماي  12)

 04بتاريخ  1-14-09مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتنمية املستدامة الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  99-12وبنــاء على القانون اإلطار رقم  -
 (؛2014مارس  6) 1435مجادى األول 

 ؛يـل مشــروع سقــي واحــة النخيــل مبراكــش بامليــاه العادمـة املعاجلــةبنــاء علــى إتفاقيــة الشراكــة املتعلقــة بتموو -

 ؛دا على رغبة األطراف املتعاقدة كل حسب إختصاصه يف احلفاظ على واحة النخيل مبراكشـتأكيو -

ة ودعم احملافظة على التنوع واعتبـارا لرهانات االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة خبصوص حتسني تدبري وتثمني املوارد الطبيعي -
 البيولوجي. 

 متويل مسبق كماوحيث أن جزءا من أشغال التجهيز املتعلقة مبشروع سقي واحة النخيل مبراكش باملياه العادمة املعاجلة كانت موضوع  -
ماعات احمللية(، كتابة الدولة هو مبني يف املادة السادسة من إتفاقية الشراكة، ساهمت فيه كل من وزارة الداخلية )املديرية العامة للج

ومديرية الوطين  ومديرية اإلنعاشمراكش  وجملس مجاعةاملستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة  واملعادن والتنميةلدى وزارة الطاقة 
 ؛لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش والوكالة املستقلةالدولة  أمالك

الالزم إلجنــاز  وبالنظــر للتأخيــر فــي إجنــاز أشغـال اجلـزء املتعلـق بسقــي واحــة النخيــل مبنطقــة أبيــاض وذلك لتعــذر توفيــر العقــار -
 ؛ حمطــة الضــخ باملنطقــة ذاتها

 بني واملوقعةباملياه العادمة املعاجلة مبراكش لنخيل بناء على مضامني املادة العاشــرة من اإلتفاقية األصلية املتعلقة مبشروع سقي واحة ا  -
  :التاليةاألطراف 

 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة  -

 وزارة الداخلية )املديرية العامة للجماعات الترابية( -

 وزارة الداخلية )مديرية اإلنعاش الوطني(  -

 املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة   واملعادن والتنميةكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة  -

 آسفــــي  – والية جهة مراكش  -

 جماعة مراكش  -

 مديرية أمالك الدولة -

 مرصد واحة النخيل -

 الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش  -

مبراكــش بامليــاه العادمـة املعاجلــة وكــذا تفاقيــة الشراكــة املتعلقــة بتمويـل مشــروع سقــي واحــة النخيــل إل 10املادة  بنــاء علــى  -
  والثاني وبناء على إرادة األطراف املتعاقدة؛ملحقيهــا األول 
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 وقــــــع اإلتفـــــاق علــى امللحــــق التالــــي
  تكلفة املشروع :1 املادة

املساهمات املالية املخصصة من طرف مديرية االنعاش الوطين لتمويل مشــروع  الرفع منيهدف هذا امللحق إىل  
 مليون درهم.  6املعاجلـة مببلغ مالي يقدر ب سقـي واحـة النخيل مبراكـش بامليــاه العادمـة 

 مليون درهم.  12.33عوض  مليون درهم 18.33للمديرية تصبح  اإلمجاليةاملساهمة  وعليه فإن

 إجناز املشروع  : مدة 2 املادة

وفق  ،من طرف مديرية االنعاش الوطين مدة متويل مشروع سقي واحة النخيلهذا امللحق إىل متديد  رمييكما 
 االتية:الربجمة 

 اجملموع )مليون درهم( 2023 2022 2021 السنوات

 6.00 2.00 2.00 2.00 النخيل )م.د( وسقيتكلفة العناية 
 6.00 2.00 2.00 2.00 اجملموع )مليون درهم(

 

   اخلرائط الرقمية لواحة النخيل و: التزامات األطراف املسؤولة عن تنفيذ املسح الطوبوغرايف 3 املادة

  دوبية اإلنعاش الوطيننم ▪

 : مبا يلياإلنعاش الوطين  تتعهد مندوبية 

 على مستوى واحة النخيل، مع حتديد املنطقةللمناطق املغروسة واملزمع غرسها من قبل إجناز مسح طوبوغرايف  -

 شبكة ومنشآت الري لواحة النخيل باملياه العادمة املعاجلة؛، آبار ضخ املياه االعتياديةاملعنية بعمليات الغرس، 

لإلجنازات تسلسل الزمين لل، وفقا إعداد خرائط رقمية لواحة النخيل يبني مجيع األنشطة املنجزة واملزمع إجنازها -

، خرائط وتصاميم خاصة بواحة إصدار مؤشراتللتتبع والتقييم وإدارة عمليات الصيانة واألغراس، قادر على 

 النخيل واألنشطة املنجزة بها.

ل إىل إعداد تشخيص مفصل لواحة النخيل مبراكش مع تطوير اليات رقمية لتتبع وتقييم حاملرا هذهتهدف  

 ة املنجزة واملربجمة على مستوى الواحة.األنشط
 مؤسسة حممد السادس حلماية البيئة ▪

بواسطة ة عمليال بتمويل هذهبها، على غرار اإلجراءات املتعامل البيئة، مؤسسة حممد السادس حلماية تلتزم  

 )سقي واحة النخيل مراكش باملياه العادمة املعاجلة(.إعادة استعمال جزء من املوارد املربجمة من طرفها هلذا املشروع 

 املادة الرابعة:
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فــي هــذا  تمديدلـم يشملهــا ال والثاني والتــي األولامللحقني  االتفاقية وكذاتبقــى مجيــع مقتضيــات  

 أي تغييــر. امللحــق صاحلــة ومــن دون

 التوقيعـــــات

 الشراكـــــة اخلاصة بتمويــــل التفاقية امللحــــق الثالث
 النخيــــل مراكـــــش سقـــــي واحــــةمشــروع 

 بامليــاه العادمــــة املعاجلــــة

 وزارة االنتقال الطاقى والتنمية املستدامة  مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 

ــة للجماعــــات  الترابيةاملديريــــة العامــ  مديرية اإلنعـــــاش الوطنــــي 

أسفــــي – واليـــــة جهــــة مراكــــــش   جماعــة مراكـــش  

 مرصد واحة النخيل مراكش  مديريــــة أمـــــالك الدولــــة 

 

 

 

املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكشالوكالة   



 

200 
 

 "الجزء األول" 12/11/2021ملجلس جماعة مراكش املنعقدة في جلسة فريدة بتاريخ  االستثنائيةمحضر الدورة  3الدورة رقم 

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  السيد محمد االدريسي 

بملحق رقم   يتعلق  فاألمر  النقطة،  املشترك حول  االجتماع  تقرير  لنص  إنصاتكم  الرفع من   3بعد  اجل  االم وذلك من    لالتفاقية 

إعادة استعمال  بتمويل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة عبر  املساهمات املالية املخصصة من طرف مديرية االنعاش الوطني  

مليون    18.33للمديرية    اإلجماليةاملساهمة  مليون درهم لتصبح    6، بمبلغ مالي يقدر ب  جزء من املوارد املبرمجة من طرفها لهذا املشروع

للمناطق املغروسة واملزمع غرسها من قبل  دوبية اإلنعاش الوطني بإنجاز مسح طوبوغرافي  نليون درهم، على ان تلتزم مم  12.33عوض    درهم

شبكة ومنشآت الري لواحة النخيل  ،  آبار ضخ املياه االعتياديةاملعنية بعمليات الغرس،    على مستوى واحة النخيل، مع تحديد املنطقة

املعالجة العادمة  إع   باملياه  وفقا  مع  إنجازها،  واملزمع  املنجزة  األنشطة  يبين جميع  النخيل  لواحة  رقمية  الزمني  للداد خرائط  تسلسل 

النخيل   بواحة  خاصة  وتصاميم  خرائط  مؤشرات،  إصدار  على  قادر  واألغراس،  الصيانة  عمليات  وإدارة  والتقييم  للتتبع  لإلنجازات 

 واألنشطة املنجزة بها. 

 ل النقطـــة. بـــاب املناقشــة مفتـــوح حو 

 

   عضو المجلس الجماعي  السيد ي. الحسن المنادي

واحة النخيل في النصف الشمالي لتراب مقاطعة النخيل، وأنتم السيد الرئيس زرتم أمس املنطقة وعاينتم ما تعانيه من    تتموقع 

تانسيفت   بواد  إيسيل مرورا  واد  يمتد من  النخيل  املحلية، فشريط مقاطعة  السلطات  تبذلها  التي  الجبارة  املجهودات  لألتربة رغم  رمي 

صبح مرتعا لألتربة وبقايا مواد البناء التي تخلفها عملية هدم املنازل بمدينة مراكش، ومن هذا املنبر أطالب  وانتهاء بجماعة الويدان وقد أ 

 بتشديد الحراسة من كافة األجهزة األمنية على الشاحنات الحاملة لهذه املواد التي تترصد ظالم الليل لرمي أتربتها بتراب املقاطعة. 

 

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش ول لرئيسة النائب األ  السيد محمد االدريسي 

 فعال الظاهرة التي أثارها السيد املنادي ظاهرة خطيرة ال بد من تظافر كافة الجهود ملحاربتها. 

 

   عضو المجلس الجماعي )نقطة نظام( السيد محمد بنشقرون

النقطة   بين أمرين: مشاكل مقاطعة النخيل وموضوع  الذي هو مشروع سقي واحة النخيل الذي تشرف عليه  ال بد من التفريق 

األمر   لهذا  وال عالقة  دولية،  دراسات  مكاتب  بانخراط  املشروع  هذا  في  كبير  بدور  تقوم  التي  اللة حسناء  الجليلة  األميرة  برئاسة  مؤسسة 

 باملشاكل التي تعاني منها مقاطعة النخيل. 

 

   عضو المجلس الجماعي  السيد ي. الحسن المنادي

فعل االتفاقية موضوع النقطة اتفاقية لها قيمة كبيرة، وهناك مجهود يبذل، ولكن ظاهرة رمي األتربة التي تحدثت عنها تجعل  بال

 هذا املجهود يضيع سدى. 

 

 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب األول لرئيسة  السيد محمد االدريسي 

 املوضوع، سنمر إلى عملية التصويت. إن لم يكن هناك أي تدخل إضافي في 
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 تتمة املحضر بالجزء الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 


