
 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

 



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

 



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

 ( 07/2021/ 15بتارخي )اجللسة الاوىل   2021املنعقدة خالل شهر يوليوز   جامعة مراكش الاس تثنائية جمللسحمرض ادلورة  فهرست 

 بدون نصاب قانوني
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 4 – 1  )بدون نصاب قانوني(   .االولىجلسة الحافظة  • 
 

 

 ( 19/07/2021بتارخي )اجللسة الثانية  2021املنعقدة خالل شهر يوليوز   جامعة مراكش الاس تثنائية جمللسحمرض ادلورة  فهرست 

 بدون نصاب قانوني
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 9 – 5  )بدون نصاب قانوني(  .الثانيةجلسة الحافظة  • 
 

 

 ( 26/07/2021بتارخي )اجللسة الثالثة  2021املنعقدة خالل شهر يوليوز   جامعة مراكش الاس تثنائية جمللسحمرض ادلورة  فهرست 
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الثالثةجلسة الحافظة  •

 الزمنية الجدولة الكلمة االفتتاحية و •
 10 – 14 

15 – 16 
 

5 
 

 37 – 17 تم اطالع المجلس  . 2021 – 2015اطالع املجلس الجماعي ملراكش عىل حصيلة إنجازات املجلس خالل املدة االنتدابية 

1 
 " ملدينة مراكش"  والتنمية  "التجهيز  املحلية  التنمية  للمراكن عن اسهمها يف رشكة  العامة  تنازل الرشكة  لفائدة جماعة البث يف  افلمار" 

 مراكش حسب ارسالية السيد املدير العام للرشكة العامة للمراكن ومحرض املجلس اإلداري لرشكة "افلمار" يف املوضوع. 

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
38 – 53 

 

2 
 تعديل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". 

 

باألغلبية  المصادقة 
 122 – 54 تصويت اول

3 

التنمية   رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  مرفق  استكمال  لتدبري  املسافريناملحلية  لنقل  الطرقية  الجديدة    املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.1  

على المصادقة 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

123 –  160 

 لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية  3.1

 املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق  3.2

والرشكة   3.3 مراكش  جماعة  بني  العزوزية  بمنطقة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  تدبري  اتفاقية  واملصادقة عىل  الدراسة 

 الوطنية للنقل واللوجيستيك.

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.4

 املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. الطرقية لنقلاملصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة   3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

4 

مجلس مقرر  فرباير    07/02/2019بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  خالل    2019املتخذ 

باملصادقة النقطة  القايض  مقرر  ب  عىل  خاص  املتعلقة  التحمالت  التجارية  بكراءكناش  الجديدة   املحالت  الطريقية  باملحطة  املتواجدة 

 . املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

161 

6 

 

 التفاقية الرشاكة والتمويل املتعلقة بربنامج تثمني املدينة العتيقة ملراكش.  1املصادقة عىل ملحق تعدييل رقم 

 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                            

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

162 

 

7 

 

 املصادقة عىل اتفاقية خاصة بإنجاز وتمويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني بعمالة مراكش. 
المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

163 

 
 

8 

 

 .2022للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود 
المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

164 

9 
 

 

 . 2021تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 
المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

165 

10 
مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش، للمساهمة يف تمويل   45بتحويل مبلغ  الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة خاصة تتعلق  

  )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                بعض املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة".

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

166 

 



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

 (جلسة صباحية ،27/07/2021بتارخي  الرابعة )اجللسة  2021املنعقدة خالل شهر يوليوز   جامعة مراكش الاس تثنائية جمللسحمرض ادلورة  فهرست 
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الرابعةجلسة الحافظة  •

 للجلسة الرابعة   الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •
 1 – 3 

4 – 5   
 

2 
 تعديل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". 

 

باألغلبية  المصادقة 
 12 – 6 تصويت ثان 

6 
 التفاقية الرشاكة والتمويل املتعلقة بربنامج تثمني املدينة العتيقة ملراكش.  1املصادقة عىل ملحق تعدييل رقم 

 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                            
باإلجماع  صادقة الم

 34 – 13 تصويت اول

10 
مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش، للمساهمة يف تمويل   45الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  

  السيد الوايل عامل عمالة مراكش()نقطة مضافة من                 بعض املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة".
باإلجماع  المصادقة 

 48 – 35 تصويت اول

 
 

 58 – 49 باألغلبية المصادقة  .2022تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  8

9 
 

الغاء   ىالموافقة عل . 2021تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 
 التداول

59 – 60 

 

7 

 

 املصادقة عىل اتفاقية خاصة بإنجاز وتمويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني بعمالة مراكش. 
على المصادقة 

التأجيل لدورة  
 قادمة

61 – 77 

3 

التنمية   رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  مرفق  استكمال  لتدبري  املسافريناملحلية  لنقل  الطرقية  الجديدة    املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.2  

  

  باألغلبيةالمصادقة  املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق  3.1
   123 – 78 تصويت اول

  باألغلبيةالمصادقة  الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة   املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة 3.2
   142  – 124 تصويت اول

والرشكة   3.3 مراكش  جماعة  بني  العزوزية  بمنطقة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  تدبري  اتفاقية  واملصادقة عىل  الدراسة 

 الوطنية للنقل واللوجيستيك.

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
143 –  144 

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.4
على المصادقة 

التأجيل لدورة  
 قادمة

143 –  145 

  باألغلبيةالمصادقة  الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة   3.5
   178  – 146 تصويت اول

التأجيل لدورة   اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6
 143 قادمة

4 

مجلس مقرر  لشهر    07/02/2019بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  العادية  الدورة  خالل    2019فرباير  املتخذ 

باملصادقة النقطة  القايض  مقرر  ب  عىل  خاص  املتعلقة  التحمالت  التجارية  بكراءكناش  الجديدة   املحالت  الطريقية  باملحطة  املتواجدة 

 . املتواجدة بمنطقة العزوزية

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
179 –  180    

 

 ( زواليةجلسة   ،07/2021/ 27بتارخي  اخلامسة )اجللسة  2021املنعقدة خالل شهر يوليوز   جامعة مراكش الاس تثنائية جمللسحمرض ادلورة  فهرست 
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الخامسةجلسة الحافظة  •

 للجلسة الخامسة   الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •
 183 –  185   

186    

3 

التنمية   رشكة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  مرفق  استكمال  لتدبري  املسافريناملحلية  لنقل  الطرقية  الجديدة    املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.3  

  

باإلجماع  صادقة الم ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة  3.1
    211  – 187 ثان تصويت 

باإلجماع  صادقة الم ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة التنمية املحلية املدبرة  3.2
      221  – 212 ثان تصويت 

باإلجماع  صادقة الم املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية  3.5
      224  – 222 ثان تصويت 

6 
 التفاقية الرشاكة والتمويل املتعلقة بربنامج تثمني املدينة العتيقة ملراكش.  1املصادقة عىل ملحق تعدييل رقم 

 مراكش( )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة                                                                                            
باإلجماع  صادقة الم

      226  – 225 ثان تصويت 

10 
مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش، للمساهمة يف تمويل   45الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية رشاكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  

  مراكش()نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة                 بعض املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجددة".
باإلجماع  صادقة الم

       231  – 227 ثان تصويت 

 

 الربقية املرفوعة اىل السدة العالية بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادس
 

        234  – 232 تم تالوة البرقية 



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

1 
 

 

 2021دورة استثنائية خالل شهر يوليوز                                  مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنيةجلسة                                                              

 2021 يوليوزشهر االستثنائية خالل دورة حمضر 

 15/07/2021بتاريخ  االوىل اجللسة
 بدون نصاب قانوني()جلسة 

 

وكذا النظام الداخلي   اء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتـبن 

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة  بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

المغربية  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس  لرؤساء  المغربية  والجمعية  المغرب  الترابية( وجمعية جهات  للجماعات 

والذي    رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثالث وهيئاتها إلى  الموجه  الجماعات، لرؤساء مجالس  

بشكل حضوري بتنسيق   الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةيقضي بإمكانية عقد  

ر الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص كافة التدابيمع اتخاذ    مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم

 . على ذلك بتنسيق مع السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروف

جماعةوتبعا   مجلس  اعضاء  للسادة  الموجهة  اشغال    مراكش  للدعوة  يوليوز  لحضور  لشهر  االستثنائية  الدورة 

الزمنية    8276تحت عدد    02/07/2021بتاريخ    2021 والجدولة  االعمال  لجدول  بشأنها المتضمنة  التداول  المقرر  ،  والنقط 

الثانية  على الساعة    2021  يوليوز  15  الخميس يوم    بجلسة اولىدورته االستثنائية  مراكش اشغال  لالمجلس الجماعي    عقد

زواال   تعشرة  السادس  محمد  بشارع  الجماعي  للمجلس  الرسمية  الجلسات  السيد  بقاعة  رئاسة  سي  حت  السالم  عبد 

  رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا   عبد هللا سلمانمراكش وبمحضر السيد    ةرئيس مجلس جماعل  كوري التائب الثاني

 قسم الجماعات المحلية بالوالية.  رئيس المذكور الموطاعيممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد 
 

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 لمصالح جماعة مراكش   ةالعام يةالمديرعن  :   عبد العزيز قوجاح

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيـس  :       محمد المحير          

 االجتماعية والثقافية والرياضيةرئيس قسم الشؤون  :   عبد الرحمن مازغ 

 عن قسم التجهيزات واللوجيستيك :   الرابحي  عبد الحق

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :    خليل مولح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :     سعد نجاي 

 السادة: شركة التنمية احمللية "باص سييت متجددة"من  االجتماع شارك يف -
 

 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :    عبد العزيز فارس 
 التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  مسؤول اداري ومالي بشركة :  عبد العزيز ايت احمد

 

 عضوا 86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 34 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 1

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 2
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 3
 اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب  موالي احلسن املنادي 4

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 5

 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 6
 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 7
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 8
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 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 9

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اجمليد ايت القاضي 10
 "          "          " عادل املتصدق 11

 "          "          " عبد اهلادي فاري 12

 "          "          " أمحد حمفوظ 13

 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 14
 "          "          " سفيان بنخاليت 15
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 16
 "          "          " عبد الصمد العمراني 17
 "          "          " حممد بن بال 18
 "          "          " أمحد عبيلة 19
 "          "          " حسن بباوي 20

 "          "          " السعيد ايت احملجوب 21
 "          "          " حممد احلر 22

 "          "          " حممد بنلعروسي 23
 "          "          " حممد باقة 24

 "          "          " ابراهيم بوحنش 25
 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 26

 "          "          " حسن اهلواري 27
 "          "          " موالي البشري طوبا 28

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 29

 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 30

 "          "          " حفيظة جمدار 31

 "    "          "       حممد ايت الزاوي 32
 "          "          " امحاد اطرحي 33
 "          "          " جويدة العويدي 34

 

 

 عضو واحد   02    :   الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -

-  

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 2

 
 

 عضـوا     50     :   الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 2
 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 3
 "          "          " توفيق بلوجور 4

 "          "       "    عبد اهلادي ويسالت 5

 "          "          " حممد الزراف 6
 "          "          " عبد االله الغلف 7
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 8
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 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 9

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 10
 "          "          " الرمحان وافاعبد  11
 "          "          " حياة املشفوع 12
 "          "          " خليل بوحلسن 13
 "          "          " حممد ايت بويدو 14
 "          "          " محيد خورزك 15
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 16
 "          "          " إشراق البويسفي 17

 "          "          " مريم خاي 18

 "          "          " حممد لكبار 19

 "          "          " زكية ملريين 20

 "          "          " عبد العزيز مروان 21
 "          "          " عبد اجمليد بناني 22
 "          "          " حبيبة الكرشال 23
 "          "          " عبد العزيز البنني 24
 "          "          " رشيد التمادلي 25
 "          "          " خالد اجديري 26
 "          "          " حممد االدريسي 27
 "  "          "         فاطمة الزهراء املنصوري 28
 "          "          " محيد الشهواني 29
 "          "          " عفيفة الزجناري 30

 "          "          " املصطفى الوجداني 31
 "          "          " عبد الصمد العكاري 32
 "          "          " جنيب رفوش 33

 " "          "          احلسني نوار 34
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 35
 "          "          " حممد نكيل 36
 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 37
 "          "          " يوسف بن الزاهر 38
 "          "          " سعيدة ساللة 39

 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 40
 "          "          " ثورية بوعباد 41
 "          "          " عبد الغين دريوش 42
 "          "          " خليفة الشحيمي 43
 "          "          " امساعيل امغاري 44
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 45
 "          "    "       عبد اللطيف أبدوح 46
 "          "          " حليمة باحممد 47



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

4 
 

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 48
 "          "          " حممد بوغربال 49
 "          "          " فاطمة ملكهون 50

 

 ال أحـــــد       : غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
 

 

 )رئيس الجلسة( رئيس مجلس جماعة مراكشالنائب الثاني ل  السالم سي كوريعبد السيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

الدورة   أشغال هذه  نفتتح  أن  اذنكم وموافقتكم،   االستثنائيةقبل  بعد  بعذر ونائبه،  المجلس  كاتب  لغياب  ونظرا 

و للجلسة  كاتبا  عال  بن  الهادي  عبد  السيد  مننعين  أعضاء    ه أطلب  والسيدات  السادة  أسماء  على  بالمناداة  التفضل 

 . صاب القانوني النعقاد هذه الدورةنتوفر ال مدى  المجلس المحترمين الحاضرين بالقاعة للتأكد من 
   

من  بعد والتأكد  العملية  القانوني  عدم  اجراء  النصاب  عن،  توفر  هاته  افتتاح  تأجيل   أعلن  موعد    دورتنا  الى 

 الحق، وستتوصلون باالستدعاء في اآلجال القانونية المنظمة للدورات. 
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 2021دورة استثنائية خالل شهر يوليوز                                  مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنيةجلسة                                                              

 2021 يوليوزشهر االستثنائية خالل دورة حمضر 

 19/07/2021بتاريخ  الثانية اجللسة
 )جلسة بدون نصاب قانوني(

 

وكذا النظام الداخلي   المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتاء على  ـبن 

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة  بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

لرؤساء   المغربية  والجمعية  المغرب  الترابية( وجمعية جهات  المغربية للجماعات  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس 

والذي    رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثالث وهيئاتها إلى  الموجه  لرؤساء مجالس الجماعات، 

بشكل حضوري بتنسيق   الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةيقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص مع اتخاذ    ة الجهات وعمال العماالت واألقاليممع وال

 . على ذلك بتنسيق مع السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروف

ب مقررة  كانت  التي  االولى  الجلسة  خالل  القانوني  النصاب  اكتمال  تعذر  للدعوة وتبعا  ،  07/2021/  15تاريخ  وبعـد 

جماعة مجلس  اعضاء  للسادة  اشغال    مراكش  الموجهة  يوليوز  لحضور  لشهر  االستثنائية  بتاريخ    2021الدورة 

الزمنية    8809تحت عدد    15/07/2021 والجدولة  لجدول االعمال  بشأنهاالمتضمنة  التداول  المقرر  المجلس   عقد،  والنقط 

الثانية عشرة زواال  على الساعة    2021  يوليوز  19  االثنينيوم    ثانيةدورته االستثنائية بجلسة  مراكش اشغال  لالجماعي  

رئيس مجلس   محمد العربي بلقائدبقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد  

السيد    ةجماع وبمحضر  الفنارئيس    عبد هللا سلمانمراكش  جامع  الحضرية  الوالي عامل عمالة    المنطقة  للسيد  ممثال 

 قسم الجماعات المحلية بالوالية.  محمد ركمي عنمراكش والسيد 
 

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 لمصالح جماعة مراكش   ةالعام يةالمديرعن  :   عبد العزيز قوجاح

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيـس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   عبد الرحمن مازغ 

 عن قسم التجهيزات واللوجيستيك :   عبد الحق الرابحي 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :    خليل مولح 

 مجلسمصلحة إدارة شؤون العن  :     سعد نجاي 

 السادة: شركة التنمية احمللية "باص سييت متجددة"من  االجتماع شارك يف -
 

 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :    عبد العزيز فارس 
 التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  مسؤول اداري ومالي بشركة :  عبد العزيز ايت احمد

 

 عضوا 86 : لمراكش الذي يتكون منه المجلس الجماعيالعدد القانوني   -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 أعضاء  08 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 2

 عضو اجمللس اجلماعي عادل املتصدق 3

 "          "          " عبد اهلادي فاري 4

 "          "          " حممد بن بال 5
 "          "          " حسن بباوي 6

 "          "          " موالي البشري طوبا 7

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 8
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 عضو واحد   01    :   الغائبيــن بعـــذر األعضـاءعـدد  -

-  

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 

 

 عضـوا     77     :   الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 مراكشالنائب الثاني لرئيس جملس مجاعة  عبد السالم سي كوري 2

 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 3
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 4
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 5

 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 6
 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب الثامن  امال ميصرة 7
 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 8
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 9
 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 10
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 11

 اجمللس اجلماعيعضو  عبد اجمليد ايت القاضي 12
 "          "          " توفيق بلوجور 13

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 14

 "          "          " حممد الزراف 15
 "          "          " أمحد حمفوظ 16

 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 17
 "          "          " بنخاليتسفيان  18
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 19
 "          "          " عبد االله الغلف 20
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 21
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 22

 "      "          "     عبد اهلل االمكاري 23
 "          "          " عبد الرمحان وافا 24
 "          "          " حياة املشفوع 25
 "          "          " خليل بوحلسن 26
 "          "          " حممد ايت بويدو 27
 "          "          " عبد الصمد العمراني 28
 "      "          "     أمحد عبيلة 29
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 30
 "          "          " حممد احلر 31

 "          "          " محيد خورزك 32
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 33
 "          "          " إشراق البويسفي 34

 "          "          " مريم خاي 35
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 "          "          " حممد لكبار 36

 "          "          " زكية ملريين 37

 "          "          " عبد العزيز مروان 38
 "          "          " عبد اجمليد بناني 39
 "          "          " حبيبة الكرشال 40
 " "          "          عبد العزيز البنني 41
 "          "          " رشيد التمادلي 42
 "          "          " خالد اجديري 43
 "          "          " حممد االدريسي 44
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 45
 "          "          " محيد الشهواني 46
 "      "          "     عفيفة الزجناري 47

 "          "          " املصطفى الوجداني 48
 "          "          " حممد بنلعروسي 49
 "          "          " حممد باقة 50

 "          "          " ابراهيم بوحنش 51
 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 52

 "          " "          عبد الصمد العكاري 53
 "          "          " جنيب رفوش 54

 "          "          " احلسني نوار 55
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 56
 "          "          " حممد نكيل 57
 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 58
 "          "  "         يوسف بن الزاهر 59
 "          "          " سعيدة ساللة 60

 "          "          " حسن اهلواري 61
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 62
 "          "          " ثورية بوعباد 63
 "          "          " عبد الغين دريوش 64
 "          ""           خليفة الشحيمي 65
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 66

 "          "          " حفيظة جمدار 67

 "          "          " حممد ايت الزاوي 68
 "          "          " امساعيل امغاري 69
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 70
 "          "        "   عبد اللطيف أبدوح 71
 "          "          " حليمة باحممد 72

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 73
 "          "          " حممد بوغربال 74
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 "          "          " فاطمة ملكهون 75
 "          "          " امحاد اطرحي 76
 "          "    "       جويدة العويدي 77

 

 ال أحـــــد       : غير المزاولين مهامهم  عـدد األعضاء -
 

 

   رئيس مجلس جماعة مراكش محمد العربي بلقائدالسيد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 االعالمممثلي وسائل 

 أيها الحضور الكريم

 

أن نفتتح    ، وقبل 2021/ 07/ 15بعـد تعذر اكتمال النصاب القانوني خالل الجلسة االولى التي كانت مقررة بتاريخ  

الدورة   هذه  عبد    االستثنائية أشغال  السيد  نعين  وموافقتكم،  اذنكم  بعد  ونائبه،  بعذر  المجلس  كاتب  لغياب  ونظرا 

التفضل بالمناداة على أسماء السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين    هأطلب منللجلسة والهادي بن عال كاتبا  

 . صاب القانوني النعقاد هذه الدورةتوفر الن  مدى الحاضرين بالقاعة للتأكد من
   

  دورتنا هاته   افتتاح   تأجيل   أعلن عن ،  للمرة الثانية  توفر النصاب القانوني   عدم  اجراء العملية والتأكد من  بعد

وستتوصلون   الحق،  موعد  ا  باإلخبار الى  الجلسة في  في  حضر  بمن  وستنعقد  للدورات،  المنظمة  القانونية  آلجال 

 الثالثة.
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 2021دورة استثنائية خالل شهر يوليوز                                  مراكشلالمجلس الجماعي 

 علنيةجلسة                                                              

 2021 يوليوزشهر االستثنائية خالل دورة حمضر 

  26/07/2021بتاريخ  الثالثة اجللسة
  )جلسة افتتاحية بشكل قانوني للدورة بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني

 (19/07/2021 – 15خالل اجللستني االوىل والثانية اللتان كانتا مقررتني بتاريخ 
 

وكذا النظام الداخلي   اء على المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتـبن 

مراكش جماعة  من  وعمال    ،لمجلس  لكل  المشترك  البالغ  في  المضمنة  العامة  بالتوجيهات  )المديرية  الداخلية  وزارة 

المغربية  والجمعية  واألقاليم  العماالت  مجالس  لرؤساء  المغربية  والجمعية  المغرب  الترابية( وجمعية جهات  للجماعات 

والذي    توياتها الثالث وهيئاتهارؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمس إلى  الموجه  لرؤساء مجالس الجماعات، 

بشكل حضوري بتنسيق   الدورات العادية واالستثنائية  وهيئاتها  رؤساء مجالس الجماعات الترابيةيقضي بإمكانية عقد  

كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص مع اتخاذ    مع والة الجهات وعمال العماالت واألقاليم

 . يق مع السلطة اإلدارية المحلية حتى تمر هذه االجتماعات في أحسن الظروفعلى ذلك بتنس

 19/07/2021  –  15وبعـد تعذر اكتمال النصاب القانوني خالل الجلستين االولى والثانية اللتان كانتا مقررتين بتاريخ  

التوالي،   جماعةوتبعا  على  مجلس  اعضاء  للسادة  الموجهة  اشغال    مراكش  للدعوة  لشهر  لحضور  االستثنائية  الدورة 

عدد    19/07/2021بتاريخ    2021يوليوز   الزمنية    8864تحت  والجدولة  االعمال  لجدول  التداول المتضمنة  المقرر  والنقط 

الجماعي    افتتح،  بشأنها اشغال  لالمجلس  قانوني  مراكش  بشكل  االستثنائية  على   2021  يوليوز  26  االثنينيوم  دورته 

بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد  نية عشرة زواال  الثاالساعة  

ممثال    رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا   عبد هللا سلمان مراكش وبمحضر السيد    ةرئيس مجلس جماع  بلقائدالعربي  

 محمد ركمي عن قسم الجماعات المحلية بالوالية. للسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد 
 

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 لمصالح جماعة مراكش   ةالعام يةالمديرعن  :   عبد العزيز قوجاح

 إدارة شؤون المجلس مصلحة رئيـس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   عبد الرحمن مازغ 

 عن قسم التجهيزات واللوجيستيك :   فؤاد الرابحي 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :    خليل مولح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلسعن  :     سعد نجاي 

 السادة: احمللية "باص سييت متجددة"شركة التنمية من  االجتماع شارك يف -
 

 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :    عبد العزيز فارس 
 التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  مسؤول اداري ومالي بشركة :  عبد العزيز ايت احمد

 

 عضوا 86 : لمراكش العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس الجماعي  -

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 32 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

 رئيس جملس مجاعة مراكش حممد العربي بلقائد 1
 النائب الثاني لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد السالم سي كوري 2

 مجاعة مراكشالنائب الرابع لرئيس جملس  أمحد املتصدق 3
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 4

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 5

 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 6
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 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 7

 اجمللس اجلماعيعضو  عبد اجمليد ايت القاضي 8
 "          "          " توفيق بلوجور 9

 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 10

 "          "          " عادل املتصدق 11

 "          "          " عبد اهلادي فاري 12

 "          "          " أمحد حمفوظ 13

 "          "          " سفيان بنخاليت 14
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 15
 "          "          " خليل بوحلسن 16
 "          "          " حممد ايت بويدو 17
 "          "          " حممد بن بال 18
 "          "          " حسن بباوي 19

 "  "          "         حممد احلر 20

 "          "          " خالد اجديري 21
 "          "          " حممد االدريسي 22
 "          "          " حممد بنلعروسي 23
 "          "          " حممد باقة 24

 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 25

 "        "          "   ي. عبد احلفيظ املغراوي 26
 "          "          " يوسف بن الزاهر 27
 "          "          " سعيدة ساللة 28

 "          "          " موالي البشري طوبا 29

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 30

 "          "          " حفيظة جمدار 31

 "          "          " جويدة العويدي 32
 

 

 عضو واحد   01    :   الغائبيــن بعـــذر عـدد األعضـاء -

-  

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 

 

 عضـوا     53     :   الغائبيـن بـدون عــذر عـدد األعضاء -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 جملس مجاعة مراكشالنائب الثالث لرئيس  حممد توفلة 2
 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 3
 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 4
 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش عواطف الربدعي 5
 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 6
 "          "          " حممد الزراف 7
 "          "          " عبد االله الغلف 8
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 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 9
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 10
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 11

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 12
 "          "         "  عبد الرمحان وافا 13
 "          "          " حياة املشفوع 14
 "          "          " عبد الصمد العمراني 15
 "          "          " محيد خورزك 16
 "          "          " أمحد عبيلة 17
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 18
 "          "          " البويسفيإشراق  19

 "          "          " مريم خاي 20

 "          "          " حممد لكبار 21

 "          "          " زكية ملريين 22

 "          "          " عبد العزيز مروان 23
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 24
 "          "          " اجمليد بنانيعبد  25
 "          "          " حبيبة الكرشال 26
 "          "          " عبد العزيز البنني 27
 "          "          " رشيد التمادلي 28
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 29
 "   "          "        محيد الشهواني 30
 "          "          " عفيفة الزجناري 31

 "          "          " املصطفى الوجداني 32
 "          "          " عبد الصمد العكاري 33
 "          "          " ابراهيم بوحنش 34
 "          "          " جنيب رفوش 35

 "  "          "         احلسني نوار 36
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 37
 "          "          " حممد نكيل 38
 "          "          " حسن اهلواري 39
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 40
 "          "          " ثورية بوعباد 41
 "  "          "         عبد الغين دريوش 42
 "          "          " خليفة الشحيمي 43
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 44

 "          "          " امساعيل امغاري 45
 "          "          " حممد ايت الزاوي 46
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 47
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 "          " "          عبد اللطيف أبدوح 48
 "          "          " حليمة باحممد 49

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 50
 "          "          " حممد بوغربال 51
 "          "          " فاطمة ملكهون 52
 "          "          " امحاد اطرحي 53

 

 ال أحـــــد       : المزاولين مهامهم غير  عـدد األعضاء -
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   رئيس مجلس جماعة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 الحضور الكريمأيها 

 

 19/07/2021  –  15بعـد تعذر اكتمال النصاب القانوني خالل الجلستين االولى والثانية اللتان كانتا مقررتين بتاريخ  

خاصة   المتعلق بالجماعات  113.14على التوالي، وطبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم  

لم يكتمل النصاب القانوني في االجتماع الثاني، فان مداوالت المجلس تكون صحيحة   إذا بحيث انه في حالة    ،منه  42المادة  

 يوم الثالث الموالي من ايام العمل.كيفما كان عدد االعضاء الحاضرين بعد ال

موالية  جلسة  نواصل  ان  الممكن  من  والتي  االستثنائية  الدورة  هذه  اشغال  افتتاح  رسميا  أعلن  عليه،  وتأسيسا 

للدورات  القانونية  اآلجال  داخل  وذلك  مهامهم  المزاولين  لألعضاء  المطلقة  االغلبية  توفر  تحتاج  نقط  لوجود  اعتبارا 

 االستثنائية. 

 : االتية الزمنية ة جدولال  نقط وفق (10)داول خالل هذه الدورة حول عشرة وسنت 
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   رئيس مجلس جماعة مراكش السيد محمد العربي بلقائد

اذنكم   ان  وموافقتكم  بعد  منكم  اطلب  توافد  ،  انتظار  في  الزمنية  الجدولة  في  المبرمجة  النقط  ترتيب  من  تغير 
 االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم. المزيد من االعضاء، اذ تم مجموعة من النقط تحتاج 

على حصيلة إنجازات  اطالع المجلس الجماعي لمراكش  ب  من جدول االعمال والمتعلقة(  5) وسنبدأ بالنقطة الخامسة  

 . 2021  – 2015 المجلس خالل المدة االنتدابية

 

 : ( 07/2021/ 26بتاريخ  الثالثةجلسة ال) 2021خالل شهر يوليوز  المنعقدة من جدول اعمال الدورة االستثنائية  الخامسة النقطة 

 .2021 – 2015اطالع املجلس الجماعي ملراكش على حصيلة إنجازات املجلس خالل املدة االنتدابية 

     

                                                                        

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ( 2021 – 2015)يتضمن القرص املدمج املرفق العرض الخاص بحصيلة إنجازات املجلس خالل املدة االنتدابية 
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 عرض حصيةل معل جملس جامعة مراكش  

2021/ 2015خالل املدة الانتدابية    

 

 

 

 

2021ز يوليو  26  
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 باسم هللا الرحمن الرحيم

 الواليالسيد ممثل السيد 

 السيد رئيس قسم الجماعات املحلية بالوالية 

 اعضاء املجلس  االخوات واالخوان املستشارين

 السادة ممثلي وسائل االعالم

 حضرات السيدات والسادة 

 ايها الحضور الكريم

ا  اليكم خالل  يسرني  اتقدم  ا ن  الجلسة  االنتدابية هذه  الوالية  من  لهذا    الحالية   الخيرة 

املوقر عمل  ب  ،املجلس  حصيلة  دؤوب  عرض  عمل  نتاج  هي  التي  مراكش  جماعة  مجلس 

 . وموظفين اومستشارين واطر  اومساهمة لكل مكونات املجلس اغلبية ومعارضة، مكتب

هذه    املقدرةالجميع    شكرل املناسبة  واغتنم  جهودهم  كافة ا بشر   ،على  مع  وتعاون  كة 

الوا   ،املتدخلين السيد  راسهم  املصالح  وعلى  ومختلف  الوالية  ومصالح  املحلية  والسلطات  لي 

الخارجية وباقي الشركاء والفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين وهيئات املجتمع املدني ووسائل  

 االعالم.  

كافة   إلى  خاللكم  ومن  أمامكم،  الكبرى  معاملها  بتقديم  اليوم  أتشرف  التي  الحصيلة  إن 

واملواطنين ع  ،املواطنات  جواب  سؤالهي  أنجز   :ن  ومتفه    تم"ماذا  مشروع  سؤال  وهو  م، ؟!"، 

ملبد وترسيخ  واملحاسبة،  للشفافية  وتكريس  جميعا،  فيه  نشارك  ديمقراطي  ربط  وتمرين  أ 

باملحاسبة فليست  ؛املسؤولية  فيها حصيلة عمل  وباملناسبة  أعرض  التي  الولى  املرة  هذا   هذه 

واصدرنا ،  ملكتبالحصيلة املرحلية لعمل ا مت في منتصف الوالية  ، فقد سبق لي أن قد  املجلس

النصفية املرحلية  مدته    الحصيلة  فيديو  وشريط  مطبوع  كتيب  منشورة    وهي  ،دقيقة  30في 

 .للحق في الحصول على املعلومة تفعيالومتوفرة، كتجسيد عملي ملبدأ الشفافية و 

 ايها السيدات والسادة، 

املجل  حق    ،بداية في هذا  املتميزة  لنا  باملكانة  نفخر  ان  للسياحة    كقبلة مراكش    ملدينة س 

ملا    ،ا للزوار من كل انحاء العالممحج  و   العاملية ومقرا للمؤتمرات الدولية ذات املستوى الرفيع

البنيات التحتية املؤهلة التي مكن الى  ها من تتزخر به من ارث حضاري وثقافي وطبيعي، اضافة 

رهان   الـ الدو اشغال  احتضان  كسب  ال  24رة  للمنظمة  العامة    سنةللسياحة    عامليةللجمعية 

2021 . 
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 : عمل املجلس الحالي على امرين هامينوقد 

 صيتها العاملي تعزيز الول وهو الحفاظ على مكانة مراكش و  

  تم بلوغه من خاللفي املجال البيئي، وهذا ما    خاصة  ،ثانيا خلق مشاريع جديدة مهيكلة

احد اكبر  من طرف    في املجال البيئي   2018في املرتبة الثامنة عامليا سنة  تصنيف مدينة مراكش  

العاملية  نفس    املجاالت  خالل  للبيئة  الثاني  الحسن  بجائزة  التتويج  الى  اضافة  املتخصصة، 

 السنة. 

الحالية    املجلس  سهركما   االنتدابية  الفترة  من  سنوات  ستة  تنزيل  طيلة  مختلف  على 

 .برنامج عمل الجماعةو الحاضرة املتجددة  اطار فيالجماعة  مشاريع

االشا دون  الفرصة  تفوتني  بادوال  املداوالتيةة  حيث    لحصيلة  للمجلس،  عرفت املتميزة 

  634ة، تم من خاللها التداول في  دورة استثنائي  16دورة عادية و  17عقد    ابيةدلوالية االنتهذه ا 

نقطة فقط   82نقطة وعلى  349نقطة ضمن جدول اعمالها، حيث تمت املوافقة باإلجماع على 

يعكس   مما  بالغلبية  املجلس   باملوافقة  دورات  خالل  الجيد  بلغت    االنسجام  نسبة  والتي 

النقط  ملجموع  العامة  الدورات  التغطية  أعمال  جداول  في  املختصة   املدرجة  اللجان    على 

 . %98,26 والواجب عرضها عليها 
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 املحور الول: الحكامة اإلدارية واملالية 

 اإلدارية الحكامة  .1   

بداية  ملجلس   مند  الحالي  املكتب  المراكش  جماعة    عمل  بالدور  منه  لإلدارة   هامووعيا  واالساس ي 

وقراراته توجهاته  تنفيذ  في  ل   ،الجماعية  برمجة  أول  في  مهم  فائضلعمل  مبلغ  االدارة    على تخصيص  لتأهيل 

 هداف اهمها: ال ا  من وذلك لتحقيق مجموعة، درهم 20,000,000,00: بلغ  الجماعية

 والتقنية الجماعية تحديث تدبير املصالح اإلدارية  ✓

 صالح واملرافق الجماعيةاملمختلف بيات واملعلومديثة لالتصال تعميم استخدام التقنيات الح ✓

 عقلنة تدبير املمتلكات الجماعية ✓

o واملواطنين الفاعلين  مع  التنسيق  أدوات  الى   تطوير  باملدينة إضافة  الرقمية  للمراقبة  نظام    إحداث 

 انشاء نظام الحماية الحضرية بالكاميرات و  2016ابتداء من 

 :أبرزهاكلها اهداف تم تنزيلها عبر اعتماد برامج واليات 

o اإلداريةتبسيط املساطر و  تحديث اإلدارة   

o   احداث املركز الجماعي لألرشيف والتوثيق 

o إحداث نظام جودة الخدمات داخل جماعة مراكش ومقاطعاتها الخمس 

o مأسسة االفتحاص الداخلي 

o تقليص آجال دراسة امللفات وتسليم الرخصل إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير 

o  احداث الشباك الوحيد لنقل املوتى 

o  الصابو’  بعملية عقل السياراتالغاء العمل‘ 

o  تحسين بنيات االستقبال باملرافق الجماعية 

o  تدبير جيد للمجازر الجماعية وسوق الجملة 

 الحكامة املالية .2

يعتمد   املنشودة  املحلية  التنمية  تحقيق  املوارد إن  أحد  باعتبارها  املحلية  الجبايات  على  باألساس 

فقد   لذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  لتمويل  أساسية  وأداة  املحلية  امليزانية  لتمويل  الرئيسية 

ع من املداخيل الجماعية  أوالها املجلس الجماعي ملدينة مراكش أهمية قصوى من خالل وضع هدف الرف

 . وتطويرها



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

22 
 

درهم ألول مرة وذلك  مليار  ولقد عرفت مداخيل جماعة مراكش قفزة نوعية حيث تجاوزت عتبة  

مجموعة من اإلجراءات املتخذة على مستوى اإلدارة الجبائية املحلة وبتنسيق تام مع الى  راجع باألساس  

في الجباية املحلية سواء على املستوى الداخلي والخارجي ملجموعة من   وكذلك تنفيذا  ،جميع املتدخلين 

بتاريخ   مراكش  بجماعة  نظم  الذي  التشاوري  اللقاء  على  املنبثقة  حول    2017أبريل    12التوصيات 

 .موضوع " مالية جماعة مراكش بين إكراهات التحصيل ورهان تنمية املوارد املالية"

ت خصوصا اعتمادف
 
جبائية  هيكلة جديدة لإلدارة ال  قد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات الضرورية تجل

 املحلية عبر اعتماد ثالث مصالح:  املتعلق بجبايات الجماعات  06/47املحلية تبعا ملا نص عليه القانون 

 ي،مصلحـة الوعاء الضريب ▪

 ،مصلحـة التحصيـل ▪

 مصلحـة املراقبـة الجبائية.   ▪

قياسية حسب ما املداخيل وحطمت أرقاما  من    ةق نسبة مهميتحق د تماعتماد هذه اإلجراءات فق  وبعد

 يظهر في الجدول امامكم: 

 )كما تشاهدون( مصاريف التسيير 

تطور مستمر في  التسيير  أن مصاريف  التدبير    ،يالحظ  يتضمن مصاريف  الذي  الدعم  ال سيما مجال 

سنويا وسجل أعلى د  م  198,8في حين يسجل معدل الفائض املدفوع للجزء الثاني من امليزانية مبلغ    ،املفوض

 . 2015وأدنى مستوى سنة  2018مستوى له سنة  

 )كما تشاهدون(  مصاريف التجهيز 

خالل   بحيث  الجماعة  طرف  من  املبذول  االستثماري  املجهود  الجدول  هذا  سنوات يترجم   الخمس 

وهي السنة التي تلت احتضان   2017سنويا وأعلى رقم سجل سنة  د  م    402صرف معدل  الخيرة تم السنوات  

 COP22مدينة مراكش ملؤتمر الطراف للتغيرات املناخية  

أن مجال اإلدارة العامة يستأثر    2019جدول على مستوى سنة  إضافة إلى ذلك يالحظ من خالل نفس ال

( واملشاريع د  م  62من مصاريف التجهيز بحيث يتضمن هذا املجال سداد أصل الدين )  %70بنسبة ما يقارب  

الكبرى املندمجة كبناء قنطرة على واد تانسيفت، أشغال تهيئة منتزه موالي الحسن ... يليه من حيث الهمية 

وهو عبارة عن دفعات ملؤسسات عمومية كمؤسسة العمران تندرج في إطار برامج    %21بنسبة    مجال الدعم

 وطنية كاتفاقية تثمين املدينة العتيقة ومشروع املمرات السياحية والروحية. 
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 برز الديون التي تم سدادها أ

 مليار سنتيم من ديون املجالس السابقة 50خالل أربع سنوات تم أداء أكثر من 

بمعدل  وهي   بها  املتعلقة  والفوائد  القروض  أصل  عن  سنويا  مل  12,5عبارة  ونصف  يار 

 %50حيث تم تخفيض هذه الديون بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مليون درهم  33والتي كانت عالقة:  ،السابقة الوالية  عن ة لشركات النظافةا االلتزامات املؤد

 

 

 

 

 

 مليون درهم 6تأدية ديون املكتب الوطني للسكك الحديدية لسنوات خلت: 

  

مليون درهم 78 2016  

مليون درهم 85,5  

مليون درهم 96  2018 

2017 

 السنوات أصل الدين

مليون درهم 42  

مليون درهم 48  

مليون درهم 55  

 المجموع الفوائد

مليون درهم 133  

مليون درهم 133,5  

مليون درهم 138  

مليون درهم 63 مليون درهم 35 2019  مليون درهم 98   

مليون درهم 322,5 مليون درهم 180 المجموع  مليون درهم 502,5   

مليون درهم 20 تيكميد  

مليون درهم 13  

مليون درهم 33  المجموع 

ورنو ز  بي 

كة المبلغ  الشر



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

24 
 

 ة من قبل الجماعة في البرامج التي تنفذ بتراب الجماعةا االلتزامات املؤد

  

 

 

 

 

 

 

 قبل جائحة كورونا  2019الفائض املحقق برسم اخر سنة مالية ورقة توضيحية حول 

 

 

 

  

 

 
 

واالليات    الطلبيات والعقود الخدماتية املبرمة من طرف جماعة مراكشو حصيلة الصفقات  في ما يخص  

أداء   لتحسين  العموميةاملتخذة  الطلبية  مجال  في  االنتدابية،    الجماعة  الوالية  هذه  بعين    وأخذا خالل 

بعض   تصحيحللذلك عملت جماعة مراكش    تعترضه عدة مخاطر،  الصفقات نشاط عقد  االعتبار كون  

 عبر ارساء مجموعة من اإلجراءات:  اعتماد اليات للمراقبة وتحسين الداء االختالالت

 خلية دراسة كنانيش التحمالت  احداث  -

-  ( االستشارة  طلب  وثيقة  على  االقسام  توفر  امليزانية  consultation de demandeاعتماد  قسم  من  املسلمة   )

 واملحاسبة والتي تبين توفر اعتماد الصفقة  

 اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء والشغال العمومية   -

   الصغرى و تشجيع مشاركة املقاوالت املتوسطة  -

 التحسيس بأهمية خلق فرص الشغل عبر الطلبية العمومية   -

ة المتجددة  %91 برنامج الحاضز

100% 

ز المدينة العتيقة 100%  برامج تثمي 

 برامج المدارات السياحية

امج النسبة  الير

 برامج المبادرة الوطنية

 برامج الدور اآليلة للسقوط
 

100% 

90% 

 310,20 485 050 1 مداخيل التسيي  

864 861 984,15 

 الفائض المحقق 326,05 623 185

 مصاريف التسيي  

 العنوان  المبلغ بالدرهم

2019تغطية الفائض التقديري   142 254 922,01 
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 يمكن تسجيل ما يلي:  لبيانات املتعلقة بنسبة الصفقاتوفي قراءة ل

تليها التنوريدات بنسبة  ،  اي نصف الصفقات التي تنجزها جماعة مراكش  %48,66تشكل االشغال نسبة   -

      %20والخدمات 22,50%

سنة  وقد   بلغ    2016عرفت  الشغال  عدد صفقات  في  كبيرا  أشغال  101ارتفاعا  أن   صفقة  مرده 

 Cop 22املدينة استقبلت حدث مؤتمر املناخ 

 صفقات حيث ارتكزت ال  ،19شهدت ظرفا استثنائيا وازمة ارتبطت بوباء كوفيد    2020سنة  غير ان  

 على التوريدات من مواد غدائية وطبية تحت إشراف السلطة الوصية  

الى  كما ان   وال   ،الطلب عرفت تراجعا بسبب الدراسة املسبقة للحاجيات  مسطرة سنداتاللجوء 

 . يتم اللجوء اليها إال في حاالت استثنائية 
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 مراكش التأهيل الحضري ألحياء  املحور الثاني من حصيلتنا سيكون موضوعه:

 واملشاريع: شمل هذا التأهيل مجموعة من االحياء 

 تثمين وتأهيل املدينة العتيقة ✓

 اإلدماج الحضري لحي الزرايب ✓

 التأهيل الحضري لحي قبور الشهداء ✓

 لمحاميدلالتأهيل الحضري  ✓

 سيدي يوسف بن عليلالتأهيل الحضري  ✓

   لحي الكديةالتأهيل الحضري  ✓

 التأهيل الحضري النخيل  ✓

 السواق النموذجية إحداث  ✓

تكتس ي املدينة العتيقة، أهمية كبيرة ضمن النسيج املعماري  ،  تثمين وتأهيل املدينة العتيقةفيما يخص  

قادرا على  متميزا  وثقافيا  رافدا سياحيا  منها  تجعل  تتوفر على مؤهالت مهمة  أنها  كما  الحمراء،  للمدينة 

 تعزيز مكانتها ضمن خريطة التراث العاملي اإلنساني.

على  و   املستمر  امللكي  الحرص  بمراكش  العتيقة  املدينة  تأهيل  على اليعكس  واملحافظة  صيانة 

   التالية: تميز ويتجلى ذلك من خالل البرامج املتاريخي الوروث امل

 مراكش الحاضرة املتجددة إطاراملدينة القديمة في  وساحاتتهيئة املمرات السياحية  -

 السياحية والروحية للمدينة العتيقة ملراكش برنامج تأهيل املسارات  -

 . برنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش  -

بمراكش، على إعطاء   2017يناير    9يوم االثنين ،  نصره هللا   امللك محمد السادس جاللةأشرف  وقد  

وتعزيز   ملراكش  القديمة  للمدينة  التاريخي  املوروث  على  الحفاظ  تروم  هامة  مشاريع  إشعاعها  انطالقة 

 السياحي وصيتها الدولي. 

جالل للمدينة  ته  وأعطى  والروحية  السياحية  املدارات  وتأهيل  ترميم  برنامج  العتيقة  انطالقة 

 . ملراكش

تثمين    على  باإلشراف  صره هللانقام  كما   ببرنامج  الخاصة  والتمويل  الشراكة  اتفاقية  على  التوقيع 

مليون درهم،    484استثمارات بـ  ببالرباط،    2018ماي    14(، بتاريخ  2022-2018املدينة العتيقة ملراكش ) 

 مليون درهم.  150وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية تقدر بـ 
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االثنين  جاللته  ترأسكما   تقديم    2018أكتوبر    22، يوم  بمراكش، حفل  العروس"  "رياض  بساحة 

 ة في إطار برنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش،  التدابير املتخذة إلنجاز املشاريع املندرج

، على إطالق برنامج تأهيل وترميم مدرسة "سيدي عبد العزيز"، حتى تتمكن من  حفظه هللاوأشرف  

الخاص  االهتمام  تجسد  مبادرة  وهي  التقليديات،  الصانعات  قدرات  لتطوير  مخصص  مركز  احتضان 

التقليدية   الصناعة  لقطاع  امللك  يوليه  للتنمية  الذي  رافعة  القطاع  هذا  جعل  على  جاللته  وحرص 

 االقتصادية واالجتماعية.

 كلها مشاريع هامة شملت:

 مشروع تأهيل حي املالح -

 تهيئة املمرات السياحية والساحات العمومية باملدينة العتيقة  -

 تأهيل الفنادق ذات قيمة عمرانية -

 إحداث مرافق اجتماعية ودينية  -

 القديمةتأهيل السواق  -

 للقرب  ومراكز إنجاز تجهيزات -

 الروحية للمدينة العتيقة ملراكش  املمراتتأهيل  -

 إنجاز وتهيئة مرائب للسيارات  -

 ترصيف املمرات وتهيئة الفضاءات العمومية -

 ترميم جنبات مسجد الكتبية  -

 كدال باحماد لالتهيئة الرياضية  -

 تأهيل الحدائق التاريخية  -

 تهيئة جنبات السوار -

 ت املدينة العتيقة هم  التي  شاريع املمن  وغيرها
 

 وفي ما يخص باقي أحياء املدينة، فقد عرفت:

 واجهات الترميم  -

 ، طرق التشييد وإصالح  -

 قف السيارات اإعادة تأهيل مو إحداث و  -

 تأهيل وتثمين جنبات السوار  -
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 ومنتزهات قائحدو  عمومية اتتهيئة ساح -

 باالنهيارترميم وتدعيم البنايات املهددة  -

 دور للشباب والجمعيات وأندية للمسنينو كز للتكوين ا مر بناء  -

 باملحاميد، ويعد  فضاًء نموذجيا، يشمل مجموعة من املرافق الحيوية  إحداث فضاء املواطن -

 تصفية الدم وبناء مراكز ل إنجاز مرافق صحية -

 ةوترفيهي ة رياضي اتتهيئة فضاء -

 ومالعب للقرب ومرافق رياضية متعددة  بحامستشييد  -

 بلدية   اتخزانمكتبات و تشييد  -

 

سوق املحاميد  ،  السوق املغطى املحاميدك وقد شمل تأهيل االحياء أيضا احداث أسواق نموذجية  

 السوق املغطى الكدية، السوق املغطى الشرفبالداوديات،   سوق الخير، 9
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 التنقل الحضري  بنيةتطوير املحور الثالث: 

 في ما يخص النقل الحضري يمكن تسجيل مستجدات مهمة شملت بالساس: 

  ثاني الحافالت السياحية الكهربائية ك  ةانطالقتم إعطاء    2017أكتوبر    27بتاريخ  ف  :السياحيةالحافالت  

   .بعد لندن  تجربة عاملية

 :حافالت النقل الحضري 

 أخرى.خطوط وتمديد خطوط جديدة إحداث ، و الصعيد الوطنيكأول مبادرة على  إضافة خطوط ليلية

 تقوية الطرق  في ما يخصو

املتجددة الحاضرة  برنامج  من خالل  نوعية  قفزة  عرفت  مراكش  جماعة  تقوية طرق  ان  القول   ،يمكن 

 حيث استفادت جميع احياء مراكش من تقوية الطرق عبر:  ،وكذا مشاريع برنامج عمل الجماعة

 طرق القرب توسيع وتشييد   -

 تهيئة مداخل املدينة  -

 تهيئة الطرق واملدارات  -

 تقوية الطرق الداخلية  -

 بناء الطريق املحورية الرابطة بين طريقي فاس والدار البيضاء تتمة ل بناء قنطرة على واد تانسيفت -

 بناء قنطرتين على واد إسيل -

 كمال انشاء نفق باب الخميساست -

 خصوصا باملدينة العتيقة  املرائبكما عرفت هذه الفترة االنتدابية بناء العديد من 

الجديدةبناء   الطرقية  العزوزيةب  املحطة  وتواجدها ،  منطقة  الحالية،  الطرقية  املحطة  لصغر  نظرا 

املرور انسيابية حركة  امام  يخلق مشكال  مما  املدينة  تكلفة  وسط  وبلغت  الجديدة  ،  الطرقية  املحطة  إنجاز 

   م د 120

تسهيل  و لنهوض بوضعية الشخاص في وضعية إعاقة ، ويهدف إلى ا مشروع الولوجيات بمدينة مراكش

العمومية  ولوجهم واملرافق  اإلدارات  و إلى  ا ،  املعنية  ن قد  الوزارة  مع  مراكش  جماعة  مشروع    إلنجاحخرطت 

 شملت العديد من النقط الحيوية بتراب املدينة  ، حيثالولوجيات
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 البيئة وحفظ الصحة  املحور الرابع: 

باعتباره قطاعا أفقيا ت الجماعة و اوراشها التنموية،  بأهمية كبيرة في كل تدخال   البعد البيئييحظى  

في هذا الصدد تعززت مدينة  و،  وارتباطه الوثيق بالتنمية املستدامة وتحسين إطار عيش الساكنة املحلية 

املناخ  مراكش   لألطراف حول  العاملي  للمؤتمر  احتضانها  على  COP22بشرف  كبيرا  نجاحا  والذي عرف   ،

 . جميع املستويات  

البيئي باملجال  االهتمام  مجال  في  الجماعة  انخرطت  و وقد  خمسة ،  على  نركز  ان  محاور   ارتأينا 

وإضافة رصيد مهم ملراكش في   إحداث املجلس الحالي على تجويد املكتسبات السابقة فيها و   عِملرئيسية،  

 املجال البيئي:  

 العناية بالحدائق واملنتزهات الرياضية  •

 منظومة معالجة النفايات املنزلية واملماثلة لهاانشاء  •

 مشاريع بيئية مهيكلةخلق  •

 قطاع النظافة  لتطوير بدل مجهود مقدر •

 ب الجماعي لحفظ الصحة تأهيل املكت •

 العناية بالحدائق واملنتزهات الرياضيةفي ما يخص 

 :أبرزهافقد عرفت هذه الفترة تشييد وتأهيل العديد من املنزهات الرياضية والحدائق 

 املنتزه الرياض ي الحي الجديد -

 املنتزه الرياض ي الحي الحسني -

 املنتزه الرياض ي حي االزدهار  -

 الكدية املنتزه الرياض ي حي  -

 املنتزه الرياض ي حي الشرف  -

 املنتزه الرياض ي موالي الحسن -

 تهيئة املنتزهات املجاورة لألسوار  -

 تهيئة حديقة الفنون  -

 إعادة تهيئة وتأهيل غابة الشباب  -

 تهيئة املشتل الجماعي  -

 حماية واحة النخيل بمراكش -

 تهيئة جنبات واد إسيل  -

الحدائق   - املساحاتتهيئة  العمومية   وصيانة  والساحات  باملحال    الخضراء  املرتبطة  املشاريع  من  وغيرها 

 الخضر للمدينة 
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املنزليةوبهدف   النفايات  تدبير  أنظمة  وتطوير  البيئي    تأهيل  املستوى  على  مردوديتها  من  والتحسين 

 : وذلك عبر واملماثلة لهامنظومة معالجة النفايات املنزلية ، فقد عملت الجماعة على انشاء واالجتماعي

 إغالق وتأهيل املطرح القديم  -

 إنجاز محطة بيو كهربائية  -

 إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات املنزلية  -

 إنجاز املحطة الوسيطية لتحويل النفايات  -

 مشروع تثمين مخلفات البناء والهدم انشاء  -

، ومن أجل توفير مياه سقي املناطق الخضراء بمدينة مراكش؛ تم  ار املحافظة على املوارد املائيةوفي إط

بينابرام   املياه    اتفاقية  استعمال  بإعادة  املتعلق  املشروع  واستغالل  وإنجاز  تمويل  أجل  من  شركاء  عدة 

جة بمحطة معالجة املياه العادمة بمدينة مراكش في سقي املناطق الخضراء بمدينة مراكش. 
َ
 العادمة املعال

جة    7هذا املشروع إلى إعادة استعمال سبعة  ويهدف  
َ
ماليين متر مكعب في السنة من املياه العادمة املعال

 . هكتارا من املناطق الخضراء املدبرة من طرف جماعة مراكش 230في سقي 

 التدبير املفوض لقطاع النظافة اما بخصوص 

للقطع مع االختالالت السابقة التي    كانت لنا إرادة ورؤية جديدة لتدبير هذا القطاع  ،فمنذ اليوم الول 

كالعطل   الذروة  فترات  في  خصوصا  اتخذ  ،الضحى  واعيادشهدها  عملية  س  املجل  جيث  إجراءات  مجموعة 

 ترتكز أساسا حول:

 السابق( املجلس  قبل من به معموال يكن  )لم للمراقبين اليومي التقرير تفعيل -

 الحاويات  لغسل الشهري  التقرير تفعيل -

 الشركة(  بتصريح  االكتفاء كان يتم قبل )من الغسل ملساحات امليداني القياس -

 (pointage) العاملين لعدد اليومي الحصر -

 للخدمة  تخرج لم التي املعطوبة الشاحنات لضبط gps ب العمل تفعيل -

 بع تللت  املشتركة اللجنة مواعيد احترام -

 املقاطعات مع بتنسيق  النظافة لحمالت  املوحدة البرمجة -

 الضحى عيدوخاصة  البرمجة االعداد القبلي للمناسبات  -

 عبر:  السابق التعاقدي  اإلطار خارج استثمار اضافة -

 شاحنات أخرى  اضافة •

 جديدة  حاويات اضافة •

  كهربائية آليات اضافة •

 العمودية الحاويات تجربة •



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

32 
 

 احداث خلية بالجماعة للتبع الرقمي لخدمة النظافة -

 القيام بالتشخيص لالتفاقية السابقة وتنظيم ورشات تشاركية العداد جيل جديد للتعاقد -

 التدخل في عملية التعقيم اثناء الحجر الصحي  -

 املبادرة في انشاء مؤسسة التعاون لتدبير املطرح -

 برزها:، أ مشاريع بيئية مهيكلةعملت الجماعة على خلق  كما

 عقد النجاعة الطاقية  ▪

 وإدخال هذه الخدمة املحاور الخاصة بالحافالت ذات خدمة عالية الجودةتهيئة  ▪

 إنشاء محطة للطاقة الشمسية وتقوية القدرات  ▪

 دراجات الخدمة الذاتية انجاز مشروع  ▪

 دمج النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة بأربع مباني عمومية  ▪

، قامت جماعة  لتدبير قطاع اإلنارة العموميةفي إطار رؤية جديدة  و  عقد النجاعة الطاقية،في ما يخص  

رؤية شمولية تستهدف النجاعة الطاقية والتنمية      بتأسيس شركة للتنمية املحلية "حاضرة النوار".مراكش  

الحكامة  أنواع  من  كنوع  والبشرية  املادية  املوارد  وتوفير  البيئة،  على  املحافظة  على  منها  حرصا  املستدامة، 

 املحلية الجيدة. 

من  وته أزيد  إلى  الطاقة سيصل  استهالك  في  إجمالي  إلى خفض  الشركة،  هذه  من خالل  الجماعة  دف 

تفوق  و    60% إضاءة  يتم صرفه حاليا سنويا،  %95بنسبة  تتعدى ما  بتكلفة ال  وأزقتها،  طيلة    عبر شوارعها 

 الي الذي سيتم اقتصاده طاقيا.   العشر سنوات املقبلة، أي بالغالف امل

 لخدمة ل هاوإدخال املحاور الخاصة بالحافالت ذات خدمة عالية الجودةتهيئة 

بمدينة  بعد   الحضري  للنقل  الكهربائية  للحافالت  والناجحة  املتعددة  واللوجستية  التقنية  االختبارات 

مراكش، أعطيت االنطالقة الرسمية لهذه الخدمة، باعتبارها تجربة أولى وغير مسبوقة على الصعيد الوطني  

شتنبر  والقار  شهر  منذ  العمل  في  الكهربائية  الحافالت  هذه  شرعت  حيث  الصعيد  2017ي،  على  وتنفرد   ،

املسيرة   بحي  الكائنة  الشمسية  اللواح  محطة  من  املستمدة  الشمسية  الطاقة  من  مصدرها  بكون  العاملي 

 بمراكش. 

لوحة   3000هكتارات وتضم أزيد من ثالثة آالف    3تقارب ثالثة    على مساحةحطة،  امل  هذه  إنشاءوقد تم  

سائقي   منشمسية   من  القطاع،  في  العاملين  قدرات  تقوية  جانب  إلى  الكهربائية،  الحافالت  شحن  أجل 

 الحافالت وتقنيي املحطة.   
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إنجاز مشروع   تم  للبيئة،  الصديقة  التنقالت  االيكولوجية وتشجيع  السياحة  الخ ولتعزيز  دمة دراجات 

دراجة للخدمة    300بمدينة مراكش، كأول مدينة افريقية تحتضن مثل هذا املشروع، ويوفر أزيد من    الذاتية

 واالستفادة.حجز لموقع إلكتروني ل، و محطات موزعة على مدينة مراكش 10، عبر َعشر  الذاتية

 تأهيل املكتب الجماعي لحفظ الصحة وإحداث شباك وحيد لخدماته 

شه أخرى  وتتعلقتها  دنقلة  مراكش،  ل  املقر  ببناء  مدينة  الصحة  الجديد  لحفظ  الجماعي  لمكتب 

وإحداث شباك وحيد لخدماته، بعد نقل مقره من الحارة بباب دكالة إلى أبواب مراكش بحي املسيرة، ودعمه 

 .عاليةبمركز للطب الشرعي بمعايير ذات جودة 

التنظيم الجديد وأعطى   انخرطت جماعة مراكش منذ مع جائحة كورونا حيث    أثرهوقد بدا جليا هذا 

االولى   في االيام  الرسمي  للجائحة  املؤسسات  مختلف  طرف  من  املبذولة  مع  و   ،ةاملجهودات  هات  سيرا  التوج 

ل و بالدناالعامة  وا ،  لإلجراءات  اليقظة  تطبيقا  لجنة  طرف  من  بها  ى  املوص َ واالستباقية  االحترازية  لتدابير 

م مباشر  بإشراف  وقامت  كورونا  فيروس  من  ملواجهة  بالعديد  الجماعة  ملجلس  املسير  املكتب  أعضاء  ن 

ت:  عمليات التعقيم والتطهير والتحسيس هم 

 مختلف احياء وشوارع مدينة مراكش بمختلف مقاطعاتها.  -

 وامللحقات االدارية والعديد من السواق الحضرية الجماعية. واملقاطعاتمقرات الجماعة  -

 االدرات العمومية. -

 املساجد -

 املدرس ي الحهوي والدخول  واالمتحاناملؤسسات التعليمية خصوصا قبل امتحانات الباكالوريا  -

فريق مختص   تعقيم سيارات الجرة ووسائل النقل العمومي بمختلف نقاط توقفها ومحطات اإلركاب، من خالل تدخالت -

 .من املكتب الصحي الجماعي، بتنسيق مع لجنة اليقظة واملصالح الوالئية بالجهة

تتوقف   لم  بمدينة  حيث  العمومية  واملرافق  والفضاءات  الماكن  بمختلف  التعقيم  عمليات  متابعة 

 . .مراكش...واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفير الوسائل الضرورية الستمرار هذه العملية

وحث الساكنة على االلتزام    ،حملة تحسيسية توعوية بمخاطر هذا الفيروس  هذا باإلضافة الى تنظيم 

 بالتدابير الوقائية واالحترازية بمختلف احياء واملرافق بمدينة مراكش 

إن الخبرات التي تتوفر عليها مدينة مراكش، والتجارب القوية التي راكمتها خالل هذه املدة، في مجال 

لاملستدامة    تنمية ال لها  املستويين  أه  على  املستدامة  التنمية  قضية  مشعل  و حمل  ومنحها  الدوليالوطني   ،

 .فريقيعلى الصعيد العربي واإل و ا قليميالريادة إ 

جتهذا االهتمام   صنف الجماعات    12دورتها  في    مراكش بجائزة الحسن الثاني للبيئة  معه مدينة  البيئي تو 

و   الترابية، الحكومة  رئيس  السيد  الخاص البحضور  والقطاع  الدولية  املنظمات  ممثلي  من  والعديد  وزراء 

، وقد جاء هذا التتويج اعترافا باملجهودات املبذولة من طرف جميع الفاعلين واملتدخلين  والجمعياتوالجامعات  

  . يئة واملحافظة عليهابمدينة مراكش، والتي يعكسها حجم ونوعية املشاريع املنجزة في مجال حماية الب
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 التنشيط الثقافي والرياض ياملحور الخامس: 

و مراكش  والن   للذاكرة  والحضارة،  رمز  والتراث  تم  التاريخ  العاملي، والتي  التراث  قائمة  تصنيفها ضمن 

الحمراء وتصنيف ساحة جامع الفنا على رأس قائمة التراث الشفوي لإلنسانية دليل على ما تزخر به املدينة  

التاريخ أعماق  في  الذي تستحق فقد  الضاربة جذورها  باالهتمام  ان تحض ى  الضروري    ت تعزز ، فقد كان من 

سابقا،   املغرب  بنك  بمقر  تهيئته  أشغال  انطلقت  الذي  الالمادي،  التراث  ملتحف  باحتضانها  الساحة  مكانة 

ر املادية التي يحملها الفنانون املحليون  ويهدف هذا املشروع إلى الرفع من مستوى الوعي العام حول الثقافة غي

اقتصادي  مال  رأس  إلى  الثقافي  املال  رأس  وتحويل  وغيرهم،  وممثلين  وموسيقيين،  وشعراء  حكواتيين  من 

 وسياحي.

وغير بعيد عن الساحة، تجري أشغال واسعة لتهيئة وتوسيع الخزانة البلدية، جوار حديقة لال حسناء  

ا  مركز  لتشكل  الكتبية،  استيعابية  بمحيط  بطاقة  النخيل  مكتبة  إليها  تنضاف  للقراءة،  الداعمة  ملؤسسات 

شخصا في القاعة املتعددة   140شخص في فضاءات للقراءة خاصة بالطفال وأخرى للراشدين، و  100تفوق  

املواطن بفضاء  بن علي، وأخرى  يوسف  بناء وتجهيز مكتبة سيدي  املركز  و   املحاميد  االختصاصات.. ومثيلها 

خدماته املتنوعة لفائدة الساكنة املحلية، من خالل ورشات بجليز الذي يقدم    د االختصاصات النجداملتعد

،  متعددة، إلى جانب مركز التعليم االولي الهدى الذي أشرفت على تجهيزهما املبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 لعلوم النباتية بحديقة ماجوريل. بناء وتجهيز مكتبة عمومية تعنى با اتفاقية شراكة ل عتوقي باإلضافة الى

تتجاوز   استيعابية  بطاقة  الحامض،  عرصة  املوسيقى  املعهد  تأهيل  ذلك  وبناء    350يوازي  مستفيدا، 

املوسيقية   املهارات  واكتساب  الساسية  املبادئ  تلقين  في  يساهم  املواطن  بفضاء  املوسيقي  املعهد  وتجهيز 

 وإتقانها... 

واالج  ياتا بنال  تعززتو  يضم ل  تماعيةالثقافية  والذي  باملحاميد،  املواطن  فضاء  بقطب  أيضا  لمدينة 

الطلق،  ل  امسرح متعدد  لهواء  في للمسنين    ودارللجمعيات    وداراالختصاصات  وقاعات  لألشخاص  وأخرى 

 وضعية صعبة. 

وبغابة الشباب تمت تهيئة فضاءات تعليمية وتوعوية متميزة، كفضاء الشجرة واملدينة وغابات املغرب 

والخطارات الساقيات  عبر  التقليدي  السقي  وفضاء  التعرية  الضخم    .  وعوامل  املشروع  جميع ا هذا  نتهت 

 املواطنين،وجه  افتتاحه فياشغاله وفي انتظار ان يتم 

واملسرح الثقافة  مجال  ومعلمة    وفي  كفضاء  امللكي  املسرح  بأهمية  منها  ايمانا  مراكش  جماعة  حرست 

هندسية إشكاالت  من  املسرح  هذا  عرفه  ملا  وتحديا  البدء    ،مراكشية،  الى  الحالي  املجلس  بادر    بإجراء فقد 
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همة املإلعادة تهيئة املسرح امللكي، وجعله في مستوى املسارح  املطلوبة  الشغال  حتى تتم    الضرورية  الدراسات

 ، مكانته التي من اجلها تم تشيده فيو

املشروع    هذا واالبداع،  مدينة الفنون  إعطاء انطالقة أشغال إنجاز  هو  يبقى الحدث البرز والكبر،  كما  

البنيوي واملتميز، والذي يندرج ضمن املشروع امللكي "مراكش الحاضرة املتجددة"، يعزز الحقل الثقافي والفني  

 .باملدينة، خاصة املرتبط بالحفاظ على التراث الشفاهي والالمادي.

ح الهواء وفي املجال الرياض ي، تحقق املدينة الريادة في عدد املسابح العمومية، وذلك بعد تدشين مسب

الطلق النخيل، ومسبح آزلي، واملسبح املغطى باب الخميس وسيدي يوسف بن علي، وكذا بناء املسبح املغطى  

 اكدال باحماد ب ين، ومسبحالشرف، والعزوزية، وبوعكاز

رياضية   ومنتزهات  بات 
 
ومَرك مغطاة  وقاعات  املدينة،  أرجاء  مختلف  في  للقرب  مالعب  جانب  إلى  هذا 

صات، تضم فضاءات للشطرنج والكرة الحديدية والتزلج والرياضات الحضرية.. مما كان له  ومتعددة االختصا

 الثر الكبير وااليجابي في تنمية الحركة الرياضية باملدينة. 

 ولعل ابرز االحداث التي عرفتها الرياضة في املدينة من اجل تعزيز بنيتها األساسية هي:

بفضاء   - الجمباز  قاعة  امللكية تدبير  الجامعة  مع  بشراكة  الرياضة  هذه  قاعدة  وتوسيع  املواطن 

 املغربية للجمباز. 

 غشت باشراف الجامعة امللكية لكرة القدم.   20إصالح وتجهيز ملعب  -

 اصالح ملعب الحارثي باشراف الجامعة امللكية لكرة القدم. -

ال مراكش  جماعة  تدعم  والتكامل،  والتعاون  الشراكة  بمبدإ  منها  الجمعيات وإيمانا  برامج  من  عديد 

الفاعلة في املدينة لتنزيل استراتيجيتها الثقافية والرياضية االجتماعية، من خالل عقد عدة اتفاقيات شراكة  

بين   ما  املمتدة  الفترة  عرفت  وقد  والنشيطة،  الفاعلة  واملؤسسات  الجمعيات  أو    2021و    2016مع  إبرام 

ة شراكة إلنجاز مشاريع تخص الجانب االجتماعي، التربوي، اتفاقي  37تجديد عدة اتفاقيات وصل مجموعها  

 .الثقافي والرياض ي

تم الرفع من الدعم املالي املخصص للتنشيط الثقافي والرياض ي واالجتماعي الذي تستفيد    2016و منذ  

 الى ارقام غير مسبوقة ) كما تشاهدون في الجدول امامكم(: املدني باملدينةمنه جمعيات املجتمع 
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 التعاون الالمركزي املحور السادس: 

مانا منها بضرورة االنفتاح على التعاون الالمركزي ودوره املحوري، عمل املجلس الجماعي على تفعيل  يوا 

للمنظمات   تكوينية  أنشطة ودورات  في  الدولية من خالل مشاركته  املنظمات  العديد من  في  :  ابرزهاانخراطه 

ي إلنماء املدن، الوكالة الملانية للتنمية، الكاديمية الملانية، منظمة املدن منظمة املدن العربية، املعهد العرب

والحكومات املحلية، الصندوق الدولي لتنمية املدن، املدن املتحدة الفرنسية، اليونيسكو، الفدرالية العاملية  

 للمدن السياحية، أوروميد، البنك الفرنس ي للتنمية، البنك االسالمي للتنمية. 

   على سبيل املثال:أهم االتفاقيات السارية املفعول اإلضافة الى تعزيز هذا ب

إلحياء    2019مارس    9تجديد اتفاقية التعاون بين مدينة مراكش ومدينة سكوتسديل االمريكية بتاريخ   -

 مجاالت التعاون والتبادل.  

إلى اتفاقية توأمة وشمل التعاون مجال الفضاءات الخضراء،   االرتقاء باتفاقية تبادل مع مدينة سوتزو  -

 الحكامة، النقل الحضري وكذا املدينة الذكية. 

االجتماعي  - مجال  في  التعاون  لتشمل  الفرنسية  تور  مدينة  مع  التعاون  اتفاقية  وتجديد  تطوير 

 واالقتصادي والثقافي والجامعي والعلمي والتكنولوجي

دينة رين متروبول في مجال نقل الشخاص في وضعية إعاقة وذلك بتاريخ  تجديد اتفاقية التعاون مع م -

 . 2020يناير  22

 جديدة وتوأمة اتفاقيات تعاون ابرام كما عرفت هذه الترة 

حول تحسين جودة الحياة املشتركة لساكنة املدينتين،   2018  سنةاإلسبانية   ةمدينة اشبيلي  اتفاقية توأمة مع -

 وتبادل املمارسات الجيدة في مجاالت الثقافة والتربية والسياحة والبيئة واالقتصاد واملحافظة على التراث. 

حول التعاون بين املدينتين في املجال   2019غشت    30رسالة نوايا مع مدينة دوسلدورف الملانية بتاريخ   -

 ي والتربوي ومجال الشباب والرياضة والتبادل االقتصادي  الثقاف

وتبادل  - تطوير  مجال  في  أفريستي  مؤتمر  هامش  على  الكاميرونية  ياوندي  مدينة  مع  تعاون  اتفاقية 

 والترابي. الخبرات في مجال التخطيط الحضري 

افة والسياحة وكذا اتفاقية تعاون مع مدينة اوديسا الوكرانية تشمل جميع مجاالت الفن التاريخ والثق -

 تبادل البعثات الطالبية والرياضية مع الرغبة املتبادلة في االرتقاء بها إلى عالقة توأمة

 :هذا باإلضافة الى املشاركة في التظاهرات العاملية وتنظيمها ك

 .  23و 22و  21املشاركة في مؤتمر الطراف في دورته  -

 . بمراكش 2016سنة   الطراففي مؤتمر على هامش  قمة املنتخبين املحليين -
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   :أبرزها  وكذلك كانت فرصة لتنظيم تظاهرات عاملية

 2015دجنبر في  إعالن مراكش تراثا عامليا الذكرى الثالثين على االحتفاء ب -

الندوة العلمية احتفاء بالذكرى الثالثين إلنشاء االتحاد املغاربي، برحاب قصر البلدية الذي احتضن مراسيم  تنظيم  -

 ، 1989فبراير  17التوقيع على تأسيس االتحاد املغاربي في 

من   - اإلفريقية  املحلية  والحكومات  املدن  لقمة  الثامنة  الدورة  في  مراكش   2018نونبر    24إلى    20املشاركة  واختيار 

 .  افريقيا للثقافةعاصمة 

لتنقل والهجرة والتنمية البشرية  املشاركة في أشغال املنتدى الدولي الخامس لعمداء املدن ورؤساء البلديات حول ا -

 بمراكش، على هامش املنتدى العاملي حول الهجرة 

كما شارك املجلس الجماعي ممثال في شخص السيد رئيس املجلس أو السيدات والسادة أعضاء املكتب         

تجمع مدينة مراكش  تظاهرة دولية في إطار عالقات التعاون التي    120املسير وكذا اطر املجلس الجماعي في ما يفوق  

 .مع سائر الدول الجنبية

 استقبال وفود رسمية 

و  العالم،  قبلة  مراكش  لكون  الجماعي  ونظرا  املجلس  يربط  الذي  الدولي  والتعاون  الصداقة  لروابط  تعزيزا 

والقناصل   السفراء  من  العديد  باستقبال  الجماعي  املجلس  قام  الدولية  واملنظمات  املدن  من  والبرملانيين  بالعديد 

 )بطلب منهم(   والبعثات الوزارية والخبراء الدوليين

 سفراء وقناصل من مختلف الدول الجنبية  -

 عمداء املدن ونوابهم من مختلف املدن الجنبية.  -

 وزراء ووفود عن البرملانات الدولية  -

إلكتروني، وعبر كبسوالت فيديو  كانت هذه حصيلة مختصرة الهم إنجازات مجلسكم، ونعمل على إخراجها في كتاب  

 قصيرة.

وفي الختام نجدد شكرنا لكل من ساهم من قريب او بعيد بدء من أعضاء هذا املجلس املوقر واطر وموظفي جماعة  

الخارجية  املصالح  ومختلف  السابقين  الوالة  والسادة  الوالي،  السيد  رأسهم  وعلى  املحلية  والسلطات  مراكش 

املدني   خدمة  واملجتمع  املشرفة  النتائج  هذه  بلوغ  في  الغراء،  املدينة  هذه  على  والغيورين  الفاعلين  وكل  والشركاء 

 للمواطن وللصالح العام تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
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 : (2021/ 26/07بتاريخ   الثالثة جلسة  ال) 2021خالل شهر يوليوز المنعقدة ستثنائية من جدول اعمال الدورة اال األولى النقطة 

مراكش"  ملدينة  والتنمية  "التجهيز  املحلية  التنمية  شركة  في  اسهمها  عن  للمراكن  العامة  الشركة  تنازل  في  البث 

العامة   للشركة  العام  املدير  السيد  ارسالية  حسب  مراكش  جماعة  لفائدة  اإلداري "افلمار"  املجلس  ومحضر  للمراكن 

                                                                             نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 لشركة "افلمار" في املوضوع. 

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

ورئيس    والخدمات  العمومية  بالمرافق   المكلفة   اللجنةفي بداية تدارس هذه النقطة، وفي غياب السيدان رئيس  

كاتب   الهادي بن عال  للسيد عبد  الكلمة  أعطي  نائبيهما،  والبرمجة وكذا  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة 

 االجتماع المشترك الخاص بالنقطة. الجلسة لتالوة تقرير 

 

 كاتب الجلسة   عبد الهادي بن عالالسيد 
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 التجهيز والتنمية ملدينة البث في تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية  :1النقطة رقم"

مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش حسب ارسالية السيد املدير العام للشركة العامة للمراكن ومحضر املجلس اإلداري 

 لشركة "افلمار" في املوضوع.

 تعديل النظام الساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". :2النقطة رقم 

 املحطة استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق  :3النقطة رقم

  الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: الطرقية لنقل املسافرين
لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية 3.1

 العزوزية.

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.3.2

بني جماعة مراكش والرشكة الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية 3.3

 الوطنية للنقل واللوجيستيك.

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.3.4

املسافرين املتواجدة بمنطقة املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل 3.5

 العزوزية.

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.3.6

 ية املتخذ خالل الدورة العاد 07/02/2019بتاريخ  343/02/2019عدد  مراكش ةجماع الغاء مقرر مجلس :4النقطة رقم

املتواجدة  املحالت التجارية بكراءكناش التحمالت خاص املتعلقة ب على مقرر النقطة القاض ي باملصادقة 2019لشهر فبراير 

 .باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

15/07/2021 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة االستتتثنائية لمجلتتس 

الموجهة للسادة أعضاء المجلتتس للحضتتور  28/06/2021بتاريخ  8110وتبعا للدعوة رقم ، 2021 يوليوز 15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم 
بتتالمرافق العموميتتة والختتدمات واللجنتتة المكلفتتة بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة اللجنتتة المكلفتتة مشتتترك بتتين شتتغال اجتمتتاع والمشتتاركة فتتي أ

صتتباحا بقاعتتة االجتماعتتات الكبتترى بالقصتتر الحاديتتة عشتتر علتتى الستتاعة   2021  يوليتتوز  07  األربعتتاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  والبرمجة
كل من السيد إبراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسيد الحستتين نتتوار البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة
 

 

  راكش  البث في تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة م  :1النقطة رقم

 حسب ارسالية السيد املدير العام للشركة العامة للمراكن ومحضر املجلس اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع. 

  تعديل النظام الساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة".  :2النقطة رقم 

  مرفق    :3النقطة رقم لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  املسافرين استكمال  لنقل  الطرقية  الجديدة   املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:
 صادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. الدراسة وامل 3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.2

 الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك. الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة  3.3

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

 املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. املصادقة عىل  3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

  مجلس  :4النقطة رقم مقرر  فبراير    2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  خالل  القاض ي   2019املتخذ 

النقطة  باملصادقة مقرر  ب  على  خاص  املتعلقة  التحمالت  التجارية  بكراءكناش  العزوزية  املحالت  بمنطقة  املتواجدة  الجديدة  الطريقية  باملحطة  .املتواجدة 
                          

   :السادة  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف.حفيظة مجدار، ي. عبد الحفيظ المغراوي، 

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن  واكب االجتماع*

 )عضو لجنة المالية(النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  :  عبد السالم سي كوري
 عبد الهادي بن عال، محمد االدريسي.  :السيدان المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: *
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش بالنيابة  :  زين الدين الزرهوني 
 والشبكات رئيس قسم التجهيزات   :   ي. الطيب اسنينح 
 عن قسم الشؤون اإلدارية والقانونية :   أحمد ايت الرايس 

 عن مصلحة الشؤون القانونية وتتبع العقود  :   عبد العزيز قوجاح 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 : من ممثلي المصالح الخارجية والشركات موضوع نقط االجتماع السادة وحضر*
 

 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :   عبد العزيز فارس 
 SNTLالمسؤول عن المحطات الطريقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   :   رشيد بازي 

 BELMA CONSEILمدير مكتب الدراسات  :   عبد االله بلمحجوب 
 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :   سعيدة لقليعي 

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :    مريم كعية 
 شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عن   :  عبد العزيز ايت أحمد 

 BELMA CONSEILمكتب الدراسات عن  :   المهدي داودي 

تلبية   لهم  الحضور شاكرا  السادة  في حق  الجلسة  للسيد رئيس  الترحيبية  الكلمة  املدرجةفي مستهل هذا االجتماع، وبعد  بالنقط  في   الدعوة، مذكرا 

االستثنائية   للدورة  لتحضيرها  والبرمجة  املالية  والشؤون  وامليزانية  والخدمات  العمومية  افق  املر للجنتي  املشترك  االجتماع  اعمال  بتاريخ جدول  املقررة 

اال 15/07/2021 ويتعلق  فقط  الجاهزة  النقط  تدارس  اقتراح  تم  فقد  الجماعية،  واإلدارة  الحاضرين  اللجنة  أعضاء  بين  وباتفاق  الثانية ،  و  األولى  بالنقط  مر 

 .   3و  2و  3.3و  3.2، 3.1والثالثة هذه األخيرة تخص البنود 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 
 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 

 جملس مجاعة مراكش
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البث في تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" لفائدة   :1النقطة رقم 

 عام للشركة العامة للمراكن ومحضر املجلس اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع. جماعة مراكش حسب ارسالية السيد املدير ال

النقطة،   مناقشة هذه  الكلمة   "،"أفلمار  التجهيز والتنمية ملدينة مراكش   الحالية لشركة   التدبيرية  الوضعية  وملعرفةفي مستهل  أعطيت 

ويسالت الهادي  عبد  للشركة    للسيد  اإلداري  املجلس  أن  و رئيس  أكد  الذي  الجماعي  املجلس  استغاللها  عضو  في  توقف  حالة  في  توجد  الشركة 

الحالية التدبيرية  العديدة من جماعة  مراكش إلنقاذ وضعيتها  العمومية للشركة للمرفق، رغم املحاوالت  أنه تم عقد اجتماع للجمعية  ، مضيفا 

والتدخل إليجاد    التنازل عن أسهمها في شركة "أفلمار"، مبديا رغبته في أن تبقى الشركة قائمة  (CG PARK)كن  قررت خالله الشركة العامة للمرا

 . حلول بديلة بالنظر للصعوبات التي يعرفها املرفق

بإرسالية من    تم التوصلولتقديم مزيد من اإليضاحات في املوضوع، منحت الكلمة للسيد املدير العام للمصالح بالنيابة الذي أوضح أنه  

للشركة   العام  للمراكن  املدير  انه،    2020/ 12/ 02بتاريخ  العامة  مضيفا   ،" "افلمار  شركة  في  أسهمها  عن  بتنازلها  الجمعية  تفيد  محضر  حسب 

 عن أسهمه في شركة "أفلمار" لصالح الجماعة باملجان.  (CG PARK)العمومية للشركة املتوصل به في املوضوع فسيتنازل الشريك 

تدخل السيد النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي الذي ذكر السادة األعضاء أنه بعد    النقطة، دواعي إدراج  ملعرفة  و ت السياق،  وفي ذا

إلى أن  اتخاذ السيد رئيس املجلس الجماعي لقرار إلغاء "الصابو" الذي كانت تحصل منه شركة "أفلمار" على أموال غير قانونية تراجعت إيراداتها  

إلى التقدم بطلب التخلي عن أسهمه في الشركة دون توضيح إن كان ذلك     (CG PARK)االستثمار في مجال املراكن، مما حدى بالشريك  عجزت عن  

ال، األمر الذي جعل املكتب املسير بداية يتحفظ على األمر، لكن بعد التوصل بمراسلة رسمية من إدارة الشركة أن عملية التخلي عن    ام  باملجان  

أن الشركة ستظل قائمة في انتظار إما االحتفاظ  األسهم   ستتم باملجان، قرر املكتب املسير أن يدرج النقطة في جدول أعمال هذه الدورة، مضيفا 

 بغرضها أو تغييره مستقبال. 

ة للمراكن عن عقب ذلك، فتح باب املناقشة وإبداء الرأي، حيث أجمع السادة األعضاء على أنه ال إشكال في قبول تنازل الشركة العام

ا إن  أسهمها في شركة "أفلمار" لصالح الجماعة إن كانت هذه العملية ستتم باملجان، متساءلين عن الوضعية املالية الحالية لشركة "أفلمار" وم

 لجماعة تصور واضح حول تدبير قطاع املراكن باملدينة وقادرة لوحدها على إنجاح هذا التدبير مستقبال.لكان 

على   على وتأسيسا  وبناء  نشاطها،  أداء  عن  متوقفة  "أفلمار"  شركة  أن  وحيث  املوضوع،  في  املقدمة  للتوضيحات  االستماع  وبعد  ذلك، 

يتضمنان رغبة الشريك املذكور في التنازل عن أسهمه في الشركة    اللذان  (CG PARK)  املدير العام ل   محضر الجمعية العمومية للشركة ومراسلة

باملجان،   الجماعة  "التجهيز أبلصالح  املحلية  التنمية  شركة  في  اسهمها  عن  للمراكن  العامة  الشركة  تنازل  على  املبدئية  افقتها  مو اللجنة  دت 

مراكش جماعة  لفائدة  "افلمار"  مراكش"  ملدينة  مجانا،  والتنمية  العملية  هذه  تتم  أن  عوض   شريطة  الجماعي  وبدون  املجلس  لرئاسة  رافعة   ،

 التوصيتين اآلتيتين: 

 على شركة "أفلمار" مع التفكير في تخصيصها لتدبير قطاع املراكن أو قطاع مغاير مستقبال وفق تصور واضح.  اإلبقاء  ✓

   .لضمان حقوق الجماعة بشكل قانوني مواكبة إجراءات عملية التنازل عن األسهم من طرف مختصين في املجال ✓

 وملجلسكم املوقر واسع النظر                                                                                                                                        

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 ابراهيم بوحنش 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

عدة   أدرجناه  أن  سبق  الذي  "أفلمار"  بشركة  يتعلق  فالموضوع  المشترك،  االجتماع  تقرير  لنص  إنصاتكم  بعد 

حلوال لالستمرار في الشركة لكنه ربما صرف نظره    CG PARKمرات، وفي نهاية المطاف بعد نهاية العقد منحنا لشريكنا  

مدينة مراكش ومدن أخرى، وعليه تمت مراسلتنا بأنه مستعد إلنهاء الشراكة مع الجماعة  عن مجال تدبير المراكن في  

ومنح أسهمه لهذه األخيرة مقابل درهم رمزي، وبالتالي فالشركة ستبقى خالصة للجماعة فإما ان نقوم بحلها أو نبقيها  

 مع تغيير غرضها. 

عن اسهمها    CG PARK  ازل الشركة العامة للمراكنتنإذن اليوم يبقى موضوع النقطة كخطوة أولى الموافقة على  

 في الموضوع.  CG PARKتبعا لمراسلة  في شركة التنمية المحلية "افلمار" لفائدة جماعة مراكش

 أما اآلن، فباب المناقشة مفتوح. 
 

   عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

دائما ما نطالب في هذا الموضوع باطالعنا على التقرير المالي للشركة، ال يعقل أن تتسلم الجماعة أسهما مؤشرها  

أم   بالنفع على الجماعة  لذلك هل هذه األسهم ستعود  بقيمة مليوني درهم،  تعاني عجزا  الشركة  يقول أن  فالكل  سالب، 

 العكس؟
 

   المجلس الجماعي عضو  خليل بولحسن السيد 

موضوع شركة "أفلمار" ينتابه مجموعة من التساؤالت والغموض خاصة حول الوضعية المالية للشركة، فالذي 

مليون درهم في غياب أداء مستحقات    21بلغ العجز المالي للشركة قرابة    2019نعرفه السيد الرئيس أنه في نهاية سنة  

هذا يجعلنا نتساءل اليوم حول من سيؤدي هذا العجز؟ فال إشكال لدينا  ،  2019و  2018،  2017،  2016الجماعة عن سنوات  

في التصويت على قبول التنازل عن األسهم لكن فقط نريد توضيحا حول الوضعية المالية للشركة وكيفية تدبير العجز  

 الذي تعاني منه. 
 

   عضو المجلس الجماعي خالد أجديري  السيد 

سنوات وكان    9أو    8الوضعية المالية الحالية للشركة لم تكن عليها في انطالقتها، فشركة "أفلمار" متواجدة منذ  

الثانية ليس حتى أوصلها المجلس  العامة للمراكن أن تسلم أسهمها للجماعة في سنتها األولى او السنة  على الشركة 

الجماعي لإلفالس، لذلك أظن أن تفويت األسهم سيضع ميزانية الجماعة في مأزق وهو تصفية الشركة، وسيصبح على  

بداية شراكتها مع المجلس الجماعي، وهي تعتبر اآلن ببمثابة رجل عجوز    عاتقها أننا لم نأخذ شركة قوية كما كانت في

 مقعد، وبالتالي فال بد من الرجوع لحسابات الشركة. 

كما أشرتم السيد الرئيس، الشركة تدبر المراكن على مستوى مدن أخرى وليس فقط مدينة مراكش، وهي اآلن 

ة في وضعية مفلسة، ألننا سنثقل كاهل ميزانية المجلس الجماعي  تعيش اإلفالس، لذلك ففي نظري ال يعقل أن نتبنى شرك 

 وسيبقى وصمة عار على المجلس واالدارة الجماعية. 

بالديون وبشراكات مع مدن   مثقلة  فربما هي  الجماعي،  المجلس  إلى  الشركة  تفويت أسهم هذه  لذلك أطلب عدم 

 على الجماعة. أخرى، وعليه وجب أن نستحضر السلبيات التي يمكن أن تؤثر بها 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 شركة "أفلمار" تدبر قطاع المراكن بمدينة مراكش فقط. 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

الشركة،  أنت أعرف الناس بهذا الموضوع السيد الرئيس، وكنت ضده منذ البداية، كما كنت ضد الرفع من رأسمال  

لنا   قال  أن  سبق  الذي  هو  الملف،  لهذا  المتتبع  الجلسة  هذه  عن  أرفا  محمد  السيد  الموظف  غياب  أالحظ  وبالمناسبة 

 "صوتوا على حسابي" فهل نصوت اليوم كذلك على حسابه؟ 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 أرفا أحيل على التقاعد.أخبرك السيد الحر أن الموظف السيد محمد 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

جميع شركات التنمية المحلية التي سهر على تتبع عملها السيد محمد أرفا ستبوء بالفشل، لكني أريد أن أذكر بأهم  

البداية كنا مع صندوق اإليداع والتدبير ثم تولت عنه شركة "أفلمار"،   فقلنا ال إشكال في  مراحل هذا الموضوع، ففي 

ذلك، ثم رفعنا من رأسمال الشركة فإذا بنا نسمع أنها أفلست، بعدها وصل إلى علمنا أن أحدهم يكري المحطات بالتعاقد  

 دون المرور عبر الشركة، ثم اختفى عن األنظار، كيف سنحاسب هذا الشخص على األموال التي أخذها؟ 

بو"، وعندما وقع السطو على المحطات، قررتم السيد الرئيس أن ثم جاء هذا المجلس ليقوم بمبادرة منع "الصا

تجعلوها بالمجان، لكن ما بقي عالقا في أذهاننا أن هذه الشركة أخذت قروضا بضمانات الجماعة، لذلك أود أن أعرف من  

صا للشركة  السنوية  النهائية  البيانات  على  االطالع  أود  بالفعل  تسديدها  تم  فإذا  القروض؟  هذه  خبير  سيسدد  عن  درة 

محاسباتي تثبت أن الشركة غير مدينة، وإذا كانت هذه الوثائق غير متوفرة، نمر للمسطرة القانونية الجاري بها العمل  

أال وهي تصفية الشركة لدى المحكمة التجارية، وبعدها نحدث شركة جديدة إذا أردنا حل هذا الموضوع، وعليه أترجاك  

 النقطة ألن الموضوع حساس.  السيد الرئيس أن نتريت بخصوص هذه 
 

   المجلس الجماعي لمراكش النائب الرابع لرئيس   أحمد المتصدقالسيد 

سنوات، انتهى في    10بخصوص هذا الموضوع، يجب التذكير أن العقد الذي يربط الجماعة بشركة "أفلمار" مدته  

بنسبة  2019دجنبر   مراكش  جماعة  هما  شريكين  يضم  الذي  الهيكل  وبقي  اكتملت  الشركة  إنشاء  من  الغاية  وبالتالي   ،

تبين    2020و  2019، والبيانات المحاسباتية لشركة "أفلمار برسم سنتي  %49بنسبة أسهم    CG PARKوشركة    %51أسهم  

ضا واحدا لشراء العدادات، أكملته مع نهاية  أن الشركة ال تدين ألي مؤسسة بنكية ولو بدرهم واحد، سبق أن أخذت قر

 التعاقد، وهذه البيانات متوفرة لدى اإلدارة الجماعية لمن يود االطالع عليها. 

، والشركة  2019بقيت بعض األمور عالقة بين الجماعة كزبون والشركة، فالجماعة تطالب بتسوية مستحقات سنة  

 ن نعمل مع الشركة على إعداد اتفاق لتسوية هذا األمر. تطالب بمراكن متواجدة في العقد ولم تستغل، ونح

وبالنسبة لمسألة استمرار الشركة بشريك واحد أي الجماعة من عدمه، فإما أن نختار االستمرار بحكم أن لدينا  

جة  الهيكل وقد نغير غرض الشركة أو نحتفظ به بحكم اإلشكاالت التي تعانيها المدينة في قطاع المراكن، وذلك دون الحا

إلى الخوض في مساطر تأسيس شركة التنمية المحلية جديدة والذي كما تعلمون يحتاج لكثير من الوقت، أو أن نذهب  

 في خيار حل الشركة وهو أمر بسيط يمر عبر إجراءات قانونية معينة. 

ل وذلك خالل  المسار الذي سلكته الشركة تعرفونه، حيث كنا في خضم إشكاالت السنة األولى ثم الرفع من الرأسما

تعاني من عجز استطاعت تقليصه ولو جزئيا، ثم جاء    2016و  2015فترة المجلس السابق، مما جعل الشركة خالل سنتي  

الخيار الشجاع للمجلس الحالي بمنع عقل السيارات عن طريق "الصابو"، هذا القرار خفض عائدات الشركة بشكل كبير  

االستمرار   قادرا على  معه شريكنا  يعد  تدبير  ولم  المغلقة،  كالمراكن  البدائل  من  لمجموعة  رغم طرحنا  التعاقد  وتجديد 

مراكن جديدة والعودة لالتفاقية األم التي تسمح بتجهيز المراكن إلى جانب استغاللها، كلها خيارات لم يستطع شريكنا  

ن يستغله المجلس مستقبال عند  قبولها لالستمرار في الشركة، لذلك فالمقترح إما أن يبقى الهيكل مطهر من أية ديون وأ

 الحاجة أو أن يتم حله، وللمجلس الجماعي كامل الحرية في اختيار الخيار األنسب. 
 

   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

 أود أن أعرف ما قيمة التعويض الذي تطلبه الشركة عن المراكن غير المستغلة والمضمنة في العقد؟ 

   المجلس الجماعي لمراكش لرئيس الثانيالنائب   عبد السالم سي كوريالسيد 

أي في فترة المجلس السابق، حيث استمرت الشركة    2009موضوع شركة "أفلمار" ليس وليد اليوم، بل منذ سنة  

للحسابات  الجهوي  المجلس  تقارير  وجاءت  وقتها،  في  أبديناها  المالحظات  من  مجموعة  عليها  وسجلت  االشتغال  في 
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والمفتشية العامة لإلدارة الترابية لتؤكد ما كنا نقوله حول الشركة، ما جعل المجلس الحالي يتخذ قرارات شجاعة أهمها  

اء عقل السيارات "الصابو" الذي أثقل كاهل المواطن المراكشي والجماعة، فالشركة كانت تسجل غرامات "الصابو" إلغ

في   الجماعة  دفعتها  الدراهم  ماليين  عليها  ترتب  حتى  الجماعة،  دعاوى قضائية ضد  يرفع  األخير  وهذا  المواطن  على 

على توجيهات المجلس الجهوي للحسابات، أما الوضعية    مجال ليس اختصاصها، لذلك اتخذ قرار إلغاء "الصابو" بناء 

حيث حققت أرباحا بسيطة لكن إذا احتسبنا الغرامات    2017المالية للشركة فقد كانت دائما في عجز منذ نشأتها حتى سنة  

 التي تؤديها الجماعة سنجد العجز مستمرا. 

األ الخيار  خيارات:  الجماعي  فللمجلس  االعتبارات  هذه  لكافة  إعادة وتبعا  الثاني:  الخيار  الشركة،  تصفية  ول 

هيكلتها، أو الخيار الثالث: اإلبقاء على هيكل الشركة مع تغيير قانونها األساسي واستعمالها في تدبير قطاع المراكن أو  

ركة  قطاع آخر، فقد سبق أن اقترحناها لتدبير مرفق المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وبالرجوع للوضعية المالية للش

 .CG PARKوجب التفريق بين مردوديتها ورأسمالها الذي تساهم فيه الجماعة وشركة 

وموضوعنا اليوم هو إمكانية اإلبقاء على الشركة من عدمه، وللمجلس الجماعي بطبيعة الحال واسع النظر، لكن  

التي تربطها مع الجماعة، فهذه    يمكننا اإلبقاء على الشركة ألننا قد نحتاجها، فالديون التي تبقت لدى الشركة هي تلك 

أموال   اقتطاع  بغية  الموضوع  في  اإلقليمي  الخازن  راسلنا  وقد  االتاوات،  فيما يخص  بمستحقاتها  تطالب  كانت  األخيرة 

سيقوم   المقبل  والمجلس  حلها  مسطرة  في  سنذهب  وإال  بذلك  سنقوم  بالشركة  نحتفظ  أن  لكم  تبين  فإذا  إذن  الجماعة، 

 هائية. بتصفية الشركة بصفة ن 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

نحن نناقش موضوع النقطة الذي هو قبول التنازل عن األسهم من عدمه، وليس اإلبقاء على الشركة أو حلها،  

هناك فرق كبير بين األمرين، وأنا أستمع لتدخلي السيدين نائبي السيد الرئيس أجد تناقضا بينهما، فالسيد سي كوري  

مشكور يقول أننا جئنا لتصحيح وضعية الشركة، وفعال قمتم بذلك، في حين السيد المتصدق يخبرنا أننا أصبحنا نعيش  

فوضى أكثر من التي كانت، بمعنى لم يتم تصحيح الوضعية، وأضاف السيد المتصدق أننا صححنا الوضعية وتبقى لنا  

يعود باآلفة على مالية المدينة، والغرامات التي تحدث عنها  إشكال قانوني صغير، لكن هذا االشكال الصغير هو الذي س

 السيد سي كوري ال زالت في المحاكم فمن سيؤديها؟ 

لذلك، أطلب منك السيد الرئيس أن نقوم بتصفية الشركة كي يحل هذا الموضوع بشكل نهائي، أو نترك المجلس 

 الظاهر لكن في طياته تداعيات خطيرة.  القادم يقوم بهذه التصفية، فالتنازل عن األسهم يبدو مغريا في 
 

   عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسن السيد 

 " األعمال  جدول  في  واضح  النقطة  منطوق  لكن  الموضوع،  في  توضيحاتهم  على  النواب  السادة  في  أشكر  البث 

لمدينة مراكش" "افلمار" لفائدة  تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية المحلية "التجهيز والتنمية  

..." وعليه فنحن لسنا بصدد مناقشة المحافظة على إطار الشركة أو تغييره، بل فقط قبول أسهم الشركة  جماعة مراكش

 أو رفضها. 

قراراته   الجماعي يتحمل مسؤولية  المجلس  قرارات شجاعة، نعم  اتخذ  المجلس  التدخالت أن  جاء كذلك في هذه 

على قرار إلغاء "الصابو"، ولم يصوت كذلك على استغالل المراكن بالمجان، هذه قرارات السيد رئيس  لكنه لم يصوت  

 المجلس وهي قرارات إن كانت شجاعة أم ال فتقييمها يختلف حسب وجهات النظر. 

يتعدى   مليون سنتيم سنويا، وهذا غير صحيح بل يبلغ العجز    60أيضا جاء في التوضيحات أن عجز الشركة ال 

إذن هناك تخوف    2019و  2018،  2017،  2016مليون درهم، نظرا لعدم حصولها على مستحقات عن سنوات    21لمالي  ا

حول تحمل هذه األسهم بتبعاتها المالية واالتاوات المتبقية في المحاكم، وحسب ما وصلنا من السادة أعضاء المجلس  

مواجهة الجماعة، ملف شركة "أفلمار" ليس سهال،  اإلداري في الشركة، فالشريك كان ينوي رفع دعوى قضائية في  

أصبحت وضعيتها    2016فعال هذه األخيرة كانت تدبر قطاع المراكن بالمدينة بما له وما عليه بشكل معقلن لكن منذ سنة  

 . في تردي، لذلك كنت أتمنى أن يأتي موضوع النقطة إما بتصفية الشركة أو البحث عن طريقة أنجع لتدبير قطاع المراكن
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   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

 أتساءل ما هي الصيغة القانونية لتصفية شركة أو تحويل أسهمها إلى شخص معنوي آخر؟ 
 

   عضو المجلس الجماعي خالد أجديري  السيد 

"، وبعدها ساهمت بأتاوات لم تحصل  أريد أن أعود لتاريخ كانت فيه الجماعة مساهمة في رأسمال شركة "أفلمار

عليها، إذن فهذه رؤوس أموال ضخت في هذه الشركة، وال يمكننا اليوم أن نسلمها عبثيا لشركة "أفلمار" ونأخذ أسهما  

بالمجان، بل على األقل القيام بإحصاء لجميع مشموالت الشركة من عدادات، مباني وكافة التجهيزات، إضافة إلى جميع  

أبرمتها الشركة بغية تقوية وتوسيع نشاطها، فالسؤال المطروح هو أين هي رؤوس األموال التي منحت    الصفقات التي

للشركة حتى نحصل على أسهم بالمجان؟ المجلس الجماعي ليس في حاجة إلى صدقة أيا كان سواء شركة أو شخص  

منكم السيد الرئيس أال نقبل أخذ أسهم    ذاتي، نحن نتحدث عن مال عام ال يمكننا أن نفرط فيه هكذا عبثا، لذلك ألتمس

فليتحمل   تجاوزه  أحاول  أمر  وهذا  الشركة  أطر  مستوى  على  إما  أجهلها سجلت ضعفا  ألسباب  والتي  "أفلمار"  شركة 

الجهوي   المجلس  إلى  الملف  هذا  نبعث  أن  وأقترح  مسؤوليته،  الجماعي  المجلس  داخل  القطاع  هذا  عن  المسؤول 

تقريره في  وننتظر  أو غبنا عنه بشكل    للحسابات  القادم سواء مثلناه  المجلس  القطاع خالل  يدبر  الموضوع، ونأمل أن 

 علمي، عقالني ومعقول. 
 

   عضو المجلس الجماعي  أحمد محفوظ السيد 

إذا سمحتم سأعود بكم شيئا ما إلى الوراء حيث المجلس الجماعي كان يقوم بكراءات تذر مداخيل على ميزانية  

تطور  بعدها  وتجويد  الجماعة،  الجماعة  مداخيل  تحسين  بهدف  شركات  طريق  عن  قطاعات  ندبر  وأصبحنا  األمور  ت 

بها   يتحايلون  شركات  أنشأوا  الذين  هؤالء  من  للتخلص  حال  نريد  واليوم  وساكنتها،  المدينة  أغرقنا  بنا  فإذا  الخدمة، 

تبعات تذكر، واليوم أصبح لزاما على    وينهبون المال العام، ففي األمس القريب كان قطاع المراكن يذر مداخيل هامة دون

الجماعة دفع ثمن إشكاالت خلقت، أضحى معها المجلس الجماعي متابعا وكذا الساكنة التي تدفع ثمن تأدية الخدمة، لذلك  

 أود أن نجد حال نهائيا لهذا الموضوع. 
 

   المجلس الجماعي لمراكش النائب الرابع لرئيس   أحمد المتصدقالسيد 

أود التذكير بأننا في إطار مؤسسة لها مجلس إداري، رئيسه عضو في هذا المجلس، لها أعضاء ممثلين للجماعة  

يطلعون على التقارير المالية التي يأتي بها خبير محاسباتي، وفي قانونها األساسي نجد إطالع المجلس الجماعي مرة  

في   كانت  المؤسسة  هذه  كذلك  الشركة،  وضعية  على  السنة  الجهوي  في  المجلس  طرف  من  حساباتها  تدقيق  خضم 

إلدارة   وجهت  حيث  وتساؤالت  خالصات  تتضمن  تقارير  لدينا  وبالتالي  الترابية،  لإلدارة  العامة  والمفتشية  للحسابات 

سؤال، ألن تدبير وتسيير شركة "أفلمار" حسب نظامها األساسي هو من    107الشركة التي هي الشركة العامة للمراكن  

 ، والجماعة زبون وشريك في الشركة. CG PARKشريك اختصاص ال

أو توسيع غرضها وقد   الشركة  إما حل  الترابية  العامة لإلدارة  المفتشية  التي أعطتها  التوجيهات  فمن  ولإلشارة 

أنه منذ أواخر سنة   التوجيهات في دورة سابقة، كما أكرر  ال تمارس هذه الشركة أي    2019أطلعنا المجلس على هذه 

أد نترك  نشاط،  أن  إما  الطرق  مفترق  في  اآلن  ونحن  عليه،  الحسابات مصادق  لمدقق  تقرير  وفق  الخارجية  ديونها  ت 

 الشركة عبارة عن آلية للمجلس الجماعي القادم يمكنه استغاللها حسب حاجته، وإما حلها. 

ال بسبب الفراغ القانوني  فعال الشركة منذ بدايتها عانت إشكاالت، وحاولنا أن نعيد الدماء لها، لكن األمر معقد أو

في موضوع "الصابو" الذي لم يكن إلزاميا، ما جعل المحكمة تحكم لصالح المواطن، وتدفع الجماعة الغرامة تبعا للنظام 

األساسي للشركة، لذلك رئاسة المجلس استجابت ألحكام قضائية نهائية، واستعصى على الشركة االستمرار وتوقفت مع  

لدينا خياران إما حل الشركة أو اإلبقاء عليها وللمجلس الجماعي واسع النظر في البث في ذلك    ، واآلن2019نهاية سنة  

 بكل موضوعية.  
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   عضو المجلس الجماعي  عبد المجيد الدمناتي  السيد 

عالية،  بتكنولوجيا  تتواصل  الحمد  وهلل  أضحت  والجماعة  األولى،  الدرجة  من  تجاري  تقني  موضوع  أمام  نحن 

يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع بشكل حكواتي، اآلن نحن بصدد مناقشة موضوع هام جدا وهو قبول أو  وعليه ال  

المالية   بالكالم فقط، في حين كان باإلمكان أن نطلع على الوثائق  رفض أسهم شريك في شركة "أفلمار" بصفر درهم 

اعة مداخيل؟ فهذا الموضوع ربما سيصل يوما  والمحاسباتية السنوية للشركة، وهل هذه األخيرة ما زالت تدر على الجم

ما إلى القضاء، فهل أجوبتنا داخل هذه القاعة مبررا على تصويتنا بنعم أم ال؟ نحن أمام شركة اشتغلت بالمال العام بشكل  

بيننا فقط وال يفيدنا في شيء عند مساءلتنا عن هذ نتداوله  يبقى كالما  ا  كبير، وقول أن الجماعة شريك أو زبون هذا 

 الموضوع. 

البث في تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية  لذلك السيد الرئيس صيغة النقطة واضحة: " 

مراكش جماعة  لفائدة  "افلمار"  مراكش"  لمدينة  والتنمية  "التجهيز  الذمة    المحلية  إبراء  عرض  نريد  وبالتالي   "...

سنوات ونحن نتعامل    10الخاص بالشركة ومشموالتها إلى غير ذلك ... كي يتسنى لنا التعامل مع هذا الموضوع، فمنذ  

مع الشركة في جانب مالي ونحن نعرف أن هناك جمعيات حماية المال العام والمواطن متتبع، ونأتي نحن اليوم خالل  

ة ونقبل أسهم الشركة، ربما قد تكون هذه األسهم غير مثقلة لكن ما الدليل على ذلك؟ ال يمكننا بوثيقة  ربع أو نصف ساع

 واحدة أن نتخذ قرارا من هذا الحجم، وفي رأيي هذا موضوع شائك وال شيء يدفعنا إلى الحسم فيه خالل هذه الدورة. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

فمع   الموضوع،  قلق مشروع حول  يتخللها  القيمة والموضوعية، والتي  تدخالتكم  أشكركم إخوتي األعضاء على 

لم   اآلخر  والبعض  شجاعا  البعض  اعتبره  "الصابو"،  السيارات  عقل  بمنع  قرارا  اتخذت  الحالية  االنتدابية  المدة  بداية 

تنفيذ ألحكام قضائية نهائية، حيث أن المواطن تفطن لألمر، يدفع    يعجبه، وانا ال أراه ال شجاعا وال   40جبانا، بل هو 

درهم، و حين استلمت رئاسة المجلس وجدت    3500درهما كغرامة لعقل سياراته ويذهب للمحكمة ويأخذ تعويضا بقيمة  

من   قمت    200أكثر  ما  كل  لذلك  يعقل،  ال  وهذا  وقعتها شخصيا،  النوع  هذا  نهائي من  قضائي  حكم  تطبيق حكم  هو  به 

 وإيقاف النزيف، ألن ترك األمر على حاله سيكون من العبث.

طبعا بعد اتخاذ هذا القرار، وكما جاء في التدخالت، لم يستطع شريكنا االستمرار في تدبير المراكن، وكان يبحث  

مراكن المدينة كلها، حتى عجز كليا  فقط عن الربح ويختار بعض المراكن التي يراها مربحة، في حين أننا أردناه أن يدبر  

وبالفعل   مجانية،  المراكن  نترك  أن  ارتأينا  ذلك  انتظار  وفي  الصفقة،  أي إعالن  األولى  الطريقة  إلى  فعدنا  التدبير،  عن 

عقدنا الصفقة بناء على طلب العروض وهلل الحمد انتعش القطاع وذر على الجماعة مداخيل غير مسبوقة وطنيا وصلت  

 ماليير سنتيم سنويا ودون االعتماد على شركة "أفلمار".   5إلى 

، هذا النشاط الذي كان متوقفا أصال ما جعلنا ال  2019وكما تعلمون توقف نشاط شركة "أفلمار" في أواخر سنة  

واليوم شريكنا   لتجديده،  أمامكم  العقد  الشركة    CG PARKنعرض  أسهمه في  بالتخلي عن  اتفاق  بروتكول  يعرض علينا 

البث في الموضوع إلى حين دراسته  )مرف بالتقرير(، وادرجناها كنقطة في جدول األعمال، وأنا متفق معكم سنؤجل  ق 

بشكل أعمق، كذلك من المنطقي أن البث في النقطة يحتاج إلى االطالع على البيانات المحاسباتية للشركة مع أنني أعلم  

 أنها أدت ديونها الخارجية. 

 البث في هذه النقطة إلى حين قدوم المجلس القادم للحسم فيها بما يراه مناسبا. وعليه أقترح عليكم تأجيل 
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 : (2021/ 26/07الجلسة الثالثة بتاريخ  ) 2021المنعقدة خالل شهر يوليوز النقطة الثانية من جدول اعمال الدورة االستثنائية 

                                                                             نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 ". متجددة سيتي باص"  املحلية التنمية لشركة األساس ي النظام تعديل

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بالسيد   عنكم  نيابة  أرحب  النقطة،  هذه  مناقشة  بداية  متجددة" في  "باص سيتي  المحلية  التنمية  مدير شركة 

اللجنة السيدان رئيس  الدعوة، واآلن وفي غياب  تلبية  والخدمات ورئيس    العمومية  بالمرافق  المكلفة  وأشكره على 

كاتب   الهادي بن عال  للسيد عبد  الكلمة  أعطي  نائبيهما،  والبرمجة وكذا  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة 

 الجلسة لتالوة تقرير االجتماع المشترك الخاص بالنقطة. 

 

 كاتب الجلسة  عبد الهادي بن عال السيد 
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  التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة    :1النقطة رقم العامة للمراكن عن اسهمها في شركة  البث في تنازل الشركة 

املجلس   ومحضر  للمراكن  العامة  للشركة  العام  املدير  السيد  ارسالية  حسب  مراكش  جماعة  لفائدة  "افلمار"  مراكش" 

 ة "افلمار" في املوضوع.اإلداري لشرك

  تعديل النظام الساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". :2النقطة رقم 

  املحطة  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: الطرقية لنقل املسافرين 
 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.2

الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية   3.3

 للنقل واللوجيستيك. 

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

 املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. املصادقة عىل  3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

  املتخذ خالل الدورة    07/02/2019بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش   ةجماع   الغاء مقرر مجلس  :4النقطة رقم

ب  على مقرر النقطة  القاض ي باملصادقة  2019العادية لشهر فبراير     املحالت التجارية   بكراءكناش التحمالت خاص  املتعلقة 

 .املتواجدة باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ   مجلس جماعة مراكش 

15/07 /2021 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جتتدول اعمتتال التتدورة االستتتثنائية لمجلتتس 
الموجهتتة للستتادة أعضتتاء المجلتتس للحضتتور  28/06/2021بتاريخ  8110وتبعا للدعوة رقم ، 2021 يوليوز 15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم 

، بالمرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجتتةاللجنة المكلفة مشترك بين  والمشاركة في أشغال اجتماع  
تماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد صباحا بقاعة االجالحادية عشر  على الساعة    2021  يوليوز  07  األربعاءانعقد االجتماع المذكور يوم  

كل من السيد إبراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسيد الحسين نوار رئتتيس اللجنتتة المكلفتتة الخامس برئاسة  
 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

  تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش  البث في    :1النقطة رقم

 حسب ارسالية السيد املدير العام للشركة العامة للمراكن ومحضر املجلس اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع. 

  ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". تعديل النظام الساس  :2النقطة رقم 

  مرفق    :3النقطة رقم لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  املسافرين استكمال  لنقل  الطرقية  الجديدة   املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1
 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.2

 لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك.الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية  3.3

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

 املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. املصادقة عىل  3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

  مجلسالغا  :4النقطة رقم مقرر  فبراير    2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  ء  لشهر  العادية  الدورة  خالل  القاض ي   2019املتخذ 

 . الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية املتواجدة باملحطة الطريقية املحالت التجارية بكراءكناش التحمالت خاص املتعلقة ب على مقرر النقطة باملصادقة
                            

   :السادة  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف.ي. عبد الحفيظ المغراوي، حفيظة مجدار، 

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   واكب االجتماع*
 

 (النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو لجنة المالية :  عبد السالم سي كوري
 عبد الهادي بن عال، محمد االدريسي.  :السيدان المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: *

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش بالنيابة  :  زين الدين الزرهوني 
 رئيس قسم التجهيزات والشبكات  :   ي. الطيب اسنينح 
 عن قسم الشؤون اإلدارية والقانونية :   أحمد ايت الرايس 

 عن مصلحة الشؤون القانونية وتتبع العقود  :   عبد العزيز قوجاح 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 : االجتماع السادةمن ممثلي المصالح الخارجية والشركات موضوع نقط  وحضر*
 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :   عبد العزيز فارس 

 SNTLالمسؤول عن المحطات الطريقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   :   رشيد بازي 

 BELMA CONSEILمدير مكتب الدراسات  :   عبد االله بلمحجوب 
 الجماعات المحلية بالواليةعن قسم  :   سعيدة لقليعي 

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :    مريم كعية 
 عن شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :  عبد العزيز ايت أحمد 

 BELMA CONSEILعن مكتب الدراسات  :   المهدي داودي 

في حق   الجلسة  للسيد رئيس  الترحيبية  الكلمة  املدرجةفي مستهل هذا االجتماع، وبعد  بالنقط  الدعوة، مذكرا  تلبية  لهم  الحضور شاكرا  في   السادة 

االستثنائية   للدورة  لتحضيرها  والبرمجة  املالية  والشؤون  وامليزانية  والخدمات  العمومية  افق  املر للجنتي  املشترك  االجتماع  اعمال  بتاريخ جدول  املقررة 

اال 15/07/2021 ويتعلق  فقط  الجاهزة  النقط  تدارس  اقتراح  تم  فقد  الجماعية،  واإلدارة  الحاضرين  اللجنة  أعضاء  بين  وباتفاق  الثانية ،  و  األولى  بالنقط  مر 

 .   3و  2و  3.3و  3.2، 3.1والثالثة هذه األخيرة تخص البنود 

 اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات تقرير 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 جملس مجاعة مراكش 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ  
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 تعديل النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة".  :2النقطة رقم 

يتعلق  األمر  أن  أوضح  الذي  بالنيابة  للمصالح  العام  املدير  للسيد  الكلمة  منحت  إدراجها،  دواعي  ولتبيان  النقطة،  هذه  بخصوص 

من    بتصحيح بعض األخطاء الواردة بوثيقة النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة" تبعا لعملية االفتحاص التي قام بها كل 

للحسابات واملفتشية العامة لوزارة الداخلية وخلص إلى مجموعة من املالحظات ستقوم الشركة بمالءمة نظامها األساس ي معها    املجلس الجهوي 

وتعرف   تجربة  زالت  املحلية ال  التنمية  التدبير عن طريق شركات  أن طريقة  العملية، مضيفا  في هذه  ملواكبتها  تعاقدت مع مكتب دراسات  حيث 

 مبادئ القانونين العام والخاص.  تجاذبا قانونيا بين

عند تداوله للنقطة املتعلقة بتعيين رئيس   2021مشيرا، في سياق متصل، انه تبعا ملداوالت املجلس الجماعي في دورته العادية لشهر ماي  

، والتي أفضت الى تأجيل  ذكورة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة" من بين املتصرفين املمثلين للمجلس الجماعي في الشركة امل   للمجلس لشركة

الي  البث في النقطة الى دورة الحقة، في أفق تقديم طلب للسيد الوالي عامل عمالة مراكش بترأس املجلس اإلداري للشركة، فقد أبدى السيد الو 

السيد رئيس املجلس   في املوضوع من طرف  افقته على ترأس املجلس اإلداري للشركة بعد مراسلته  لتدبير  مو الجماعي مما سيعطي دفعة كبيرة 

 الشركة خاصة من الناحية املالية والتدبيرية.

في املوضوع، أعطيت   الداخلية  العامة لوزارة  الجهوي للحسابات واملفتشية  بها املجلس  التي أوص ى  التعديالت واملالحظات  أهم  ولسرد 

 عرضا مفصال، كما هو مرفق بالتقرير تضمن املحاور اآلتية:  الكلمة للسيد املدير العام لشركة "باص سيتي متجددة" الذي قدم

 مقدمة  

 مالحظات حول تركيبة املساهمة 

 مالحظات حول مجال تدخل شركة التنمية املحلية 

 مالحظات بخصوص إعادة رسملة الشركة 

 خالصة 

 االقتراحات 

 مشروع املقرر املقترح  

ل الثاني  النائب  السيد  التوضيحات، تدخل  إلى  ولتقديم مزيد من  أنه  أكد  الذي  الجماعي عضو املجلس اإلداري للشركة  رئيس املجلس 

املحلية "باص سيتي متجددة" هو  التنمية  لشركة  األساس ي  النظام  لتعديل  الرئيسية  املقدمة فمن األسباب  القانونية  املالءمة    جانب مالحظات 

رئاسة مجلسها اإلداري، مشيرا أنه خيار ملكتب املجلس الجماعي   انضمام والية مراكش آسفي كطرف في الشركة في شخص السيد الوالي الذي قبل

االستثمار  تيسير جلب  بهدف  والوالة،  العمال  السادة  بها  املحلية  التنمية  يترأس شركات  التي  اململكة  املدن على صعيد  بعدد من  إسوة  ات  وذلك 

 للشركة وإنجاح مشروع الحافالت ذات الجودة العالية باملدينة الحمراء. 

اإلداري    عقب املجلس  رئيس  ملنصب  الوالي  السيد  بقبول  األعضاء  السادة  أشاد  وحيث  الرأي،  وإبداء  املناقشة  باب  فتح  وبعد  ذلك، 

ى أن  لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة" وما لذلك من أهمية وحمولة تدبيرية ملرفق الحافالت العالية الجودة بمدينة مراكش، ونظرا إل

املق األساس ي  املالحظات  للنظام  القانونية  املالءمة  خانة  في  تدخل  الترابية  لإلدارة  العامة  واملفتشية  للحسابات  الجهوي  املجلس  من طرف  دمة 

رقم   التنظيمي  والقانون  املساهمة  شركات  قانون  مع  فقد    113.14للشركة  بالجماعات،  األساس ي  املتعلق  النظام  تعديل  على  اللجنة  افقت  و

املحلي التنمية  الجلسة  لشركة  خالل  املرجعية  الوثيقة  لهذه  النهائية  الصيغة  بعرض  مطالبة  املرفق،  الجدول  حسب  متجددة"  سيتي  "باص  ة 

 . العامة للدورة
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:  2املادة 

 التسمية 

  " BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

الشركة   عن  الصادرة  والوثائق  العقود  تتضمن  أن  الغير  واملوجهة يجب  منها   ،إلى  سيما   وال 

أو متبوعة مباشرة   ومختلف اإلعالنات واملنشورات الرسائل والفواتير الشركة مسبوقة  تسمية 

وتشير إلى   ، "ش.ت.م  "أو الحرف الولى » مساهمة للتنمية املحلية شركة  « وبشكل واضح بعبارة 

 .تجاري السجل ال مال الشركة، ومقرها الرئيس، باإلضافة إلى رقم تقييدها في  مبلغ رأس 

 .باللغة العربية   "باص سيتي متجددة " اسمالفرنسية و  باللغة « BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

الشركة   عن  الصادرة  والوثائق  العقود  تتضمن  أن  الغير   واملوجهةيجب  منها  ، إلى  والفواتير وال سيما  ومختلف   الرسائل 

 مساهمة للتنمية املحلية شركة« تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل واضح بعبارة   اإلعالنات واملنشورات

إلى   ،  "ش.ت.م"أو الحرف الولى » في   مبلغ رأسوتشير  تقييدها  إلى رقم  باإلضافة  سجل  ال مال الشركة، ومقرها الرئيس، 

 .تجاري ال 

 

 

 

:  3املادة 

غرض  

 الشركة 
 

 

 

 يتمثل غرض الشركة في تحقيق جميع العمليات املتعلقة ب: 

 ؛ تدبير النقل العمومي الحضري العالي الجودة - 

 ؛ الجودةتدبير النقل العمومي البين الحضري العالي  - 

 ؛ شراء الحافالت والتجهيزات املتعلقة بتدبير املرافق - 

  ؛العمومي الحضري  بناء وتدبير جميع التجهيزات املتعلقة بالنقل   - 

 ؛بناء وتدبير جميع التجهيزات املتعلقة بالنقل العمومي البين الحضري  - 

  ؛التحتيةتوفير املوارد الضرورية إلنجاز التجهيزات والبنيات  - 

  .إنجاز جميع الدراسات املرتبطة بالعمليات السابقة - 

أو مباشرة  لها عالقة  التي  والصناعية  التجارية  النشطة  الطبيعة  العمال ذات  بجميع   القيام 

غير مباشرة بأهداف الشركة والتي من شأنها أن تساهم في انطالقها ونموها باستثناء تدبير امللك  

 .الخاص الجماعي

 للقوانين الجاري بها  كما   
ً
يمكن للشركة تقديم خدماتها للجماعات املجاورة الراغبة في ذلك طبقا

 العمل. 

 

األنشطة   جميع  وإنشاء  وتدبير  تطوير  أداة  منها  تجعل  أن  يمكن  التي  الالزمة  الصالحيات  جميع  على  الشركة  تتوفر 

والتنقل   بالنقل  املتعلقة  القيامواملهام  الشركة  على  يتعين  وبالتالي  الحضري،  والبين  واملسؤوليات    الحضري  باملهام 

 التالية: 

 ة بالتنمية في مجاالت النقل والتنقل الحضري والبين الحضري؛ املتعلق واالستشارات إجراء جميع الدراسات  -

 تنفيذ خطط عمل لتطوير مشاريع النقل الرئيسية؛ -

العامة  - لالستراتيجية  وفقا  آسفي  مراكش  لجهة  الحضري  والبين  الحضري  النقل  مشاريع  لتطوير  عمل  خطط  وضع 

وسائل النقل العام من خالل عرض حديث وفعال  والخطة الرئيسية لنقل، وضمان متابعة تنفيذ هذه املشاريع وتطوير  

 حافالت عالية املستوى، ترامواي وغيرها من وسائل النقل؛ العام: خدمةللنقل 

التنسيق بين مختلف مشاريع النقل الحضرية وبين املناطق الحضرية لضمان كفاءتها عبر الزمان واملكان، وال سيما فيما   -

ا  فقية وتتبع نشاط استغالل الحافالت؛يتعلق بالجوانب الخاصة بإمكانية التو

والبين   - الحضري  والتنقل  بالنقل  واملتعلقة  املحددة  للمعدات  الكبرى  واملشاريع  التحتية  البنيات  إنشاء  وتتبع  تخطيط 

 وإدارة خريطة التنقل وما إلى ذلك؛  إحداث منشآت الحضري: 

الحضري والبين الحضري التي سيتم تنفيذها، مع   نماذج تمويل ملشاريع كبرى للنقل  املاليين، تطوير، بمساعدة الخبراء   -

 مسؤولية البحث وإعداد التمويل الالزم؛

مراكش  - جهة  في  الحضري  والبين  الحضري  النقل  مشاريع  في  البيئة  بحماية  املتعلقة  القوانين  ألحكام  االمتثال  ضمان 

 آسفي؛ 

 وضع املوارد الخاصة الالزمة لتحقيق األهداف؛  -

جميع    عامة،وبصفة   - غير إجراء  أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة  والصناعية  واملالية  التجارية  املعامالت 

 مباشر بغرض الشركة.
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:  6املادة 

مال   رأس

 الشركة 

 

 

 
 

 

درهم )مائة درهم(   100، بقيمة  نقدا  )مليون درهم(  1.538.461،53ال في مبلغ  امل  رأس تم تحديد

 :التالي على الشكل تم تحريرها كليا  ، الواحد  للسهم

نسبة المساهمة في رأس   الشركاء 
 % مال الشركة

 حصة المساهمة 

 درهم  1.000.000,00 65% جماعة مراكش 

 درهم  538.461,53 35% جهة مراكش آسفي 

 درهم  1.538.461،53 100% المجاميع

 
 
 
 
 
 
 

 

 

درهم للسهم    100سهم بقيمة    40000مقسم إلى   مليون درهم   4مال شركة باص سيتي متجددة في مبلغ   رأسيحدد  

 التالي:  على الشكلتم تحريرها كليا ، الواحد

 االسهم  مبلغ المساهمة بالدرهم  المساهمون 
 995 25  480 599 2 جماعة مراكش 

  997 13  720 399 1 جهة مراكش اسفي 
 1 100 السيد والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش 

 1 100 السيد محمد توفلة 

 1 100 السيدة عواطف البردعي 

 1 100 السيد موالي عبد العزيز كوجي 

 1 100 السيد عبد السالم سي كوري 

 1 100 السيد إبراهيم بوحنش 

 1 100 السيدة ميلودة حازب 

 1 100 السيد احمد المتصدق 

  000 40 000 000 4 المجموع 

 

 

:  15املادة 

الرئاسة  

وكتابة  

 املجلس
 

باقتراح من مجلس جماعة    
ً
 طبيعيا

ً
 يكون شخصا

ً
بين أعضائه رئيسا ينتخب مجلس اإلدارة من 

 والغلبية.مراكش ودلك وفق شروط النصاب 

كما يمكن    ويمكن تجديد انتخابه  ، يعين الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف 

 .وقت من الوقاتملجلس اإلدارة أن يقوم بعزله في أي 

يعين مجلس اإلدارة، باقتراح من الرئيس، كاتبا للمجلس يكلف بتنظيم االجتماعات تحت سلطة  

 الرئيس. 

الشروط   الجلسات وتضمينها وفق  بتحرير محاضر  يقوم كاتب املجلس  في  كما  عليها  املنصوص 

ختصاص من خارج  . ويمكن اختيار الكاتب من بين أجراء الشركة أو من ذوي اال القانون الساس ي

 .الشركة

من سلط   تحد  التي  اإلدارة  مجلس  قرارات  أو  الساس ي  النظام  بمقتضيات  الغير  يحتج ضد  ال 

 . املجلس

 

 

على   الساس ي  النظام  هذا  بموجب  الشركاء  وفقا  اتفق  آسفي  مراكش  جهة  والي  للسيد  اإلداري  املجلس  رئاسة  منح 

 .للشروط القانونية الجاري بها العمل

كما يمكن ملجلس اإلدارة أن يقوم    ويمكن تجديد انتخابه  ،الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرفيعين  

 .بعزله في أي وقت من الوقات

 يعين مجلس اإلدارة، باقتراح من الرئيس، كاتبا للمجلس يكلف بتنظيم االجتماعات تحت سلطة الرئيس.

. ويمكن  املنصوص عليها في القانون الساس يكما يقوم كاتب املجلس بتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط  

 .اختيار الكاتب من بين أجراء الشركة أو من ذوي االختصاص من خارج الشركة

 .املجلسال يحتج ضد الغير بمقتضيات النظام الساس ي أو قرارات مجلس اإلدارة التي تحد من سلط 

 



 (الجلستين االولى والثانية بدون نصاب قانوني (07/2021/ 26 – 19 – 15)الجلسة االولى، الثانية والثالثة بتاريخ  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش محضر الدورة االستثنائية

60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

:  27املادة 

أنواع  
  الجمعيات

 العامة
 

 .تبعا ملوضوع التوصيات املقترحة، يمكن أن تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية أو خاصة 

لكافة   بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  طرف  من  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 .الهلية وعديمو الغائبون واملعارضون املساهمين بمن فيهم 

 االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

لألشخاص  يمكن  بذلك،  قيامه  حالة عدم  وفي  لالنعقاد،  العامة  الجمعية  بدعوة  اإلدارة  يقوم مجلس 

 اآلتي ذكرهم بذلك:

مجلس   • إلى  يوجهه  العامة  الجمعية  النعقاد  طلب  بعد  الحسابات  مراقبو  أو  بدون  مراقب  يبقى  اإلدارة 

 جواب؛

حالة  • في  المر  يهمه  من  كل  من  بطلب  إما  املستعجالت،  قاض ي  بصفته  املحكمة،  رئيس  يعينه  وكيل 

 االستعجال، وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة؛ 

 املصفون.  •

في صحيفة   ينشر  إشعار  بواسطة  لالنعقاد  الجمعيات  دعوة  جميع تتم  كانت  إذا  القانونية.  لإلعالنات 

أسهم الشركة اسمية، يمكن أن يتم ذلك بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع 

 وصل استالم. 

بعث   أو  القانونية  اإلعالنات  نشر  لها  مخول  صحيفة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  بين  الفاصل  الجل  يكون 

اد الجمعية، خمسة عشر يوما على القل حينما يتعلق المر بدعوة الرسائل املضمونة وبين تاريخ انعق

 انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة املوالية. 

املتعلق بشركات املساهمة    17-95من القانون رقم    124ينبغي أن يتم االستدعاء وفق مقتضيات املادة  

االجت فيه  سيعقد  الذي  واملكان  والساعة  اليوم  إلى  بالخصوص  الجمعية،  ويشير  طبيعة  وكذلك  ماع 

 عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. 

 يجب أن تذكر دعوة الجمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتمكن من التداول بصورة صحيحة.

سواء العادية أو غير العادية  يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين،  

أو الخاصة، إذا ما طلب منه ممثلو أي من أصناف السهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها 

 جدوال لألعمال.

غير   تكون  اإلبطال  دعوى  أن  غير  قانونية.  غير  بصفة  لالنعقاد  دعوتها  تتم  جمعية  كل  إبطال  يمكن 

 أو ممثلين في الجمعية. مقبولة حينما يكون كل املساهمين حاضرين 

 تنعقد جمعيات املساهمين في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل املغرب. 

 تبعا ملوضوع التوصيات املقترحة،  
 
واحدة على األقل في السنة ملدة ستة أشهر بعد نهاية السنة   يعقد الجمع لعام مرة

 .املالية

فيهم   بمن  املساهمين  لكافة  بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  طرف  من  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 .الهلية وعديمو واملعارضون الغائبون 

 االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

 لألشخاص اآلتي ذكرهم بذلك:لالنعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة 

 مراقب أو مراقبو الحسابات بعد طلب النعقاد الجمعية العامة يوجهه إلى مجلس اإلدارة يبقى بدون جواب؛ •

وكيل يعينه رئيس املحكمة، بصفته قاض ي املستعجالت، إما بطلب من كل من يهمه المر في حالة االستعجال، وإما بطلب   •

 مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة؛ من مساهم أو عدة 

 املصفون. •

الشركة  أسهم  جميع  كانت  إذا  القانونية.  لإلعالنات  صحيفة  في  ينشر  إشعار  بواسطة  لالنعقاد  الجمعيات  دعوة  تتم 

 اسمية، يمكن أن يتم ذلك بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم. 

الرسائل املضمونة  يكون الجل   بعث  أو  القانونية  نشر اإلعالنات  لها  في صحيفة مخول  نشر اإلعالن  تاريخ  بين  الفاصل 

في الدعوة   أيام  يتعلق المر بدعوة انعقاد أولى وثمانية  تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على القل حينما  وبين 

 املوالية. 

املتعلق بشركات املساهمة ويشير بالخصوص   17-95من القانون رقم   124 ينبغي أن يتم االستدعاء وفق مقتضيات املادة 

إلى اليوم والساعة واملكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول  

 أعمالها ونص مشاريع التوصيات. 

 معية التي لم تتمكن من التداول بصورة صحيحة.يجب أن تذكر دعوة الجمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ الج

يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، سواء العادية أو غير العادية أو الخاصة، إذا  

 ما طلب منه ممثلو أي من أصناف السهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها جدوال لألعمال. 

يكون  يمكن إبطال كل ج تكون غير مقبولة حينما  معية تتم دعوتها لالنعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى اإلبطال 

 كل املساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 تنعقد جمعيات املساهمين في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل املغرب. 
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املادة  

32 :

محاضر  
  الجمعيات

 العامة 
 

تثبت مداوالت الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء املكتب ويضمن في سجل خاص أو في أوراق متحركة  

 .مرقمة ومحفوظة في ملف خاص

عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة   وإلى مراكش ةجماع إلى يتعين تبليغ محاضر الجمعيات

 .االجتماعات( يوما املوالية لتاريخ 15عشر )

لسجل أو ملف الوراق املتحركة من طرف كاتب الضبط في املحكمة املختصة ووضعه  يتم التأشير على ا

 تحت مراقبة رئيس مجلس اإلدارة وكاتبه. 

أعمالها   وجدول  لالنعقاد  دعوتها  وطريقة  الجمعية،  انعقاد  ومكان  تاريخ  إلى  املحضر  يشير  أن  يجب 

التصويت،   في  املشاركة  السهم  وعدد  مكتبها  على وتشكيل  املعروضة  والوثائق  املتحقق  والنصاب 

 الجمعية وملخص عن النقاشات ونصوص التوصيات املعروضة للتصويت ونتائج التصويت. 

 والتصويت املداوالت 

وتجري   يمثلها.  أو  يمتلكها  التي  السهم  عدد  يساوي  أصوات  عدد  الجمعية  في  عضو  كل  لدى  يكون 

 ن أو املمثلين. املداوالت بأغلبية أصوات املساهمين الحاضري

 على صحة نسخ محاضر الجلسات  
 
يصادق رئيس مجلس اإلدارة بمفرده أو أحد املديرين العامين وكاتب املجلس معا

 أو مستخرجاتها، التي تقدم للقضاء أو غيره. 

( يوما  15عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر )  وإلى مراكش ةجماع  إلى  الجمعياتيتعين تبليغ محاضر 

 .االجتماعاتاملوالية لتاريخ 

مراقبة   تحت  املختصة ووضعه  املحكمة  في  الضبط  كاتب  املتحركة من طرف  الوراق  ملف  أو  السجل  على  التأشير  يتم 

 رئيس مجلس اإلدارة وكاتبه.

الجمعية، وطريقة دعوتها لالنعقاد وجدول أعمالها وتشكيل مكتبها وعدد  يجب أن يشير املحضر إلى تاريخ ومكان انعقاد  

ونصوص   النقاشات  عن  وملخص  الجمعية  على  املعروضة  والوثائق  املتحقق  والنصاب  التصويت،  في  املشاركة  السهم 

 التوصيات املعروضة للتصويت ونتائج التصويت. 

 والتصويت املداوالت 

أ عدد  الجمعية  في  عضو  كل  لدى  بأغلبية  يكون  املداوالت  وتجري  يمثلها.  أو  يمتلكها  التي  السهم  عدد  يساوي  صوات 

 أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين. 

  

 وملجلسكم املوقر واسع النظر                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 ابراهيم بوحنش 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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 95 .................................................................................................. المحاضر  -  اإلدارة  مجلس  مداوالت: 17 المادة

 95 ............................................................................................................ اإلدارة مجلس اختصاصات : 18 المادة

 96 ............................................................................................................ العامة اإلدارة   مزاولة طرق : 19 المادة

 96 ........................................................................................................................... الشركة  إمضاء : 20 المادة

 96 ................................................................................................. العامون  والمدراء المتصرفين مكافأة : 21 المادة

  بشكل يملكون ممن المساهمين أحد أو المنتدبين العامين المدراء  أو العامين المدراء أو  المتصرفين وأحد  الشركة بين االتفاقات : 22 المادة

 96 .................................................................... التصويت  حق   أو المال رأس من المائة في  خمسة   مباشر غير  أو مباشر

 97 .................................................................................................................... المتصرفين  مسؤولية : 23 المادة

 97 ..................................................................................................................................... الرابع  الباب

 97 ............................................................................................................................... الحسابات  مراقبو 

 97 ................................................................................................................. الحسابات   مراقب تعيين: 24 المادة
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 97 ............................................................................................................................ التنافي  حاالت : 25 المادة

 98 .................................................................................................................. الحسابات  مراقب  مهام: 26 المادة

 100 ................................................................................................................................ الخامس  الباب

 100 .............................................................................................................................. العامة  الجمعيات

 100 ................................................................................................................ العامة  الجمعيات أنواع: 27 المادة

 100 ................................................................................................................................. التشكيـل : 28 المادة

 101 .................................................................................................................................. المكتـب : 29 المادة

 101 ....................................................................................................... العادية الجمعيات  في  النصاب : 30 المادة

 101 ................................................................................... العادية  العامة  بالجمعيات الخاصة الصالحيات: 31 المادة

 101 ............................................................................................................ العادية  الجمعيات محاضر: 32 المادة

 102 ................................................................................................. العادية  غير الجمعيات  في  النصاب : 33 المادة

 102 ....................................................................... العادية  غير  العامة الجمعيات  في والتصويـت   المداوالت: 34 المادة

 102 .................................................................................................... العادية  غير  الجمعيـات محاضـر: 35 المادة

 103 ................................................................................................................................ السادس  الباب

 103 ............................................................................................................................. المساهمين   إعالم

 103 .............................................................................................................. اإلعالم  موضوع الوثائق :36 المادة

 104 ................................................................................................................................. السابع  البتاب

 104 ............................................................................................... األرباح   – التركيبية  القوائم  - المالية   السنة

 104 ............................................................................................................................. المالية  السنة : 37 المادة

 104 ............................................................................ التواصل  -التسيير تقرير - الجرد – التركيبية القوائم: 38 المادة

 104 ........................................................................................................................ األرباح  توزيع: 39 المــادة

 105 ............................................................................................................................. األرباح  أداء : 40 المادة

 105 .................................................................................................................................. الثامن  الباب

 105 .............................................................................................................. المنازعات  – التصفيتة  - الحل 

 105 ..................................................................................................................................... الحـل : 41 المادة

 105 .................................................................................................................................. التصفية : 42 المادة

 105 ........................................................................................................... المجلس  أعضاء أول تعيين: 43 المادة

 105 ......................................................................................................... للحسابات  مراقب  أول تعيين: 44 المادة

 106 ............................................................................................................................... المنازعات : 45 المادة
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  : شكل الشركة1املادة 

التنظيمي رقم   • القانون  بتنفيذه الظهير الشريف رقم    113.14بناء على  بالجماعات، الصادر  في    1.15.85املتعلق    7)   1436من رمضان    20صادر 

 (؛ 2015 زيوليو

املوافق    1417ربيع الثاني    14املؤرخ في    1-96-124بتنفيذه الظهير الشريف رقم  املتعلق بشركات املساهمة، الصادر    17-95وبناء على القانون رقم   •

 كما تم تغييره وتتميمه؛ 1996غشت   30

عدد • ملراكش  الجماعي  املجلس  مقرر  على  لشهر  2015مارس   04 بتاريخ   2015/02/8وبناء  العادية  الدورة  خالل  القاض ي 2015فبراير   املتخذ   ،

  ؛ BHNS ة املحلية لتدبير مرفق النقل الحضري عن طريق حافالت ذات خدمة عاليةبإحداث شركة مساهمة للتنمي

 ؛ 2016املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2016 ماي 12بتاريخ  2016/05/1/68وبناء على مقرر املجلس الجماعي ملراكش عدد  •

 ؛ 2016املتخذ خالل الدورة العادية لشهر ماي  2016 ماي 12بتاريخ  2016/05/2/68وبناء على مقرر املجلس الجماعي ملراكش عدد  •

 ؛ 2016خالل الدورة العادية لشهر ماي املتخذ 2016ماي  12بتاريخ  2016/05/3/68 وبناء على مقرر املجلس الجماعي ملراكش عدد •

  ؛2016 عادية لشهر مايخالل الدورة ال املتخذ 2016ماي  12بتاريخ  2016/05/4/68 وبناء على مقرر املجلس الجماعي ملراكش عدد •

  ؛2016 خالل الدورة العادية لشهر يوليوز  املتخذ 2016يوليوز  11بتاريخ  38مجلس جهة مراكش آسفي عدد  وبناء على مقرر  •

املتخذين خالل   2021/ 27/07بتاريخ   2/7/2021/ 571وعدد  2021/ 07/ 26بتاريخ  7/2021/ 1/ 571وبناء على مقرري مجلس جماعة مراكش عدد  •

املواد   تعديل  على  ثان،  و  اول  تصويتين  في  باملصادقة،  والقاضيان  استثنائية  التنمية    32و    27،  15،  6،  3،  2دورة  لشركة  االساس ي  النظام  من 

 اص سيتي متجددة".   املحلية "ب

 وبناء على باقي القوانين الجاري بها العمل، •

لتدبير مرفق النقل الحضري والبين الحضري عن طريق   تؤسس بموجب هذا النظام الساس ي شركة مساهمة مغربية للتنمية املحلية

 .بجماعة مراكش BHNS حافالت ذات خدمة عالية

 : التسمية2املادة 

 .باللغة العربية   "باص سيتي متجددة " اسمباللغة الفرنسية و   " BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

 ومختلف اإلعالنات واملنشورات الرسائل والفواتير إلى الغير، وال سيما منها  واملوجهةيجب أن تتضمن العقود والوثائق الصادرة عن الشركة  

وتشير إلى   ،  "ش.ت.م"أو الحرف الولى » مساهمة للتنمية املحلية شركة« تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل واضح بعبارة  

 .مال الشركة، ومقرها الرئيس، باإلضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري  مبلغ رأس 

  الشركة : غرض 3املادة 

الشركة على جميع الصالحيات   بالنقل  تتوفر  املتعلقة  واملهام  أداة تطوير وتدبير وإنشاء جميع النشطة  منها  أن تجعل  يمكن  التي  الالزمة 

 والتنقل الحضري والبين الحضري، وبالتالي يتعين على الشركة القيام باملهام واملسؤوليات التالية:

 املتعلقة بالتنمية في مجاالت النقل والتنقل الحضري والبين الحضري؛ واالستشاراتإجراء جميع الدراسات  •

 تنفيذ خطط عمل لتطوير مشاريع النقل الرئيسية؛ •

والخطة   • العامة  لالستراتيجية  وفقا  آسفي  مراكش  لجهة  الحضري  والبين  الحضري  النقل  مشاريع  لتطوير  عمل  خطط  وضع 

املشاريع  هذه  تنفيذ  متابعة  لنقل، وضمان  للنقل    الرئيسية  وفعال  من خالل عرض حديث  العام  النقل  وسائل  العام:  وتطوير 

 حافالت عالية املستوى، ترامواي وغيرها من وسائل النقل؛  خدمة

التنسيق بين مختلف مشاريع النقل الحضرية وبين املناطق الحضرية لضمان كفاءتها عبر الزمان واملكان، وال سيما فيما يتعلق   •

 ية التوافقية وتتبع نشاط استغالل الحافالت؛بالجوانب الخاصة بإمكان 
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الحضري والبين   • بالنقل والتنقل  للمعدات املحددة واملتعلقة  الكبرى  واملشاريع  التحتية  البنيات  إنشاء    الحضري: تخطيط وتتبع 

 وإدارة خريطة التنقل وما إلى ذلك؛  إحداث منشآت

رى للنقل الحضري والبين الحضري التي سيتم تنفيذها، مع مسؤولية  نماذج تمويل ملشاريع كب  املاليين،تطوير، بمساعدة الخبراء   •

 البحث وإعداد التمويل الالزم؛

 ضمان االمتثال لحكام القوانين املتعلقة بحماية البيئة في مشاريع النقل الحضري والبين الحضري في جهة مراكش آسفي؛  •

 وضع املوارد الخاصة الالزمة لتحقيق الهداف؛  •

مباشر  إجر   عامة، وبصفة   • غير  أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة  والصناعية  واملالية  التجارية  املعامالت  جميع  اء 

 بغرض الشركة.

 االجتماعي املقر  : 4املادة 

 .قصر البلدية، شارع محمد الخامس، مراكش  يلي:يحدد مقر الشركة كما 

 املصادقة على هذا القرار  الشركة، بشرطبمجرد قرار من مجلس إدارة   نقله إلى أي مكان آخر داخل الحدود الترابية ملدينة مراكش  ويجوز 

 من طرف الجمعية العامة غير العادية املقبلة.

 مدة الشركة : 5املادة 

يتم حلها قبل الوان أو تمديد مدتها   ما لم ،تجاري السجل  ال في    ا من تاريخ تقييده  ااعتبار   عاما  (99)وتسعينتسعة   شركة فيال تحدد مدة  

 أو في هذا النظام الساس ي. وفق ما هو منصوص عليه في القانون 

 

 

 

 مال الشركة  رأس  :6املادة 

 .درهم للسهم الواحد 100سهم بقيمة  40000مقسم إلى  درهممليون   4مال شركة باص سيتي متجددة محدد في مبلغ  رأس

 التالي: على الشكل تم تحريرها كليا  

 االسهم  مبلغ المساهمة بالدرهم  المساهمون 

 995 25  480 599 2 جماعة مراكش 

  997 13  720 399 1 جهة مراكش اسفي 

 1 100 السيد والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش 

 1 100 السيد محمد توفلة 

 1 100 السيدة عواطف البردعي 

 1 100 السيد موالي عبد العزيز كوجي 

 1 100 السيد عبد السالم س ي كوري 

 1 100 السيد إبراهيم بوحنش 

 1 100 السيدة ميلودة حازب

 1 100 السيد احمد املتصدق 

 000 40 000 000 4 المجموع 
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 مال الشركة  الزيادة في رأس :7املادة 

 املبادئ-1

  تؤشر إال بناء على مقرر للمجلس الجماعي ملراكش   إجراء الزيادة في رأس املال دفعة واحدة أو في عدة دفعات  ال يجوز تحت طائلة البطالن 

بالداخلية للمادة عليه السلطة الحكومية املكلفة   
ً
املتعلق بالجماعات، وذلك إما عن طريق   113.14 رقم  من القانون التنظيمي 131 طبقا

يتخذ   من الجمعية العامة الغير العادية  وترخيص اإلسمية لألسهم املوجودة وذلك بعد قرار   إصدار أسهم جديدة أو بواسطة رفع القيمة

 .ازهابناء على تقرير مجلس اإلدارة، ويبين ذلك التقرير أسباب الزيادة في الرأسمال املقترحة وطريقة إنج

 دفعات دفعة واحدة أو في عدة ويمكن للجمعية العامة ان تفوض الصالحيات الضرورية ملجلس اإلدارة بغرض إنجاز الزيادة في الرأسمال

 .التعديالت املترتبة عن ذلك في النظام الساس ي وإدخال وتحديد الطريقة التي ستتم بها ومعاينة تحقيق الزيادة

ي  أن  اإلدارة  أقرب  يتعين على مجلس  في  العامة علما  الجمعية  املخولة  اجتماعحيط  للسلط  باستعماله  فيه  له لها  يوضح  تقرير  بواسطة 

 .بالخصوص الظروف النهائية للعملية املنجزة

باإلجماع،  املساهمين  للسهم قبول  القيمة االسمية  املال عن طريق رفع  رأس  في  الزيادة  إدماج   تستوجب  بواسطة  تتم  لم  أو    االحتياطيما 

 .اإلصدار لرباح أو عالواتا

تاريخ انعقاد الجمعية العامة  ابتداء من  ثالثة سنوات  تتم الزيادة في رأس املال، تحت طائلة البطالن، داخل أجل  التي قررتها أو   يجب أن 

 .أذنت بها، ما لم يتعلق المر بزيادة عن طريق تحويل السندات إلى أسهم

 .ال بالكامل اكتتاب مبلغ الزيادة في رأس امل  ويتعين

خاص ينجزه    وتقرير   على تقرير من مجلس اإلدارة  اعتمادايتحدد سعر اإلصدار أو شروط تحديد هذا السعر من طرف الجمعية العامة  

 مراقب أو مراقبو الحسابات. 

 طرق الزيادة في الرأسمال- 2

السلطة   عليه  تؤشر  على مقرر من املجلس الجماعي ملراكش يتم إصدار السهم الجديدة إما بقيمتها اإلسمية أو بإضافة عالوة إصدار بناء  

 .املتعلق بالجماعات 113.14 من القانون التنظيمي رقم 131الحكومية املكلفة بالداخلية طبقا للمادة 

   التالية:تحرير السهم الجديدة بإحدى الطرق   ويمكن

 تقديم حصص نقدية أو عينية؛  •

 ؛ واملستحقةإجراء املقاصة مع ديون الشركة املحددة املقدار  •

 عالوات إصدار في رأس املال.  أو الرباح أو االحتياطيإدماج  •

 يتعين تحرير مبلغ رأس املال بكامله قبل أي إطار لسهم جديدة تحرر نقدا. 

يقوم به مجلس اإلدارة   يون موضوع حصر حسابإذا تم تحرير السهم الجديدة عن طريقة املقاصة مع ديون الشركة، ستكون هذه الد

 ويشهد على صحته مراقب أو مراقبو الحسابات.

 .االقتضاءاإلصدار عند  عالوة مضافا إليها االكتتابربع سعر السهم الجديدة على القل عند  يتعين تحرير 

مجلس اإلدارة للقيام على   بي حصص من طرفخاصة، يتم تعيين مراقب أو مراق  امتيازاتفي حالة تقديم حصص عينية أو التنصيص على  

 في تقرير يقدم إلى الجمعية العامة الغير العادية. الخاصة واالمتيازاتمسؤوليتهم، بتحديد قيمة الحصص العينية  

 االكتتابحق أفضلية - 3

 يملكونها.للمساهمين حق أفضلية اكتتاب السهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد السهم التي 

 املطبقة على السهم نفسه.  وفق نفس الشروط تأو التفوي قابال للتداول  االكتتابيكون هذا الحق خالل مدة 
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 .يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الفضلية

بالنسبة ملجموع الزيادة في رأس   االكتتاببها أن تلغي حق أفضلية    تأذن ناحية أخرى، يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس املال أو    ومن

السباب وراء   يتعين أن يبين تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب أو مراقبي الحساباتو   .من هذه الزيادة  أجزاءأو عدة    لجزءأو بالنسبة   املال

 إلغاء الحق املذكور.  اقتراح

لفائدة شخص أو عدة أشخاص، و في هذه الحالة، يجب أن   الزيادةفي رأس املال أن تخصص هذه    يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة

 .اسماء الشخاص املستفيدين وعدد السهم املخصصة لكل واحد منهم يبين تقرير مجلس اإلدارة

ائدتهم حق أفضلية االكتتاب،  تلغي لف يحق لهؤالء املستفيدين املشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي  ال

 التي يمثلونها. القرار دون اعتبار السهم التي يملكونها أو ويحتسب النصاب والغلبية الالزمان التخاذ هذا 

يكتتب  لم  للتخفيض،  إذا  قابل  لهم حق االكتتاب فيها على أساس غير  التي كان  في السهم  املساهمين  تخصص هذه السهم   بعض 

إذا قررت الذين  املتبقية،  للمساهمين  العبارة ذلك،  العامة بصريح  للتخفيض،  الجمعية  قابل  أعلى من السهم على أساس  اكتتبوا عددا 

 املال وفي حدود طلباتهم. وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس 

 للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في قابل للتخفيض، وإن اقتض ى الحال، التوزيعات القابلة  لم تستنفذ االكتتابات على أساس غير  إذا

 رأس املال:

 ما تبقى منها وفق ما تقرره الجمعية العامة؛  يخصص  •

حصر مبلغ الزيادة في مبلغ االكتتابات إذا تم التنصيص على هذه اإلمكانية صراحة من طرف الجمعية التي قررت الزيادة   يمكن •

 بها. أو أذنت 

 املساهمين إعالم-4

املساهمين عن إصدار أسهم جديدة عن طريق إعالن يتم نشره قبل تاريخ االكتتاب بستة أيام على القل في صحيفة لإلعالنات  إخبار   يتم

 القانونية.

قبل تاريخ افتتاح   تكون السهم اسمية، يتم بدل القيام باإلعالن توجيه رسائل مضمونة إلى املساهمين خمسة عشر يوما على القل  حينما 

 االكتتاب.

 أن يخبر اإلعالن املساهمين: جبي 

 الحق؛  بوجود حق الفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا •

 بكيفيته ومكان وتاريخ افتتاح واختتام االكتتاب؛ •

 به. السهم وباملبلغ الذي يجب أن تحرر  إصدار بسعر •

أجل   وينتهي عشرين يوما قبل تاريخ افتتاح االكتتاب.اإلشارة إلى أن الجل املمنوح ملمارسة حقهم في االكتتاب ال يمكن أن يقل عن   تجدر

 االكتتاب قبل الوان فور ممارسة جميع حقوق االكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض. 

 تخفيض رأسمال الشركة :8املادة 

 الحكومية املكلفة بالداخليةال يجوز تحت طائلة البطالن تخفيض رأس املال إال بناء على مقرر من املجلس الجماعي تؤشر عليه السلطة  

 
ً
 املتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي رقم  131للمادة  طبقا

الغير   العامة  الجمعية  من  وبترخيص  النسبة  بنفس  املساهمين  لجميع  اململوكة  السهم  عدد  تخفيض  بواسطة  املال  رأس  تخفيض  يتم 

 تقرير مراقب الحسابات.  العادية يتخذ بناء على

 على القل قبل انعقاد هذه الجمعية العامة. خبار مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن مشروع تخفيض رأس املال خمسة أياميتم إ
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يحرر مجلس اإلدارة   التخفيض،  إنجاز  التخفيض. وبعد  إنجاز هذا  السلط ملجلس اإلدارة بغرض  كافة  تفوض  أن  العامة  للجمعية  يمكن 

 املنصوص عليه في القانون، ثم يقوم بعدها بتعديل النظام الساس ي قصد املالئمة.محضرا بذلك ويقوم بإجراء اإلشهار، 

 إذا لم يكن تخفيض رأس املال معلال بخسائر، يمكن للجمعية العامة أن تأذن ملجلس اإلدارة بشراء عدد معين من السهم بغرض إلغائها.

 شركات املساهمة. من قانون   215املادة أن يتم هذا اإللغاء داخل الجل املنصوص عليه في  وينبغي

بربحية أسهم  وفي حالة وجود  يملكونها.  التي  السهم  مع عدد  بالتناسب  املساهمين  إلى كل  الشراء  يقدم عرض  أن  أولوية ودون حق  يجب 

 تصويت، سيتم شراء هذه السهم قبل السهم العادية.

ب  إشعار  نشر  القانون  ينص عليه  ما  يتم وفق  الغاية،  القانونية.ولهذه  لإلعالنات  في صحيفة  الشركة    الشراء  أسهم  كانت كل  إذا  أنه  غير 

اإلعالنات املنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار  فإن  إسمية، 

 بالتوصل. 

 ال يجوز أن تقل مدة سريان العرض عن ثالثين يوما.

 حال من الحوال اإلخالل بمساواة املساهمين أو التخفيض من القيمة االسمية لألسهم إلى أدنى من القيمة املسموح بها قانونا. ال يمكن بأي 

تاريخ إيداع محضر مداوالت و إذا ما وافقت الجمعية على مشروع تخفيض رأس املال غير معلل بخسائر،   لكل دائن يعود دينه إلى ما قبل 

ك  لدى  العامة  املحكمة الجمعية  رئيس  أمام  املذكور  التاريخ  من  اعتبارا  يوما،  ثالثين  أجل  داخل  التخفيض  على  يتعرض  أن  الضبط  تابة 

 بصفته قاض ي املستعجالت. 

 : األسهم9املادة 

 تحرير األسهم:  •

 يجب تحرير السهم العينية بكاملها عند إصدارها.

 يجب تحرير السهم النقدية في حدود الربع على القل. 

 كان سعر اإلصدار عند الزيادة في رأس املال عن طريق التقدمة النقدية، يضم عالوة إصدار، يجب تحريرها بالكامل وقت االكتتاب.إذا 

 شركات املساهمة. من قانون  274يتم تحرير الزائد وفق املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 ال بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل.ولهذا الغرض، يتم إعالم املساهمين بالدعوة الستخالص المو 

 يتم تقديم املبالغ إما في مقر الشركة أو في أي مكان آخر يتم تحديده من طرف مجلس اإلدارة. 

الشركة له  تبعث  املحددة،  الفترات  في  اإلدارة  والتي طلبها مجلس  اكتتبها  التي  السهم  ثمن  من  املتبقية  للمبالغ  املساهم  تسديد    عند عدم 

 را بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل.إنذا

بيع السهم غير   وبعد مرور أجل ثالثين يوما عن إنذار يبقى دون جواب، يجوز للشركة دون استصدار أي إذن قضائي، املض ي في مسطرة 

 شركات املساهمة. وما يليه من قانون  274املحررة، وفق املادة 

 عدم تحرير األسهم:  •

يجوز   جواب،  بدون  يبقى  املفوتة،  السهم  في سجل  املذكورين  املفوتين  وكافة  املكتب  به  يتوصل  إعذار  بعد  السهم  تحرير  عدم  حالة  في 

  للشركة القيام ببيع السهم التي لم تحرر املبالغ املرتبطة بها.

ل حيث يوجد مقر الشركة. وبعد مرور أجل خمسة عشر  الغرض، يتم نشر أرقام هذه السهم في جريدة لإلعالنات القانونية في املح  ولذلك

أو   واحدة  كتلة  السهم  ببيع  تقوم  أن  آخر  إجراء  بأي  القيام  أو  إعذار  توجيه  إلى  الحاجة  دون  للشركة  يجوز  اإلشهار،  هذا  على  يوما 

 بالتقسيط. 
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 : شكل األسهم 10املادة 

 تكون السهم إسمية وجوبا حتى بعد تحريرها بالكامل. 

رئيس تنتج   من طرف  وتوقيعه  صفحاته  ترقيم  بعد  الشركة  مقر  في  ممسوك  للتحويالت  في سجل  تقييدها  بمجرد  السهم  حاملي  حقوق 

املحكمة. وتقيد فيه ترتيبيا حسب تاريخ توقيعها اكتتابات وتحويالت السهم. ويحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يطلب  

 ا من طرف رئيس مجلس اإلدارة. الحصول على نسخة مشهود بمطابقته

 : تفويت األسهم 11املادة 

يتم تفويت السهم عن طريق تحويل يتم في السجل املخصص لذلك الغرض استنادا إلى ورقة التحويل املوقعة من طرف املفوت، وإذا كانت  

 السهم غير محررة بالكامل يتعين قبولها من طرف املفوت إليه. 

 مل، يكون توقيع املفوت وحده كافيا. إذا كانت القيم محررة بالكا

 يمكن أن تطالب الشركة باملصادقة على التوقيعات. يتحمل املفوت إليه مصاريف التحويل. 

 يتحمل املفوت إليه السهم التي تم تسديد املبالغ املستحقة املتصلة بها فقط. 

 .الطرافوفي جميع الحوال ال تقدم الشركة أية ضمانة بفردانية أو قدرة 

السهم   تفويت  في  ايتضمن  املحتملة  الحصة  إلى  باإلضافة  الجارية  املالية  السنة  وعائدات  التفويت  وقت  املستحقة  الربائح  الشركة  تجاه 

 صندوق االحتياط.

الشركة موافقة  على  الحصول  السهم  تفويت  ملراكش   ويتطلب  الجماعي  املجلس  يتخذه  قرار  املكلفة   تؤشربعد  الحكومية  السلطة  عليه 

 للمادة  بالداخلية
ً
 . لخدمة مماثلةمستغال إليه فوتيكون امل   وأناملتعلق بالجماعات  113.14من القانون التنظيمي رقم  131طبقا

 : الحقوق وااللتزامات املرتبطة باألسهم 12املادة 

السهم   لمتتمتع  ما  الرباح،  توزيع  في  متساوية  الرباح  بحقوق  في  الولوية  ذات  أسهم  في   توجد  حق  التي دون  تقرر   التصويت،  أن  يمكن 

 .الشركة إحداثها

 السهم كذلك من حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين ومن حقوق متساوية في توزيع أصول الشركة لدى تصفيتها.  تستفيد و 

 نون عن امتالك سهم قبول هذا النظام الساس ي والقرارات التي تتخذها الجمعيات العامة للمساهمين بشكل قانوني.ويترتب بقوة القا 

 وتتبع الحقوق وااللتزامات املرتبطة بالسهم القيمة كلما انتقلت من يد إلى يد. 

 قانون. تعتبر السهم غير قابلة للقسمة تجاه الشركة مع مراعاة الحكام املنصوص عليها في ال 

طلب وضع الختام على أصول الشركة وأوراقها وطلب قسمتها أو بيعها  دائنين لي سبب من السبابال وال يجوز للورثة أو ذوي الحقوق أو  

 .كما ال يجوز لهم التدخل بأي شكل من الشكال في تصرفات إدارتها . باملشاع

 ون ملزمين تضامنيا فيما يتعلق باملبلغ غير املحرر للسهم.يكون املساهم املتقاعس واملفوت إليهم املتواليين واملكتتب

غير أنه بعد مرور سنتين من تاريخ إرسال مطلب التحويل، فإن املكتتب أو املساهم الذي يفوت سهمه لن يكون ملزما باملبالغ التي لم يتم  

 طلبها بعد.  

 

 : مجلس اإلدارة 13املادة 

القل   على  أعضاء  ثالثة  من  يتكون  إدارة  مجلس  الشركة  املساهمين  واثنييدير  بين  من  اختيارهم  يتم  الكثر،  على  عضوا   عشر 

 ويعينون من طرف الجمع العام العادي. واملعنويين الطبيعيين 
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 ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية. أم معنويين  كانوايتم اختيار املتصرفين من املساهمين، أشخاصا طبيعيين 

منتدب أو أجير للشركة، يمارس مهام إدارية، عدد    يتعين أن يفوق عدد املتصرفين الذين ال يحملون صفة رئيس أو مدير عام أو مدير عام

 ات.املتصرفين الحاملين لهذه الصف

 ملمثل الشخص املعنوي الذي يعين متصرفا يغطي مدة انتدابه بكاملها. تفويض دائم يمنح

الدائم  بذلك وبهوية ممثله  بواسطة رسالة مضمونة  تأخير،  الشركة دون  إبالغ  الدائم، وجب عليه  بعزل ممثله  املعنوي  إذا قام الشخص 

 املذكور أو استقالته. الجديد. وينطبق المر نفسه في حالة وفاة املمثل 

ويجوز أن يكون املتصرف أجيرا للشركة شريطة أن يتعلق المر بعقد لشغل عمل فعلي. وال يمكن أن يتجاوز عدد املتصرفين الذين تربطهم 

 بالشركة عقود عمل ثلث مجموع املتصرفين. 

 تعيين من يعوضه بصفة مؤقتة. لباقينفي حالة شغور مقعد أحد املتصرفين بين دورتين للجمعية العامة، يمكن للمتصرفين ا

ي  ويتعين عرض هذه التعيينات على الجمعية العامة العادية املقبلة للمصادقة عليها. وإذا لم تحصل املصادقة، تبقى القرارات والعمال الت

 سبق أن اتخذها املجلس صالحة.

 .عزلهم في أي وقت، حتى لو لم يكن العزل مدرجا في جدول العماليجوز إعادة انتخاب املتصرفين. ويمكن للجمعية العامة العادية 

 إعفاء املتصرفين  -: مدة املهام  14املادة 

 سنوات. (6) هي ستةمدة مهام املتصرفين املعينين من طرف الجمعيات العامة 

امل  السنة  في حسابات  للبت  املدعوة  العادية  الجمعية  اجتماع  اختتام  عند  املتصرفين  مهام  التي  تنتهي  السنة  في  واملنعقدة  املنصرمة  الية 

 تنتهي فيها مهامهم.

 .مدرجا في جدول العمال العزل حتى لو لم يكن  ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، .يجوز إعادة انتخاب للمتصرفين

إلى حين اختيار   الخيرة داخل مجلس إدارة الشركةتمثيل هذه   الجماعة في يستمر ممثل  أو توقيفه، وفي حالة حل املجلس الجماعي ملراكش

 .املتعلق بالجماعات 113.14رقم  طبقا للقانون التنظيمي املجلس الجماعي املذكور ملن يخلفه وتعيينه من طرف الجمعية العامة

 الرئاسة وكتابة املجلس   :15املادة 

داري للسيد والي جهة مراكش آسفي وفقا للشروط القانونية الجاري اتفق الشركاء بموجب هذا النظام الساس ي على منح رئاسة املجلس اإل 

 .بها العمل 

كما يمكن ملجلس اإلدارة أن يقوم بعزله في أي وقت من   ويمكن تجديد انتخابه .يعين الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف

 .الوقات

 للمجلس يكلف بتنظيم االجتماعات تحت سلطة الرئيس.يعين مجلس اإلدارة، باقتراح من الرئيس، كاتبا 

كما يقوم كاتب املجلس بتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط املنصوص عليها في القانون الساس ي. ويمكن اختيار الكاتب من  

 .بين أجراء الشركة أو من ذوي االختصاص من خارج الشركة

 .س ي أو قرارات مجلس اإلدارة التي تحد من سلط املجلسال يحتج ضد الغير بمقتضيات النظام السا

 : اللجان التقنية 16املادة 

يمكن ملجلس اإلدارة أن يحدث داخله وبمساهمة محتملة لألغيار، من بين املساهمين أو خارجهم، لجانا تقنية تكلف بدراسة القضايا التي 

 ملجلس بشأن نشاط هذه اللجان واآلراء والتوصيات التي تمت صياغتها.يعرضها عليهم إلبداء الرأي فيها. ويقدم تقريرا خالل جلسات ا

 يحدد املجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.
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 املحاضر -: مداوالت مجلس اإلدارة 17املادة 

 في السنة. واحدةيجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من الرئيس وكلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك وعلى القل مرة 

 يضع الرئيس جدول أعمال مجلس اإلدارة مع مراعاة طلبات إدراج مقترحات قرارات يتقدم بها كل متصرف.

 يمكن أن توجه هذه الدعوة إذا كانت الحالة تدعو لالستعجال أو في حالة تقصير الرئيس من طرف مراقب الحسابات. 

املدير العام أو املتصرفين الذين يمثلون ما ال يقل عن ثلث أعضائه على القل في حالة عدم كما يمكن أن يدعى املجلس لالنعقاد من طرف  

 انعقاده ملدة شهرين على القل.

إليهم أعاله  املشار  العام واملتصرفين  للمدير  يمكن  الطلب،  تاريخ  من  يوما  الرئيس مجلس اإلدارة داخل أجل خمسة عشر  لم يستدع  إذا 

 نعقاد. دعوة مجلس اإلدارة لال 

 وتتكلف الجهة التي استدعت االجتماع، من مدير عام أو متصرفين، بوضع جدول العمال لالجتماع موضوع االستدعاء.

 توجه دعوة انعقاد املجلس بكل الوسائل املتاحة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع.

 . ويجب أن تراعي الدعوة في تحديد تاريخ االجتماع مقر إقامة كل العضاء

 ويجب أن ترفق الدعوة بجدول العمال وباملعلومات الضرورية لتمكين املتصرفين من االستعداد للمداوالت.

آخر.يجب   مكان  على  باإلجماع  املتصرفون  يتفق  لم  ما  املغرب  في  االجتماعات  تعقد  كل  و  أن  عليه  يوقع  بالحضور  يمسك سجل خاص 

 والشخاص اآلخرين الحاضرين فيه.املتصرفين املشاركين في االجتماع  

يمكن للمتصرف أن يعطي توكيال كتابيا ملتصرف آخر لتمثيله في جلسة من جلسات املجلس. وال يجوز ملتصرف أن يقدم أكتر من توكيل  

 واحد خالل نفس الجلسة.

  ال يتداول مجلس اإلدارة بصورة صحيحة إال بحضور نصف أعضائه على القل 
ً
 فعليا

ً
 .حضورا

 .القرارات بأغلبية أصوات العضاء الحاضرين واملمثلين. ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل الصواتتتخذ 

لغرض تعداد النصاب القانوني والغلبية، يتم احتساب املتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس اإلدارة بواسطة نظام لالجتماع املرئي  

 هويتهم من الحاضرين. وال ينطبق هذا اإلجراء فيما يخص اتخاذ القرارات التالية:أو بأي وسائل مماثلة تمكن من تحديد  

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة؛  •

 ؛ واملديرين العامين املنتدبين تعيين املدير العام •

 الحسابات السنوية. •

وقعها هذا الخير ومتصرف  يتم تضمين مجريات مداوالت مجلس اإلدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب املجلس تحت سلطة الرئيس وي 

 واحد على القل. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون حضوره، يوقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على القل.

تشير املحاضر إلى أسماء املتصرفين الحاضرين واملمثلين أو املتغيبين وكذلك إلى أي شخص آخر حضر االجتماع كله أو جزءا منه. وتشير  

يضا إلى حضور أو غياب الشخاص املدعوين لحضور االجتماع طبقا لنص قانوني. تضمن محاضر مجلس اإلدارة في سجل خاص أو في أ

 ملف لألوراق املتحركة، ممسوك وفق القانون. 

املحلية التنمية  لشركة  املسيرة  الجهزة  اجتماعات  محاضر  تبلغ  أن  مراكش   يجب  جماعة  اإلقليم  وإلىإلى  أو  العمالة  أجل   عامل  داخل 

 يوما املوالية لتاريخ االجتماعات.    (15) خمسة عشر

 .يصادق رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه وحدهما أو املدير العام وكاتب املجلس معا على صحة نسخ محاضر الجلسات أو موجز منها

الدليل على عد أو موجز منه إلقامة  بنسخة من املحضر  أثناء جلسة من  يكفي اإلدالء  تمثيلهم  أو  املزاولين وعلى حضورهم  املتصرفين  د 

 جلسات مجلس اإلدارة. 

 .خـالل تصفية الشركة، يصادق أحد املصفين على صحة هذه النسخ أو املستخرجـات

 : اختصاصات مجلس اإلدارة 18املادة 

السلط املخولة بشكل صريح لجمعيات املساهمين وفي حدود  يحدد مجلس اإلدارة توجهات نشاط الشركة ويسهر على تنفيذها، مع مراعاة  

 في كل القضايا التي تهم السير الحسن للشركة ويسوي بقراراته المور املتعلقة بها ويضطلع بعمليات املراقبة   غرض الشركة. وينظر 
ً
أيضا

 والتدقيق التي يراها.
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 سبيل االستئناس ال الحصر: يتوفر مجلس اإلدارة بالخصوص على السلط التالية املقدمة على 

 يرخص بعقد االتفاقيات املسموح بها قانونا؛  •

 يرخص بتفويت العقارات بطبيعتها؛ •

 يرخص للمدير العام بمنح كفاالت أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة وفق ما يقتضيه القانون مع إمكانية التفويض للغير؛ •

اإلدار  • مجلس  يقوم  مالية،  سنة  كل  إغالق  بإعداد  عند  ويقوم  التاريخ  ذلك  إلى  املوجودة  الشركة  وخصوم  أصول  ملختلف  جرد  بإجراء  ة 

 الوضعيات املحاسبية السنوية، طبقا للتشريع املعمول به؛ 

 يجب أن يقدم للجمعية العامة تقريرا بشأن التسيير، يضمن فيه كافة املعلومات املنصوص عليها في القانون؛  •

جمعيات   • باستدعاء  الذي  يقوم  والتقرير  املساهمين  على  ستعرض  التي  التوصيات  نصوص  ويحرر  العمال  جدول  يحدد  املساهمين، 

 . سيعرضه بخصوص هذه التوصيات 

 : طرق مزاولة اإلدارة العامة19املادة 

 العامة:يختار مجلس اإلدارة إحدى الطريقتين ملزاولة مهام اإلدارة 

 ، الجمع بين املهام 1الخيار رقم 

ويحدد    .العام  واملدير وسيجمع الخير بين مهام الرئيس   .الرئيس املدير العام  اسم  ويحمل يضطلع رئيس مجلس اإلدارة بمهام اإلدارة العامة  

 .الرئيس مكافأةمجلس اإلدارة 

 ال يمكن االحتجاج ضد الغيار باملقتضيات التي تحد من سلط الرئيس.

 ، الفصل بين املهام 2الخيار رقم 

   العام، بمعنى أن: واملديرصل بين مهام الرئيس  يتم الف

الشركة ويوفر   يمثل مجلس اإلدارة وينظم ويسير أشغاله ويقدم الرئيس  العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة  الجمعية  إلى  بذلك  تقارير 

 من القيام بمهامهم. املتصرفين الظروف لتمكين

العام ا  املدير  وممثلها  للشركة  التنفيذي  الجهاز  بأوسعهو  ويتمتع  الغير  مع   السلط  تجاه  الشركة،  باسم  الظروف  كافة  في  للتصرف 

وكذلك السلط  مراعاة العامة  للجمعيات  صراحة  القانون  يخولها  يخص السلط  التي  ما   بها التي  حدود  في  الكل  اإلدارة،  مجلس 

 غرض الشركة. به يسمح

 دير العام.باملقتضيات التي تحد من سلط امل  الغيار ال يمكن االحتجاج ضد

 : إمضاء الشركة 20املادة 

والدائنين  البنوك،  كافة  لدى  والحواالت  والقيم  الموال  سحب  وكذلك  باسمها  املتخذة  وااللتزامات  بالشركة  املرتبطة  التصرفات  إن 

مفوض،   والتظهيرات واالكتتابات وكيل  وأي  العام  املدير  من طرف  موقعة  كانت  ما  إذا  تكون صحيحة  التجارية  الوراق  حيازة  أو  وقبول 

 املتصرف ضمن حدود السلط املخولة له من طرف مجلس اإلدارة. 

  العامون  واملدراء: مكافأة املتصرفين  21املادة 

إليهم على نحو خاص ومؤقت ولعضاء  يمكن للمجلس أن يرصد مكافأة استثنائية لبعض   باملهام والتفويضات املسندة  للقيام  املتصرفين 

   .املتعلق بالجماعات 113.14بموجب نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم  اللجان التقنية،

أو  22املادة   العامين  املدراء  أو  املتصرفين  وأحد  الشركة  بين  االتفاقات  العامين:  ممن    أو  املنتدبين املدراء  املساهمين  أحد 

 يملكون بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في املائة من رأس املال أو حق التصويت 

 الخاضعة ملسطرة خاصة  االتفاقيات. أ 

 متصرفيها أو مديريها العامين أو مديريها العامين يتم إبرامه بين الشركة و أحد   اتفاق يخص عمليات أخرى غير العمليات الجارية، يجب أن يعرض كل

على مجلس اإلدارة  من رأس املال أو من حقوق التصويت % أحد املساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة   املنتدبين أو

 به مسبقا. للترخيص
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الفقرة أعاله التي يكون فيها أحد الشخ  االتفاقياتتسري نفس املقتضيات على   في  إليهم  التي   اص املشار  بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو  معنيا 

 .مع الشركة عن طريق شخص وسيط  يتعاقد بموجبها

املتصرفين أو املدراء العامين   أحدما إذا كان    ومقاولةبين الشركة   ملجلس اإلدارة فيما يخص االتفاقات املبرمة كما يلزم الحصول على ترخيص مسبق

أو مديرا عاما لها أو عضوا في   أو متصرفا فيها لتلك املقاولة أو شريكا مسؤوال بصفة غير محدودة أو مسيرا لها للشركة مالكا و املدراء العامين املنتدبين أ

 جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.

ا  املساهم  أو  املنتدب  العام  املدير  أو  العام  املدير  أو  املتصرف  على  بالمريتعين  املقتضيات   ملعني  عليه  تنطبق  اتفاق  كل  على  اإلدارة  مجلس  إطالع 

 وال يحق للمعني بالمر املشاركة في التصويت بخصوص الترخيص املطلوب. .السابقة بمجرد علمه به

بشأن   الحسابات  مراقبي  اإلدارة  مجلس  رئيس  أجل  االتفاقياتيخبر  داخل  بها  هذ يوما 30 املرخص  إبرام  من  االتفاقيات  اعتبارا  على  ويعرضه  ها 

 الجمعية العامة العادية املوالية قصد املصادقة عليها. 

 .بشأن هذه االتفاقيات للجمعية العامة يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا

قب الحسابات بشأن هذه الوضعية داخل يتم إخبار مرا مالية،في حالة استمرار تنفيذ االتفاقيات املبرمة في السنوات املالية السابقة خالل آخر سنة  

 يوما اعتبارا من يوم إغالق السنة املالية. 30 أجل 

أو  االتفاقياتتستمر   العامة  الجمعية  عليها  تصادق  عليها التي  املصادقة  آثارها   ترفض  إنتاج  فيها   اتجاهفي  إلغاؤها  يتم  التي  الحاالت  باستثناء  الغير 

 .بسبب الغش

يمكن إلغاء االتفاقيات املبرمة دون موافقة مسبقة  ، املساهم اإلخالل بمسؤولية املتصرف أو املدير العام أو املدير العام املنتدب أو   دون 

 إذا ترتب عنها أضرار بالنسبة للشركة. من طرف مجلس اإلدارة، 

 بطال بواسطة تصويت للجمعية العامة يتم على أساس تقرير خاص ملراقب الحسابات. ويمكن تفادي اإل 

 املمنوعة االتفاقيات. ب

أو طلب الحصول على تغطية في   العقد، االقتراض بأي شكل من الشكال من الشركة يمنع على املتصرفين غير الشخاص املعنويين تحت طائلة بطالن 

 من كفالة أو ضمانة احتياطية من طرف الشركة اللتزاماتهم تجاه الغيار.  االستفادة وطلبالحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى 

كما تنطبق   .اقبي الحساباتاملتصرفين ومر  الدائمين لألشخاص املعنويين   واملمثلين يسري نفس املنع على املديرين العامين واملديرين العامين املنتدبين  

 .وسيط كل شخص وعلىعلى املشار إليهم وأصولهم وفروعهم إلى غاية الدرجة الثانية   على أزواج الشخاص

 : مسؤولية املتصرفين 23املادة 

واملتصرفون   الرئيس  للشركة مسؤولين  واملديريكون  املنتدب  العام  املدير  أو  أو   اتجاه  العام  بسبب مخالفة    اتجاهالشركة  الغيار، سواء 

من   املواد  في  عليها  املنصوص  تلك  املساهمة، السيما  لها شركات  تخضع  التي  القانونية  القانون   386إلى    384املقتضيات  أو  ، 95-17من 

الكل وفق الشروط و تحت طائلة العقوبات املنصوص عليها في  ، التسيير مرتكبة في إطار    بسبب خرق مقتضيات النظام الساس ي أو لخطاء

 التشريعات املعمول بها.

 

 

اقب الحسابات24املادة   : تعيين مر

 املحلفين، ملدة سنة واحدة. يتم وقت تأسيس الشركة تعيين مراقب حسابات أو عدة مراقبين، مسجلين في جدول هيئة الخبراء 

ثالث سنوات مالية. وتنتهي يوم انعقاد الجمع العام العادي  وبعد ذلك، وطيلة مدة حياة الشركة، تكون مدة تفويض مراقب الحسابات هي

 الذي يبت في حسابات السنة املالية الثالثة.

 حاالت التنافي  :25 املادة

 مراقب الحسابات:ال يمكن لألشخاص أدناه ممارسة مهام 

 مجلس إدارة الشركة؛ وأعضاءاملؤسسون وأصحاب الحصص العينية واملستفيدون من امتيازات خاصة وكذا املتصرفون  •

 الثانية؛ الدرجة  إلى وأصهارهم واقاربهمأزواج الشخاص املشار إليهم في البند السابق   •
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أعاله، قد تمس باستقالليتهم أو يتقاضون من أحدهم أجرا   1البند  لفائدة الشخاص املشار إليهم في   وظائف يمارسونالذين   •

 مقابل وظائف غير تلك املنصوص عليها في هذا القانون؛ 

الخبير   • وكذلك  السابقة.  البنود  في  إليها  املشار  الوضاع  من  وضع  في  فيها  الشركاء  أحد  يكون  التي  املحاسبة  في  الخبرة  شركات 

 ؛ املشار إليها املحاسبية تكون في وضع من الوضاعاملحاسب، الشريك في شركة للخبرة 

 .الشخاص املعينون لشغل منصب كاتب ملجلس إدارة الشركة •

أو عدة محاسبين اثنين  تعيين محاسبين  يجوز  ال  املحاسبية  كما  الخبرة  نفس شركة  إلى  الشكال  بأي شكل من  املكتب   ينتمون  لنفس  أو 

 كمراقبين لحسابات نفس الشركة.

 املهمةتجديد 

 .سنوات 3تجديد مهمة مراقب الحسابات بفترات  يتم

 للمراقب، إذا ما طلب ذلك. االستماععلى الجمعية   الحسابات، يتعينفي حالة تقديم اقتراح للجمعية العامة بعدم تجديد مهمة مراقب 

 االستقالة - اإلعفاء - اإلقالة

خالل الشهر الول من تعيينه   الشركة على القل إقالة مراقب الحساباتفي املائة من رأس مال  5يجوز ملساهمين يمتلكون  •

 . االختصاصلسباب معقولة، بطلب يوجه إلى رئيس املحكمة ذات 

بقرار يصدره رئيس املحكمة املختصة بصفته   ،أو منعه مانع إعفاء مراقب الحسابات من مهامه في حالة ارتكابه لخطأ ما ويجوز  •

 .في املائة من رأس مال الشركة 5من مجلس اإلدارة أو عدد من املساهمين يمتلكون بطلب  ، قاض ي املستعجالت 

و على الجمعية العامة املقبلة، يفصل   في حالة االستقالة، يتعين على مراقب الحسابات إعداد تقرير يعرض على مجلس اإلدارة •

 .استقالته فيها دواعي 

اقب الحسابات26املادة   : مهام مر

 الدائمةاملهام 

 يضطلع مراقب الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، باملهام التالية:

 التحقق من القيم والدفاتر والوثائق املحاسبية للشركة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد املعمول بها؛  •

الوثائ  • التسيير ملجلس اإلدارة وفي  تقرير  في  الواردة  املعلومات  بذمة ووضعية التحقق من صحة  للمساهمين واملتعلقة  املوجهة  ق 

 الشركة املالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية؛

 التحقق من احترام قاعدة املساواة بين املساهمين؛  •

 إعداد تقرير عن املهمة املسندة إليه لفائدة الجمعية العامة العادية؛ •

إليها • املشار  االتفاقيات  عن  خاص  تقرير  املادة    إعداد  القانون    56في  مقر    17-95من  في  وإيداعه  املساهمة  بشركات  املتعلق 

 الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على القل؛ 

التحقق من وجود أسهم الضمان االسمية التي يمتلكها املتصرفون ومن تقييد عدم إمكانية تفويتها في سجل التحويالت املمسوك   •

 طرف الشركة؛ من 

 إثارة االنتباه إلى التغييرات التي همت كيفية تقديم القوائم التركيبية وأساليب التقييم املستعملة.  •

 املهام الخاصة 

 يضطلع مراقب الحسابات باملهام التالية:

من القانون   116و  73عليها في املادتين  يوجه الدعوة في حالة االستعجال للجمعية العامة العادية أو مجلس اإلدارة لالنعقاد وفق الشروط املنصوص  

 املتعلق بشركات املساهمة؛ 95-17

 يشهد في حالة تحويل الشركة أن الوضعية الصافية للشركة ال تقل عن رأسمالها؛ 
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وخصوم   أصول  من  الشركة،  تأسيس  من  سنتين  غضون  في  تتم  لالكتتاب،  الجمهور  دعوة  بواسطة  املال  رأس  في  الزيادة  حالة  في  يتأكد 

 شركة ومن املزايا الخاصة املمنوحة؛ ال 

 على صحة سعر اإلصدار وعلى شروط تحديد هذا السعر؛ يقوم في حالة إلغاء حق املساهمين في أفضلية االكتتاب بإعداد تقرير خاص 

 يشهد بصحة الحساب النهائي، الذي أعده مجلس اإلدارة، في حالة تحرير أسهم جديدة عن طريق املقاصة مع ديون الشركة؛ 

 يقوم بإعداد تقرير تقييمي في حالة تخفيض رأس املال وشروط إنجاز هذا التخفيض؛ 

 يقوم في حالة االنفصال بإعداد تقرير حول تقييم الحصص العينية واملزايا الخاصة املقدمة.

 االدماج: في حالة 

 أن نسبة التبادل منصفة. ومن  يتولى التأكد من أن القيمة املقدرة لسهم الشركات املشاركة في العملية مالئمة

ما قد تنطوي عليه عملية التقييم    الحالة، ويبين مالءمتها في هذه    ومدى في تقريره إلى الطريقة أو الطرق املتبعة في تحديد نسبة التبادل املقترحة يشير

 .وجدت خاصة، إن من صعوبات 

الشركة الدامجة أو عن مبلغ  ل عن مبلغ الزيادة في رأسمالالشركات املضمومة ال يق يتأكد خاصة من أن مبلغ صافي الصول الذي جلبته

 لنفس املراقبة.  االنفصالمال الشركات املستفيدة من  ويخضع رأس  . رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية اإلدماج 

لعادية التي سبق إصدارها أو في بتحويل السهم ا يقوم بإعداد تقرير خاص في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الرباح دون حق التصويت،

 .حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية

حق   وشهاداتاملمثلة للحقوق املالية   يقوم بإعداد تقرير في حالة الزيادة في رأس املال أو في حالة التجزيء حول إنشاء شهادات االستثمار

 املرتبطة بالقيم التي تم إصدارها؛  التصويت املمثلة للحقوق الخرى 

استمرار   على  سلبا  تؤثر  أن  يمكن  التي  الوقائع  بشأن  علما  اإلدارة  مجلس  رئيس  أجل   االستغالليحيط  تاريخ   أيام  8داخل  من  اعتبارا 

 اكتشافها بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم؛ 

الجمعية   تداول  عدم  حالة  في  علما  املحكمة  رئيس  املوضوعيحيط  في  إذا  العامة  القرارات   عاين  أو  من  بالرغم  طرف   املتخذة بأنه  من 

 مهددا.  االستغاللالجمعية، ما يزال استمرار 

 إلزامية اإلخبار والكشف:

 يتعين على مراقب الحسابات أن يحيط مجلس اإلدارة علما بما يلي: 

 بمهمته؛ عمليات املراقبة واالستطالعات التي تولى إنجازها في إطار قيامه  •

 بنود القوائم التركيبية التي يتبين تغييرها وطبيعة التغييرات؛ •

 الخروقات والبيانات غير املطابقة للحقيقة التي تم اكتشافها؛  •

 اآلثار املترتبة عن مالحظاته على نتائج السنة املالية؛  •

 اعتقاده. كافة التصرفات التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه والتي تكتس ي صبغة جرمية في  •

 االستدعاء:

 توجه ملراقب الحسابات الدعوة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم إلى حضور:

 اجتماع مجلس اإلدارة الذي يحصر الحسابات السنوية؛  •

 كافة الجمعيات العامة للمساهمين والتي تتطلب تقديم تقرير؛  •

 ومختلف اجتماعات مجلس اإلدارة.  •

 املسؤولية

 مراقب الحسابات ومعاونيه التقيد بالسر املنهي.يتعين على  •

 مزاولته ملهامه. املرتكب من طرفه خالل والغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ واإلهماليسأل مراقب الحسابات تجاه الشركة  •

يكشف عنها في تقريره إلى  ال يسأل مدنيا عن املخالفات التي ارتكبها مجلس اإلدارة، ما عدا إذا علم بها حين مزاولته ملهامه، ولم   •

 الجمعية العامة.
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الناجم   • الفعل  تاريخ وقوع  من  اعتبارا  بمرور خمس سنوات  بشأن مسؤوليته  الحسابات  مراقب  املرفوعة ضد  الدعاوى  تتقادم 

 عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة التستر عنه.

في  • املنصوص عليها  الجنائية  العقوبات  الحسابات  املتعلق    17-95القانون    من  415و  405  ، 404  ،398د  املوا تطبق على مراقب 

 من القانون الجنائي.  446بشركات املساهمة واملادة 
 

 

 

 : أنواع الجمعيات العامة27املادة 

 
ً
 .نهاية السنة املاليةواحدة على القل في السنة ملدة ستة أشهر بعد  تبعا ملوضوع التوصيات املقترحة، يعقد الجمع لعام مرة

  تتخذ القرارات الجماعية للمساهمين من طرف الجمعيات العامة وتكون ملزمة بالنسبة لكافة املساهمين بمن فيهم الغائبون واملعارضون 

 .الهلية وعديمو

  االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

 قيامه بذلك، يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم بذلك: يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد، وفي حالة عدم  

 مراقب أو مراقبو الحسابات بعد طلب النعقاد الجمعية العامة يوجهه إلى مجلس اإلدارة يبقى بدون جواب؛ •

وكيل يعينه رئيس املحكمة، بصفته قاض ي املستعجالت، إما بطلب من كل من يهمه المر في حالة االستعجال، وإما بطلب من   •

 عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة؛مساهم أو 

 املصفون.  •

تتم دعوة الجمعيات لالنعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة لإلعالنات القانونية. إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية، يمكن أن يتم 

 ذلك بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم. 

ال  انعقاد  يكون  تاريخ  الرسائل املضمونة وبين  بعث  أو  القانونية  لها نشر اإلعالنات  في صحيفة مخول  نشر اإلعالن  تاريخ  بين  الفاصل  جل 

 الجمعية، خمسة عشر يوما على القل حينما يتعلق المر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة املوالية.

امل  مقتضيات  وفق  االستدعاء  يتم  أن  رقم    124ادة  ينبغي  القانون  اليوم    17-95من  إلى  بالخصوص  ويشير  املساهمة  بشركات  املتعلق 

مشاريع   ونص  أعمالها  وجدول  خاصة،  أو  عادية  غير  أو  عادية  الجمعية،  طبيعة  وكذلك  االجتماع  فيه  سيعقد  الذي  واملكان  والساعة 

 التوصيات.

 الجمعية التي لم تتمكن من التداول بصورة صحيحة. يجب أن تذكر دعوة الجمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ 

و  يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، سواء العادية أو غير العادية أو الخاصة، إذا ما طلب منه ممثل 

 أي من أصناف السهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها جدوال لألعمال. 

إبطال   املساهمين  يمكن  كل  يكون  حينما  مقبولة  غير  تكون  اإلبطال  دعوى  أن  غير  قانونية.  غير  بصفة  لالنعقاد  دعوتها  تتم  جمعية  كل 

 حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 تنعقد جمعيات املساهمين في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل املغرب. 

 : التشكيـل 28املادة 

 العامة من جميع املساهمين مهما كان عدد السهم التي يمتلكونها.تتشكل الجمعية 

ويمكن للمساهم أن يمثل من طرف مساهم آخر أو زوجه   يمثل الشخاص املعنويون املساهمون من طرف وكيل خاص من غير املساهمين 

 
ً
 .أو أحد أصوله أو فروعه، دونما حاجة إلى أن يكون مساهما

 ملكية السهم املشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. يمثل املساهمين املشتركين في

 في حالة رهن السهم رهنا حيازيا، يحق ملالكها وحده االشتراك في مداوالت الجمعيات العامة.
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في سجالت   مقيدين  يكونوا  أن  بهويتهم، شريطة  اإلدالء  بمجرد  العامة  الجمعيات  في  الحضور  للمساهمين  على  يجوز  أيام  الشركة خمسة 

في حالة  معتمدة  لدى مؤسسة  أسهمهم  إيداع  تفيد  بإيداع شهادة  أو  اسمية  أسهما  يملكون  كانوا  إذا  الجمعية،  انعقاد  القل قبل موعد 

 امتالكهم لسهم لحاملها.

 : املكتـب 29املادة 

الجمعية،  في  لألصوات  كفاحصين  ويعين  غيابه.  حالة  في  العامة  الجمعية  تعينه  مساهم  أي  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  الجمعية  يترأس 

 سبيل التوكيل، أكبر عدد من الصوات على أن يقبال هذه املهمة. ويقوم مكتب الجمعية بتعيين كاتبه. املساهمان اللذين لديهما، نفسيهما أو على  

وة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو املصفي، يرأسها الشخص أو أحد الشخاص الذين دعوا إذا تمت دع

 النعقادها. 

 : النصاب في الجمعيات العادية 30املادة 

ضرون أو املمثلون يملكون ما ال  ال تكون مداوالت الجمعية العامة العادية السنوية أو املدعوة استثنائيا جائزة إال إذا كان املساهمون الحا

يقل عن ربع أسهم الشركة. وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب، يتم استدعاء جمعية أخرى بنفس الشروط وتكون حينها املداوالت صحيحة 

 أيا كانت نسبة رأس املال املمثلة. 

االجتم بوسائل  الجمعية  في  يشاركون  الذين  املساهمون  النصاب  حساب  في  حاضرين  الشروط يعتبر  وفق  مماثلة  بوسائل  أو  املرئية  اع 

 املتعلق بشركات املساهمة. 17-95املحددة في القانون رقم 

 : الصالحيات الخاصة بالجمعيات العامة العادية31املادة 

 تمثل الجمعية العامة املكونة بشكل قانوني مجموع املساهمين. 

املدعوة بصفة غ أو  السنوية  العادية  العامة  الجمعية  بشكل تتخذ  الساس ي  النظام  بتغيير  املتعلقة  تلك  ما عدا  القرارات  كافة  ير عادية، 

 مباشر أو غير مباشر.  

 وبصفة عامة وبشكل غير حصري:

رقم   • التنظيمي  القانون  في  عليها  املنصوص  للمقتضيات  مراكش  ممثلي جماعة  وإعفاء  تعيين  املتصرفين. ويخضع  تعفي  أو  تعين 

 بالجماعات؛ املتعلق  113.14

 تستمع إلى تقرير مجلس اإلدارة حول أعمال الشركة وتقرير مراقبي الحسابات؛ •

 تناقش وتصـادق وتصحح الحسابات أو ترفضها؛  •

 تحدد الربيحات الواجب توزيعها باقتراح من مجلس اإلدارة؛  •

 تعين أو تعفي مراقبي الحسابات وتحدد أتعابهم؛ •

 تقرر بشأن منح اإلبراء للمتصرفين؛ •

في املادة    تقرر  • إليها  باالتفاقيات املشار  يتعلق  القانون    56فيما  إلى التقرير    17-95من  بعد االستماع  املتعلق بشركات املساهمة، 

 الخاص ملراقب الحسابات؛ 

القروض   • له غير كافية. وتحدد مبلغ  املمنوحة  السلطات  فيها  تكون  التي  التصرفات  لكل  الضرورية  الرخص  تمنح ملجلس اإلدارة 

 وحة من طرف الشركة وتحدد شروط شراء العقارات وبيعها. املمن 

 : محاضر الجمعيات العادية32املادة 

 على صحة نسخ محاضر الجلسات أو مستخرجاتها، التي  
ً
يصادق رئيس مجلس اإلدارة بمفرده أو أحد املديرين العامين وكاتب املجلس معا

   .تقدم للقضاء أو غيره

محاضر   تبليغ  العمالةيتعين  عامل  وإلى  مراكش  جماعة  إلى  عشر  الجمعيات  خمسة  أجل  داخل  اإلقليم  لتاريخ     (15) أو  املوالية  يوما 

 االجتماعات. 
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يتم التأشير على السجل أو ملف الوراق املتحركة من طرف كاتب الضبط في املحكمة املختصة ووضعه تحت مراقبة رئيس مجلس اإلدارة  

 وكاتبه.

إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية، وطريقة دعوتها لالنعقاد وجدول أعمالها وتشكيل مكتبها وعدد السهم املشاركة في  يجب أن يشير املحضر  

ونتائج  للتصويت  املعروضة  التوصيات  النقاشات ونصوص  الجمعية وملخص عن  املعروضة على  والوثائق  املتحقق  والنصاب  التصويت، 

 التصويت. 

 والتصويت  املداوالت 

لدى   املساهمين  يكون  أصوات  بأغلبية  املداوالت  وتجري  يمثلها.  أو  يمتلكها  التي  السهم  يساوي عدد  أصوات  عدد  الجمعية  في  كل عضو 

 الحاضرين أو املمثلين.

 : النصاب في الجمعيات غير العادية 33املادة 

أو   الحاضرون  يملكون ما ال يقل عن نصف السهم املكونة  ال تكون مداوالت الجمعية غير العادية جائزة إال إذا كان املساهمون  املمثلون 

 لرأسمال الشركة.

ال يشمل رأس املال، الذي يجب أن ُيمثل في الجمعية التي ستتحقق من الحصص العينية، السهم اململوكة لألشخاص الذين قدموا تلك 

 الحصص أو الذين استفادوا من املزايا الخاصة، املعروضة على الجمعية للبت فيها.

في حالة عدم اكتمال نصاب النصف في الدعوة الولى لالنعقاد، يمكن استدعاء جمعية ثانية يكون بإمكانها املداولة إذا جمعت عددا من  

 املساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة.

هرين عن التاريخ الذي دعيت  وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن إرجاءها إلى تاريخ الحق ال يفصله أكثر من ش

 فيه لالنعقاد. 

الشروط   وفق  مماثلة  بوسائل  أو  املرئية  االجتماع  بوسائل  الجمعية  في  يشاركون  الذين  املساهمون  النصاب  حساب  في  حاضرون  ويعتبر 

 املحددة في قانون شركات املساهمة.

  الصالحيات الخاصة املخولة للجمعيات غير العادية

عامة   لجمعية  بموجب  يجوز  بها  مرخص  طبيعتها  كانت  أيا  الساس ي،  النظام  على  تعديالت  إدخال  اإلدارة  مجلس  من  باقتراح  عادية  غير 

  القانون وفق الشروط املحددة في هذا النظام.

 : املداوالت والتصويـت في الجمعيات العامة غير العادية34املادة 

 هم التي يمتلكها أو يمثلها.يكون لدى كل عضو في الجمعية عدد أصوات يساوي عدد الس

 ( الصوات املعبر عنها.2/3وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي )

 .بإجماع املساهمين تتخذ املساهمين  التزاماتغير أن القرارات املتعلقة بتغيير جنسية الشركة بزيادة 

 املقتضيات املتعلقة بالجمعيات الخاصة

 السهم في حالة إحداثها لفائدة بعض املساهمين.تضم الجمعيات الخاصة أصحاب فئة معينة من 

اال بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك   ال يصبح قرار الجمعية العامة بتغيير الحكومة المتعلقة بفئة من فئات األسهم نهائيا
 .الفئة

 المنصوص عليها بالنسبة للجمعيات العامة غير العادية.  واألغلبيةتتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني 

 : محاضـر الجمعيـات غير العادية 35املادة 

 تثبت مداوالت الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء املكتب ويضمن في سجل خاص أو في أوراق متحركة مرقمة ومحفوظة في ملف خاص. 

عامل   وإلى  مراكش  جماعة  إلى  الجمعيات  محاضر  تبليغ  عشر   العمالةيتعين  خمسة  أجل  داخل  اإلقليم  لتاريخ  (15) أو  املوالية  يوما 

 اجتماعاتها. 
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يتم التأشير على السجل أو ملف الوراق املتحركة من طرف كاتب الضبط في املحكمة املختصة ووضعه تحت مراقبة رئيس مجلس اإلدارة  

 وكاتبه.

يقة دعوتها لالنعقاد وجدول أعمالها وتشكيل مكتبها وعدد السهم املشاركة في  يجب أن يشير املحضر إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية، وطر 

ونتائج  للتصويت  املعروضة  التوصيات  النقاشات ونصوص  الجمعية وملخص عن  املعروضة على  والوثائق  املتحقق  والنصاب  التصويت، 

 التصويت. 

 

 
 

  اإلعالمالوثائق موضوع   :36املادة 

 :التي من املمكن أن تشمل وثيقة واحدة أو عدة وثائق ، بالوثائق واملعلومات التالية  إعالم امدادهميشمل 

 جدول أعمال الجمعية؛ •

أو الشخص    نص وبيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس اإلدارة وإن اقتض ى الحال، تلك التي يقدمها املساهمون  •

 ؛ انعقاد الجمعيةالذي دعا إلى 

املجالس، • في هذه  للعضوية  املترشحين  الحال، معلومات تخص  اقتض ى  املتصرفين أعضاء مجلس اإلدارة وإن    واملشتملة  قائمة 

 :على

 املهنية خالل الخمس سنوات الخيرة.  وسيرتهم العائلي والشخص ي للمترشحين وعمرهم وجنسياتهم االسم -

 .همالسهم التي توجد بين يدي وعدد في الشركة  التي شغلها املترشحون  واملهام املناصب  -

 الجرد والقوائم التركيبية للسنة املالية املنصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارة؛  •

 تقرير التسيير ملجلس اإلدارة املعروض على أنظار الجمعية؛  •

 تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات املعروض على أنظار الجمعية؛  •

 مشروع تخصيص النتائج؛  •

 ة املساهمين مع بيان عدد السهم اململوكة لكل مساهم وصنفها؛ قائم •

 محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة املنعقدة خالل ثالث السنوات الخيرة؛ •

تقييدها في السجل   خالل السنتين التي تلي تقرير مراقب الحسابات املكلف بتقويم الصل اململوك للمساهم الذي حازته الشركة •

 التجاري؛ 

 املتصرفين؛  وأحدالتي تبرم بين الشركة   االتفاقيات تقرير خاص ينجزه مراقب أو مراقبو الحسابات عن  •

الشركة الخاص   ( رأس مال10/1لعشر ) تقرير الخبير أو الخبراء املعينون من طرف رئيس املحكمة بطلب من املساهمين املمثلين •

 بعملية أو عمليات تسيير؛ 

املال   • رأس  في  الزيادة  دوافع  يبين  اإلدارة  ملجلس  الجمعية  والطريقةتقرير  على  املقترحة  سعر    وعندالعامة،   املتبعة  االقتضاء، 

 ؛ لالكتتابدوافع إلغاء الحق التفضيلي  وأيضا  إصدار السهم الجديدة أو شروط تحديد السعر 

أو  • مراقب  ر  تقرير  في  الزيادة  بمشروع  الخاص  الحسابات  املال، مراقبي  مراقبي    االقتضاء،   وعند أس  أو  ملراقب  الخاص  التقرير 

 الحسابات املتعلق بسعر إصدار السهم الجديدة؛ 

الحسابات،  • أو مراقبي  املنجز من طرف مجلس اإلدارة واملصادقة عليه من طرف مراقب  الحسابات  الزيادة من   حصر  في حالة 

 رأس املال عن طريق املقاصة مع ديون الشركة؛ 

 راقب الحصص في حالة الزيادة العينية في رأس املال؛ تقرير م •

 املستعملة في ذلك؛  والطريقةتخفيض رأس املال  تقرير مراقبة أو مراقبي الحسابات بشأن دوافع •
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 الخاصة؛  واملزايا تقرير مراقب أو مراقبي التحويالت املكلف بتحديد قيمة أصول وخصوم الشركة  •

 الشركة؛ عن الوضعية الصافية بمناسبة تحويل   الحساباتتقرير مراقب أو مراقبي  •

 ؛ انفصالهاتقرير دمج الشركة أو  •

 ؛ االنفصالدواعي مشروع الدمج أو  تقرير ملجلس اإلدارة يعرض  •

 ؛ االنفصالتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن مشروع الدمج أو  •

 ؛ االنفصالشركات املشاركة في عملية الدمج أو القوائم التركيبية للسنوات املالية الثالث الخيرة الخاصة بال  •

 ؛ االنفصالتقرير التسيير للسنوات املالية الثالث الخيرة الخاصة بالشركات املشاركة في عملية الدمج أو  •

 ؛ االنفصالالكشف املحاسبي املحصور ثالثة أشهر على القل قبل تاريخ مشروع الدمج أو  •

 بشأن تحويل السندات إلى أسهم؛تقرير خاص ملراقب أو مراقبي الحسابات  •

 حسابات تصفية الشركة. •

  التدابير الوقائية الداخلية

تؤثر سلبا على استمرار   أن  يمكن  بشأن وقائع  بواسطة رسالة مسجلة مع وصل استالم  يخبر رئيس مجلس اإلدارة  أن  يجوز لي مساهم 

 تصحيح الوضعية. أيام من تاريخ اكتشاف الوقائع ودعوته إلى  8االستغالل في غضون 

 الخبرة 

يمثلون  أو عدة مساهمين  ) يجوز ملساهم واحد  أو عدة خبراء  يطلبواأن    الشركة ( رأس مال10/1عشر  تعيين خبير  يكلفون  من املحكمة 

 عملية واحدة أو عدة عمليات تسيير.  بتقديم تقرير عن
 

 

 

 : السنة املالية 37املادة 

ديسمبر. واستثنائيا، يمكن أن تقل السنة املالية الولى والخيرة عن اثنا عشر شهرا.    31تبـدأ السنة املالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في  

 التجاري. من ديسمبر الذي يلي تاريخ تقييد الشركة في السجل  31وتنتهي السنة املالية الولى في اليوم  

 التواصل   -تقرير التسيير -الجرد  –: القوائم التركيبية 38املادة 

للتشريع   تركيبية، طبقا  بإعداد قوائم  يقوم مجلس اإلدارة بإجراء جرد ملختلف أصول وخصوم الشركة ويقوم  انتهاء كل سنة مالية،  عند 

تقريرا ويعد  للسنة  الصافية  النتيجة  ويحصر  تسيير.  وتقرير  به  العادية    املعمول  العامة  الجمعية  على  لعرضه  النتائج  تخصيص  حول 

 للمصادقة عليه.

 يجب وضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير تحت تصرف مراقب الحسابات ستين يوما قبل إشعار استدعاء الجمعية العامة السنوية.

كتا  في  الحسابات  مراقب  تقرير  من  ونسخة  التركيبية  القوائم  من  نسخة  إيداع  من يتم  يوما  ثالثين  غضون  في  املحكمة  لدى  الضبط  بة 

 املصادقة عليهم من طرف الجمعية العامة.

 : توزيع األرباح 39املــادة 

نسبة   اقتطاع  االحتياطي  5سيتم  لتكوين صندوق  تخصص  االقتضاء،  عند  السابقة  الخسائر  بعد خصم  للسنة  الصافية  الرباح  من   %

إلز  غير  االقتطاع  االقتطاع القانوني. ويصبح هذا  ينطلق  ثم  الشركة.  رأسمال  يساوي ُعشر  مبلغ  إلى  االحتياطي  امي عندما يصل صندوق 

 مجددا عندما ينزل االحتياط القانوني لي سبب عن هذا العشر. 

االح أو  الساس ي  النظام  أو  القانون  يفرضها  التي  االحتياطات  تكوين  لغرض  السنوية  الرباح  من  املبالغ  كافة  اقتطاع  تياطيات ويتم كذلك 

 االختيارية التي يمكن أن تقرر الجمعية العامة العادية تأسيسها قبل القيام بأي توزيع. 

لالحتياطي مضافا إليه   ويتكون الربح القابل للتوزيع من الربح الصافي للسنة املالية املخصوم منه خسائر السنوات املنصرمة واملبالغ املكونة

 . الرباح املنقولة عن السنوات السابقة
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 تحدد الجمعية العامة العادية الحصة املخصصة للمساهمين في شكل أرباح. 

 ويجب أن يحدد قرار الجمعية أول المر الحصة املخصصة لألسهم التي تتمتع بحقوق الولوية أو باالمتيازات الخاصة.

 : أداء األرباح 40املادة 

 لحكام املادة 
ً
 يعد ربحا صوريا. 17-95القانون رقم من  330إن كل ربح يتم توزيعه خرقا

تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء الرباح، وإن لم تقم بذلك يحددها مجلس اإلدارة. ويجب أن يتم هذا الداء داخل أجل أقصاه تسعة  

 مجلس اإلدارة.  أشهر اعتبارا من اختتام السنة املالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس املحكمة بناء على طلب من 

 

  

 : الحـل 41املادة 

 تنحل الشركة عند انتهاء مدتها. ويدعو مجلس اإلدارة الجمعية العامة لالنعقاد التخاذ قرار بشأن تمديدها أو حلها. 

إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأسمالها، يتعين على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية 

 .قرار بحل الشركة  اتخاذللمساهمين في غضون الثالثة أشهر املوالية للمصادقة على الحسابات التي افرزت هذه الخسائر، بغرض 

 . قصد التأشيرل الشركة على املجلس الجماعي ملراكش للموافقة عليه وعلى السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية  يتعين عرض أي قرار بح 

م  الخسائر،  أفرزت  التي  لتلك  املوالية  املالية  السنة  نهاية  أقصاه  أجل  في  ملزمة،  الخيرة  تكون هذه  الشركة،  قرار حل  اتخاذ  يتم  لم  ع إذا 

املادة   أحكام  ا  360مراعاة  من  17-95لقانون  من  اقتطاعها  يمكن  لم  التي  الخسائر  القل حجم  على  يساوي  بمبلغ  رأسمالها  بتخفيض   ،

 االحتياطي وذلك إذا لم يتم خالل الجل املحدد إعادة تكوين رأس املال الذاتي ملا ال يقل عن ربع رأسمال الشركة.

للجمعية العامة غير العادية أن تبت بشكل صحيح بشأن هذا  ويحق ملجلس اإلدارة اقتراح حل الشركة قبل الوان لسباب أخرى وي مكن 

 االقتراح.

 مساهمين لكثر من سنة. خمسةويمكن للمحكمة أن تقرر حل الشركة بطلب أي ممن يهمهم المر إذا انخفض عدد املساهمين إلى أقل من 

 : التصفية 42املادة 

دد الجمعية العامة غير العادية طريقة تصفيتها وتعين مصفيا واحدا أو عددا من  عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الوان، تح

 املصفين. 

 تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لي سبب من السباب. وتلحق تسميتها ببيان "شركة مساهمة في طور التصفية".

 اختتام إجراءاتها. تظل الشخصية املعنوية للشركة قائمة لغراض التصفية إلى حين 

 ال يحدث حل شركة املساهمة آثاره تجاه الغيار إال ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري. 

 يجوز للمصفين بموجب قرار للجمعية العامة غير العادية تفويت أصول وأسهم وسندات الشركة املنحلة أو تقديمها كحصص. 

  : تعيين أول أعضاء املجلس43املادة 

 من: مجلس اإلدارة بصفة مؤقتة يتكون أول 

 النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي ملدينة مراكش؛  عبد السالمالسيد س ي كوري  •

 السيد توفلة محمد النائب الثالث لرئيس املجلس الجماعي ملدينة مراكش؛  •

 عواطف النائبة التاسعة لرئيس املجلس الجماعي ملدينة مراكش.  السيدة البردعي •

 يشهد العضاء املعينون أعاله قبولهم لهذا املنصب وأنه ال وجود لي مانع قانوني أو تنظيمي حيال القيام بمهام أعضاء مجلس اإلدارة. 

اقب للحسابات 44املادة   : تعيين أول مر

   HLZ Consulting. سيكون أول مراقب للحسابات ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، هو مكتب

 أنها تقبل تعيينها وأنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين.  ،زهراء الحجريوي  وأبلغت املراقبة السيدة 
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 : املنازعات 45املادة 

أو   تنشأ خالل مدة سريان الشركة  التي  بين املساهمين  يتم عرض جميع املنازعات  بين املساهمين والشركة أو فيما  خالل تصفيتها، سواء 

 أنفسهم، واملتعلقة بأعمال الشركة أو بتفسير هذا النظام الساس ي أو بتنفيذه، على قضاء املحاكم املختصة ملكان مقر الشركة.

شركة ويتم تسليم جميع االستدعاءات للمثول أمام لهذا الغرض، في حالة املنازعات، يجب على كل مساهم أن يختار موطنه في مكان مقر ال 

 القضاء أو التبليغات بشكل صحيح في هذا املحل. 

املحكمة  رئيس  عن  صادر  بأمر  املعين  املقر  إلى  القضاء  أمام  للمثول  االستدعاءات  جميع  تسلم  للمخابرة،  موطن  اختيار  يتم  لم  وما 

 االبتدائية أو مكان مقر الشركة. 

 .................. حرر بمراكش، في ....

 :املساهمون 

 د محمد العربي ئلسيد بلقاا يمثلها   جماعة مراكش

    رئيس املجلس الجماعي

 

   السيد اخشيشن أحمد يمثلها جهة مراكش آسفي

 جهة الرئيس مجلس 

 

 كريم   السيد قس ي لحلو 

 آسفي، عامل عمالة مراكش  –والي جهة مراكش 

 

 عبد السالم   كوري السيد س ي

 راكش مل   املجلس الجماعيرئيس ل   ينالنائب الثا

 

 محمد  السيد توفلة

 راكش مل   املجلس الجماعيرئيس النائب الثالث ل 

 

 السيد املتصدق أحمد  

 راكش مل   املجلس الجماعيرئيس النائب الرابع ل 

 

 السيدة البردعي عواطف  

 راكش مل  املجلس الجماعي رئيس التاسعة ل  ةالنائب 

 

   السيدة ميلودة حازب

 جهة مراكش آسفي  رئيس مجلس ل  النائبة السادسة

 

 السيد موالي عبد العزيز كوجي 

جهة   مجلسب  والتكوينرئيس لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية  

 مراكش آسفي 

 

   السيد ابراهيم بوحنش

 راكش مل   املجلس الجماعيب  املرافق العمومية والخدماتلجنة رئيس 

 

 

 تأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية: 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

التنمية  األساسي لشركة  النظام  بتعديل  يتعلق  فاألمر  الموضوع،  المشترك في  لتقرير االجتماع  استماعكم  واآلن، وبعد 

المحلية "باص سيتي متجددة" على ضوء مالحظات المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لإلدارة الترابية، ومن أهم  

د الوالي أن يكون شريكا في الشركة وأن يترأس مجلسها االداري، وبالفعل قد  هذه التعديالت أننا كجماعة اقترحنا على السي

 أبدى موافقته، فتقلده لهذا المنصب من شأنه أن يضمن التتبع األمثل لتدبير الشركة. 

 وإذا سمحتم فسأمنح الكلمة للسيد مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" لتقديم مزيد من التوضيحات. 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" بد العزيز فارس عالسيد 

بعد  متجددة"  سيتي  "باص  المحلية  التنمية  لشركة  األساسي  النظام  مواد  بعض  مالءمة  يخص  النقطة  هذه  موضوع 

سنة  خالل  الترابية  لإلدارة  العامة  والمفتشية  للحسابات  الجهوي  المجلس  أنجزهما  الحسابات  لتدقيق  مهمتين  من    االنتهاء 

للشركة، مجال،  2020 المالية  المساهمة  التدقيق  هذا  المقترحة ستشمل   وهم  فالتعديالت  وبالتالي  رأسملتها،  وإعادة  تدخلها، 

ست مواد من النظام األساسي لمالءمته مع مالحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لإلدارة الترابية  

 المتعلق بشركات المساهمة وهذه المواد هي:  17.95 وكذا انسجاما مع القانون رقم 

 حيث سيتم إدراج االسم العربي لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة".  : : التسمية2  املادة رقم 

رقم    الشركة:3املادة  المتعلقة بالنقل   : غرض  لتطوير وتدبير األنشطة  تم اقتراح توسيع غرض الشركة كأن تصبح أداة 

 والتنقل. 
رقم    الشركة: 6املادة  رأسمال  الشركة    :  المادةستتم إعادة رسملة  القانون رقم  357  مالءمة مع  الستمرارية   17.95  من 

 الشركة. 
 منح رئاسة المجلس اإلداري للشركة للسيد الوالي.  : الرئاسة وكتابة املجلس:15املادة رقم  

العامة:27املادة رقم    الجمعيات  أنواع  ضرورة انعقاد الجمعية العامة للشركة مرة واحدة في السنة خالل الست أشهر   : 

 لى بعد انقضاء السنة المالية.األو
محاضر الجمعيات العامة: المصادقة على هذه المحاضر من طرف رئيس المجلس اإلداري للشركة بمفرده  :32املادة رقم  

 . 17.95 رقم أو أحد المديرين العامين وكاتب المجلس معا عمال بمقتضيات القانون

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

من النظام األساسي للشركة،    32و  27-15-6-3-2إذن، وكما جاء على لسان السيد المدير فالتعديالت المقترحة تهم المواد  

على ضوء مالحظات المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة لإلدارة الترابية وكذا انسجاما مع مقتضيات قانون شركات  

تم اقتراح تسمية الشركة باللغة العربية ألنها في النظام األساسي كانت مسماة فقط باللغة    2  في المادة رقمالمساهمة، حيث  

المادة رقم الرفع من رأسمال الشركة إلى   6  تم توسيع غرض الشركة، أما في المادة رقم  3  الفرنسية، وفيما يخص   فقد تم 

درهم للسهم الواحد تم تحريرها بالكيفية المضمنة في تقرير    100  بقيمةسهم    40.000  درهم وتقسيم أسهمها إلى  4.000.000

 االجتماع المشترك. 

 كذلك هناك مالحظات إضافية، تحتاج إلى مزيد من الدراسة ستقوم بها إدارة الشركة قبل تنزيلها بالنظام األساسي. 

 واآلن، بتتاب المناقشتتة مفتتتوح.  
 

   المجلس الجماعي عضو  محمد الحر  السيد 

أوال أتساءل كيف ستكون وضعية هذه الشركة في ظل تعاملنا في قطاع النقل العمومي مع مجموعة الجماعات "مراكش  

 للنقل"؟ هل ستبقى معزولة أم سيتم دمجها مع مجموعة الجماعات المذكورة مستقبال. 

الم العمومي مع  النقل  أننا حينما ناقشنا موضوع  الثانية هي  لنا أن شركة "باص سيتي  مالحظتي  قيل  جلس اإلداري، 

متجددة" هي من أنجزت الدراسات على نفقتها، وعليه فهل المجلس اإلداري الذي يضم أعضاء من المجلس الجماعي بمن  

فيهم نواب لرئيس المجلس اطلع على هذه الدراسات؟ كم كلفت؟ وما هي الكيفيات التي منحت بها الصفقة؟ فحينما ناقشنا هذا  
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"ألزا"  الم شركة  طريق  عن  متجددة"  سيتي  "باص  شركة  دفعتها  وتكاليفها  عنها  يعلن  لم  الصفقة  أن  إخبارنا  تم  وضوع، 

 . وبالتالي هناك غموض يكتنف تدبير هذه الشركة

مليون سنتيم، ما السبب؟ ألنه يقال    600  المسألة الثالثة يتم ترويج أخبار مفادها أن عجز الشركة المالي وصل إلى مبلغ

 أن الشركة لها أرباح والحافالت الكهربائية مليئة بالركاب.  

   عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسن السيد 

فهذه  ألنه حسب علمنا  "ألزا"؟  أم شركة  متجددة"  الكهربائية هل شركة "باص سيتي  الحافالت  يدبر  أتساءل من  أوال 
بمستخدميها تدبر الحافالت الكهربائية منذ مدة طويلة بحيث بلغت مستحقات شركة "ألزا" اتجاه شركة التنمية المحلية  األخيرة  

أنهم    600  "باص سيتي متجددة" فأخبرونا  الكهربائية  الحافالت  المعلومات سألنا سائقي  توصلنا بهذه  مليون سنتيم، وحينما 

 تابعون لشركة "ألزا" 

لعمل بالنسبة  المجلس  ثانيا،  في  أعضاء  سواء  ألفراد  وأخرى  اعتبارية  ألشخاص  أسهما  نجد  الشركة  أسهم  توزيع  ية 
الجماعي أو مجلس الجهة، لذلك أتساءل هل هذه األسهم ستحول إلى األعضاء الجدد بمجرد تغيير المجلس اإلداري أو أن هذه  

غيره؟ وما هو المرجع القانوني الذي ينظم عملية  األسهم ستبقى في ملك هؤالء األعضاء ومن حقهم التصرف فيها بالبيع أو  
 توزيع األسهم؟

 

   عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

مليون سنتيم، وصوتنا على إخوة يمثلوننا فيها وال   600  كما جاء في تدخالت سابقة، هناك عجز في الشركة بقيمة تفوق

هذا المبلغ مال عام، وبالتالي فمن المسؤول عن هذا العجز، ومن السبب في الوضعية  بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ألن  

الخانقة التي تعرفها شركة "ألزا"؟ كما أن مشروع الحافالت الكهربائية لم يحقق مبتغاه، لذلك يجب البحث عن مكامن الخلل  

ببحث في هذا الشأن ومعرفة من أوصل الشركة إلى   قبل تعديل مضامين النظام الداخلي، وعليه أطلب من السلطة المحلية القيام 

 هذا الحال. 

   عضو المجلس الجماعي  عبد المجيد الدمناتي  السيد 

سبق أن صادق المجلس الجماعي على النظام األساسي للشركة، لذلك تمنيت لو جاء منطوق النقطة مثال "تعديل النظام  

 15  في حدود مالحظات المجلس الجهوي للحسابات مع تعديل المادة  -متجددةباص سيتي  -األساسي لشركة التنمية المحلية  

 برئاسة السيد الوالي للمجلس اإلداري للشركة" وباقي المواد ال داعي لمناقشتها مادام سبقت المصادقة عليها. 

المغرب أو خارجه، فهذه نحن نعرف الدور الهام لشركات التنمية المحلية فهي مستقبل الجماعات الترابية سواء داخل  

الشركات أصبحت أساسية لتحقيق تنمية حقيقية بالجماعات، وبالرجوع للتعديالت المقترحة وخاصة المادة الثانية التي تخص  

التسمية لم ال نضيف تسمية الشركة باللغة األمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية انسجاما مع مقتضيات الدستور،  

  145  ومقترح ترأس السيد الوالي للمجلس اإلداري للشركة فهو أمر محسوم وهام على اعتبار أن الفصل  15  مادةوبالنسبة لل

التي   المالحظات  معرفة  نود  وأخيرا  الالممركزة،  والمصالح  الجماعات  بين  التنسيق  بمهمة  الوالة  السادة  يكلف  الدستور  من 

 للشركة. أبداها المجلس الجهوي للحسابات حول النظام األساسي
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

تقرير المجلس الجهوي للحسابات لم يكن نهائيا قبل اإلعالن عن انعقاد هذه الدورة، تضمن مجموعة من المالحظات 

يعرض   الذي  النهائي  التقرير  إعداد  قبل  العمل،  بها  الجاري  المساطر  وفق  عنها  اإلجابة  من  تمت  بد  ال  لذلك  الدورة،  خالل 

 عرض هذه التقارير خالل دورة قادمة التي سيعقدها المجلس المقبل. 

الوالي   السيد  وترأس  كشريك  الوالية  إدراج  هو  اليوم  الداخلي  النظام  في  استدراك  أهم  أشرت،  أن  سبق  وكما  لكن 

الدار   للشركة على غرار شركات التنمية المحلية في مدينة  البيضاء مثال، وسيمثل هذا األمر دفعة للشركة  للمجلس اإلداري 

 ومتابعة قوية ومواكبة لتدبيرها.

وبالنسبة إلضافة تسمية الشركة باللغة األمازيغية فأنا ليس لدي اعتراض، لكن دعونا أوال نضمن اللغة العربية، وفيما 

كة بعد قليل، أما عن تدبير شركة  يخص الرفع من رأسمال الشركة فهي مسألة ضروري ألسباب سيوضحها السيد مدير الشر

حيث خصصت   المدير،  السيد  تفاصيلها  سيبين  البداية  من  هي شراكة  بل  غير صحيح  أمر  فهو  الكهربائية  للحافالت  "ألزا" 

 .شركة "ألزا" سائقين ذو خبرة لشركة "باص سيتي متجددة" بحكم أن هذه األخيرة ال تتوفر على هذه النوعية من السائقين
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   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

 لماذا سنغير تسمية الشركة في هذا التوقيت بالذات؟
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

النظام   في  مضمنة  تكن  لم  أنها  بحكم  العربية  باللغة  الشركة  تسمية  سنضيف  بل  االدريسي  السيد  التسمية  نغير  لن 

 األساسي. 

 واآلن إذا سمحتم، أعطي الكلمة من جديد للسيد مدير الشركة لإلجابة على استفساراتكم. 
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 

العالقة التي تربط شركة "باص سيتي متجددة" بمجموعة الجماعات "مراكش للنقل" موضوع ناقشناه مرات عديدة،  

فالشركة تواكب مجموعة الجماعات في القيام بالدراسات وإعادة هيكلة شبكة خطوط النقل الحضري والبين حضري، علما أن  

سيير هل ستدخل في رأسمال الشركة في إطار اتفاقية تخول للشركة  مجموعة الجماعات إلى اآلن لم تحسم أمرها في طريقة الت 

من   بعد  يحسم  ولم  مفتوحا  يبقى  الموضوع  فهذا  إذن  المرفق؟  تدبير  حسن  مراقبة  خاصة  الجماعات  مجموعة  بمهام  القيام 

 الطرفين. 

في  متجددة"  سيتي  "باص  المحلية  التنمية  شركة  أنجزتها  فقد  الهيكلة،  إعادة  لدراسة  عروض   وبالنسبة  طلب  إطار 

وعرف مشاركة مكاتب دراسات اختير منها مكتب قام بالدراسة التي عرضت في    2020  مفتوح أعلنت عنه الشركة في فبراير

 اجتماع مجموعة الجماعات. 

مليون درهم، وهو األمر الذي   3.6أما بخصوص العجز أو الناتج الخام المتراكم للشركة منذ بداية اشتغالها هو ناقص  

ع رقميفرض  القانون  مقتضيات  بعض  تطبيق  المادة  17.95  ليها  الشركة    357  خاصة  رفع  ضرورة  على  تنص  التي  منه 

  درهم   4.000.000  لرأسمالها من أجل تعويض الخسائر التي تكبدتها. وعليه قامت الشركة بإجراء أولي بزيادة رأسمالها بقيمة

ام بدراسة لتقييم نشاطها داخل المدينة وماذا تريد جماعة مراكش  خاصة وأن الشركة تعتزم، بتمويل من وزارة الداخلية، القي

 منها؟ ونتائج هذه الدراسة ستمكننا من معرفة قيمة الرأسمال الذي يجب أن تتوفر عليه الشركة.

وفيما يخص التساؤل حول من يدبر الحافالت الكهربائية، فهي شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" بمقتضى 

مع ش سيتي  عقد  "باص  إشارة شركة  رهن  على وضع  ينص  االمتياز  في عقد  بند  لديها  األخيرة  هذه  أن  بحكم  "ألزا"  ركة 

متجددة" سائقين وتقنيين لسياقة الحافالت الكهربائية، لكن مداخيل هذه الحافالت تحصل عليها شركة "باص سيتي متجددة"  

 وهذه األخيرة هي التي تدفع فاتورات شركة "ألزا". 

ما يتعلق بالمساهمة باألسهم لألشخاص الطبيعيين، فهي مالحظة في محلها وقد وردت في تقرير المفتشية العامة أما في

مساهمين طبيعيين، ففي بداية    5  يلزم عند خلق أي شركة مساهمة أن تتضمن  17.95  لإلدارة الترابية، كون أن القانون رقم

نت الجماعة لوحدها ومنحت أسهم لخمس أشخاص طبيعيين للمالءمة إنشاء شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" كا

 مع مقتضيات القانون المذكور بغية امتالك األسهم وتمثيل الجماعة داخل المجلس اإلداري.
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ممثلوه في الشركة لن يبقوا مساهمين؟هل عند انتهاء المدة االنتدابية للمجلس الجماعي الحالي 
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 

عند انتهاء المدة االنتدابية لمجالس الجماعات الترابية يقوم ممثلو هذه المجالس داخل شركات التنمية المحلية بتحويل 

 الجماعة أو الجهة لتعيين ممثلين جدد. أسهمهم للمؤسسة التي يمثلونها سواء 

البالغ العجز  لمسألة  كافة   3.6  وبالرجوع  الكهربائية ال يمكن من تغطية  الحافالت  أن مداخيل خط  مليون درهم فسببه 

المنافسة التي يعرفها مع باقي الخطوط وأموال الرجوع التي  ،  2020 سنة 19  الحاجيات، خاصة مع تداعيات انتشار وباء كوفيد

 ماليين درهم سنويا.  5 ملها الشركة والبالغة قرابةتتح
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

بقيمة   مشروعا  نناقش  فنحن  المتواضعة،  معلوماتي  تهيئة   34حسب  الكهربائية،  الحافالت  احتسبنا  إذا  سنتيم،  مليار 

الطريق، محطة الشحن والخيوط الكهربائية، والسيد مدير الشركة كان قد حضر معنا في اجتماع ساده نقاش مفيد، وهو اآلن  
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يتم إعداد كناش دائما نرفض أن  الداخلية والشركة أعلنتها، ونحن  الصفقة تمت بتمويل من وزارة  التحمالت على    يقول أن 

مقاس إحدى الشركات، فمن أمر شركة "باص سيتي متجددة" بالقيام بالدراسة؟ وما المعايير التي اعتمدتها؟ وبالمناسبة أشكر  

السيد الوالي لتسليطه الضوء على كناش تحمالت هذا الموضوع الذي سيتم تعديله بإدخال الشركة في مجموعة الجماعات، فال  

، مليار  34  ة الجماعات لتدبير النقل العمومي ونحدث شركة إلى جانبها لنفس الغرض باستثمار قدرهيمكننا ان نخلق مجموع

 لذلك نحن كممثلين للجماعة في مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" نود أن تدمج الشركة في مشروع النقل العمومي بالجهة. 

تنظيم   مع  جاءت  الكهربائية  الحافالت  مشروع  ففكرة  المناخولإلشارة  لمؤتمر  مراكش  في    COP22  مدينة  للمساهمة 

الحفاظ على البيئة وليس لعرقلة السير والجوالن، وبالعودة للدراسة التي أنجزتها الشركة نود معرفة مصدر تمويلها، وكيف  

الم على  االطالع  أطلب  الغموض،  يسوده  زال  ال  الموضوع  أن  وبما  إنجازها؟  المزمع  الثانية  الدراسة  تمويل  حضر  سيتم 

 المتضمن لمقترحاتنا كمجلس جماعي من أجل تضمينها في كناش التحمالت المنتظر تعديله.
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 السيد الحر ال أعلم عن أي محضر تتحدث؟
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

 أنها تسلمت منك السيد الرئيس محضرا موقعا. أخبرتنا إدارة شركة "باص سيتي متجددة"  
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 عن أي محضر تتحدث السيد الحر؟
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

 المحضر الخاص بمقترحات خاصة بالحافالت التي سيتم إضافتها والمناطق التي سيتم فتحها.
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 ليست هناك مقترحات، األمر يتعلق بتعديالت للنظام االساسي معروضة أمامكم. 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

 أخبرنا السيد فارس مدير الشركة أنه تسلم منكم السيد الرئيس محضر بهذه المالحظات. 
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 

 متى أخبرتكم بذلك السيد الحر؟
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

كان ذلك خالل اجتماع لجنة المرافق العمومية لمجموعة الجماعات "مراكش للنقل"، حيث تم إخبارنا أن كافة الجماعات 

 مقترحاتها بما فيها جماعة مراكش. المعنية قدمت 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

إذا كان األمر يتعلق بالتشاور مع المجلس في موضوع الخيارات المطروحة لتدبير القطاع، فقد قدمنا وجهة نظرنا حول 

ذلك كما فعل ذلك السيد الوالي ومجلس الجهة، ولإلشارة لم نقدم مالحظاتنا كتابة، وعليه مجموعة الجماعات "مراكش للنقل"  

المحلية "باص  حسم أمرها وأصبح تسييرها بيد المجلس اإل أما بالنسبة لشركة التنمية  السيد الحر،  إليه  داري الذي تنتمون 

سيتي متجددة" فالمجلس السابق هو الذي أسسها وهيء الطرقات، وهو مجلس كنت السيد الحر نائب الرئيسة فيه، والجديد  

 لبنزين. الذي أتينا به نحن في هذا المجلس هو أن جعلنا الحافالت كهربائية عوض أن تشتغل با
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

 نحن في المجلس السابق أردنا اقتناء حافالت كبيرة، وأنتم السيد الرئيس أتيتم بها صغيرة.

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المناخ تنظيم مؤتمر  إكراه  تثبت  وتدخلت وزارة    COP22  الموضوع واجه  الشأن  والمراسالت في هذا  الداخلية لحسمه، 

 ذلك، وأبرمت اتفاقية إطار مع دولة الصين الشعبية، إذن هو اجتهاد قمنا به في حدود قدراتنا لمصلحة المدينة الحمراء.
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   شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" مدير عبد العزيز فارس السيد 

ما ناقشناه في اجتماع مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" هو أننا عقدنا لقاءات مع السادة رؤساء الجماعات المعنية 

والمحاضر   السابق،  تدخلي  في  إليها  اإلشارة  سبق  التي  بالدراسة  القيام  بداية  في  اقتراحاتها  الدراسات  مكتب  وأخذ  كلها 

 لمحررة في هذا الشأن أرسلت للمجموعة والجماعات المذكورة بما فيها جماعة مراكش.ا
 

   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

وشروط  الحافالت  مواقف  تحدثنا عن  للنقل"،  "مراكش  الجماعات  مجموعة  في  اللجنة  اجتماع  أثناء  نقاشنا  في  فعال 

 إقامتها حيث طرحت اقتراحات كتثبيت لوحات إشهارية. 

  30  وبالنسبة لشركة "باص سيتي متجددة" هناك تعديل بالرفع من رأسمالها لكن العقد مع شركة "ألزا" سينتهي في

 أشهر؟  3 نونبر المقبل، فهل سنقوم بزيادة الرأسمال لمدة
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 

تعديل   هو  بل  "ألزا"  مع شركة  المبرم  بالعقد  لها  ال عالقة  المحلية  التنمية  رأسمال شركة  من  الرفع  مسألة  بخصوص 

المتعلق بشركات المساهمة الذي ينص على أن أي شركة   17.95  من القانون رقم  357  مقتضيات الفصلمقترح للمالءمة مع  

 مساهمة يصبح ناتجها الخام أقل من ربع رأسمالها فال بد من الرفع من هذا األخير لضمان استمرارها مستقبال. 
 

   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

أن قطاع النقل العمومي بالمدينة سينتقل تدبيره إلى مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" لكن السؤال المطروح هنا هو  

 فما هو موقع الشركة من هذا األمر؟
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المقبل، يمكن لشركة "باص نونبر    30  شركة التنمية المحلية ستدبر هذا األمر، فإذا انتهت العقدة مع شركة "ألزا" في

سيتي متجددة" توظيف سائقين جدد للحافالت، وحاليا هذه الشركة ليست تابعة لمجموعة الجماعات "مراكش للنقل" وال بد  

من ربط عالقة بين المؤسستين وهو األمر الذي تعمل عليه وزارة الداخلية، وفي هذا السياق اقترحنا أن تكون هناك شراكة  

 م التي ستقوم بها الشركة لصالح مجموعة الجماعات كإنجاز الدراسات التقنية والمواكبة. تحدد فيها المها
 

   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  عبد السالم سي كوري السيد 

القانون،  في اعتقادي موضوع النقل العمومي بالمدينة أصبح من اختصاص مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" بقوة  

 ولكننا اآلن في مرحلة انتقالية، وتتساءل السيد الحر من أنجز الدراسة؟ أنجزتها الشركة بناء على مراسلتين للسيد الوالي،

ولالشارة في األصل الجماعة هي التي كانت ستقوم بالدراسة، لكن بعد القيام بإعادة هيكلة الشركة وتعيين مدير جديد توصلنا  

ال السيد  من  الشركة  بمراسلة  تحملت  وبالفعل  الحضري،  النقل  تحمالت  بكناش  الخاصة  الدراسة  الشركة  تنجز  بأن  والي 

عرضت   ذلك  بعد  الدراسة،  بإنجاز  تكلف  مكتبا  منهم  اختارت  دراسات  مكاتب  فيها  شارك  التي  الصفقة  وأعلنت  المسؤولية 

مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" ومن حق   الشركة كناش التحمالت الذي أنجزته بناء على نتائج الدراسة المذكورة على

ال   له  عالقة  ال  مستقل  مجلس  لها  مستقلة  ترابية  وحدة  الجماعات  مجموعة  ألن  ذلك،  ارتأت  إذا  الكناش  تعديل  المجموعة 

 بجماعة مراكش وال بشركة التنمية المحلية، هذه األخيرة كلفت فقط بإعداد كناش التحمالت الذي من حق المجموعة تعديله. 

بالمدينة كذ الحضري  النقل  منظومة  في  متجددة"  سيتي  "باص  المحلية  التنمية  شركة  تدخل  أن  الضروري  فمن  لك 

العادية في   الحافالت  الدروب واألحياء فسيلجها طبعا  أما  المسارات،  إلى عدد محدد من  الركاب  الكهربائية توصل  فالحافالت 

قل الحضري بالمدينة تتكون من الحافالت العادية التي ستنقل الركاب  إطار مجموعة الجماعات "مراكش للنقل"، إذن تركيبة الن

من األحياء إلى نقط التقاء معينة ليجدوا في انتظارهم الحافالت الكهربائية التي ستنقلهم إلى مسارات محددة، وهذه الحلقة في  

المناخ لمؤتمر  المدينة  تنظيم  ألن  لماذا؟  مكتملة،  غير  انط  COP22  األصل  عملية  بمراسالت  سرع  الكهربائية  الحافالت  الق 

رسمية قبل ربط العالقة بين شركتي "ألزا" و "باص سيتي متجددة"، وعليه المشروع ككل غير مكتمل، لذلك فالعجز الذي  

تعانيه شركة "باص سيتي متجددة" أمر طبيعي ألن شركة "ألزا" تنقل الركاب من األحياء إلى غاية ساحة جامع الفنا عوض  

ا النقل من األحياء إلى نقط االلتقاء مع الحافالت الكهربائية، هذه الحافالت التي توصلنا من وزارة الداخلية بمراسلة  أن يتم هذ

 بضرورة اقتنائها من شركة صينية في إطار العالقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية. 
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ينة ستدبره مجموعة الجماعات "مراكش للنقل" وشركة التنمية المحلية إذن، في األخير فمنظومة النقل الحضري بالمد 

"باص سيتي متجددة" ستدخل هذه المنظومة إما بتكليفها بالقيام بالدراسات لفائدة المجموعة أو مسألة أخرى ستأتي الحقا في 

 إطار التنسيق بين المؤسستين.
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

موضوع النقطة اليوم ليس هو تقييم عمل الشركة واالشكاالت التي تعانيها وعالقتها بمجموعة الجماعات، بل هو إدخال 

التعديالت   فأهم  الدراسة ستأتي الحقا،  لمزيد من  أخرى تحتاج  تعديالت  انتظار  للشركة، في  للنظام األساسي  تعديالت جاهزة 

المقترحة الجاهزة والمستعجلة هي الرفع من رأسمال الشركة وإدخال الوالية كشريك وترأس السيد الوالي للمجلس اإلداري،  

 أما باقي التعديالت فهي شكلية.
 

   عضو المجلس الجماعي  عبد المجيد الدمناتي  السيد 

 مالحظات هيئات المراقبة والتعديل المقترح. حبذا لو يتم تالوة الصيغة األصلية لمواد النظام االساسي،  
 

   عضو المجلس الجماعي  خليل بولحسن السيد 

 نص  17.95  كنت قد تساءلت عن المرجع القانوني والمعايير التي تمت بها عملية توزيع األسهم بالشركة، فالقانون رقم

أعضاء المجلس اإلداري لكل واحد منهم سهم واحد،  شركاء ذاتيين في الشركة، وبالعودة للنظام االساسي، نجد    5  على إدخال

وبالتالي   ينص،  لم  ال  الذاتيين؟  األشخاص  هؤالء  هم  اإلداري  المجلس  أعضاء  أن  على  صراحة  نص  المذكور  القانون  فهل 

سنسقط في الشبهة ألن أعضاء المجلس اإلداري هم أعضاء في المجلس الجماعي، والقانون واضح في هذا الباب حيث يمنع  

 نتفاع بمصالح الجماعة، أنا ال أتهم أحدا لكني أود أن نترفع عن الشبهة. اال

أيضا ففلسفة إحداث شركات التنمية المحلية هي تدبير قطاع معين سواء النظافة أو االنارة العمومي أو النقل، لكننا نجد 

يرتق بمستوى النقل العمومي داخل المدينة،  شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" اليوم تقوم بالمناولة وهذا األمر ال  

وهي تعتمد على شركة "ألزا" في تزويدها بالسائقين والمراقبين؟    2016  كيف يعقل أن شركة "باص سيتي متجددة" منذ سنة

المناخ مؤتمر  فرضه  الذي  االكراه  نعرف  نحن  الكهربائية،  للحافالت  االلتقاء  محطات  تخلق  الوزارة    COP22  ولم  وتوصيات 

ترسل  ال أن  قبل  لمدة  األنظار  عن  اختفت  أنها  وكيف  الكهربائية  بالحافالت  لتزويدنا  صينية  شركة  مع  تعاقدنا  وكيف  معنية 

الحافالت، وهل هذه األخيرة مزودة ببطاريات الشحن أم ال؟ حيث أضحينا نشحن من االنارة العمومية في وقت كان يجب أن  

 . 2021 لك من االكراهات التي لم نستطع معالجتها ونحن في سنةنشحن من الحبال التي كان بها خلل إلى غير ذ
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 كان من الضروري أن نمدد العقد لشركة "ألزا" مرتين، وال يمكننا أن نحدث محطات التقائية ما دام العقد لم ينته معها. 
 

   عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

القانون التنظيمي  أريد أن أعرف هل سنغير مبادئ شركة "باص سيتي متجددة" لتتكلف بالدراسات؟ هذا ما فهمته، ألن  

مادته  113.14  رقم حالة    130  في  في  الجهة  شريكنا  أو  الجماعة  تسيره  قطاع  لتدبير  محلية  تنمية  إحداث شركة  ينص على 

 "باص سيتي متجددة"، فهل هذه الشركة لديها الحق بالقيام بدراسات خارج مدارها الحضري؟
 

   شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" مدير عبد العزيز فارس السيد 

أنشأت شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" لتدبير خطوط النقل ذات الجودة العالية، ولحد اآلن مدينة مراكش  

المناخ اشتغلت مع انطالق مؤتمر  فقد  الكهربائية  الحافلة  أما  النوع من الخطوط،  وتدبرها شركة   COP22  ال تتوفر على هذا 

 "باص سيتي متجددة" دون غيرها ألن شركة "ألزا" لديها عقد امتياز النقل الحضري الذي ال يمكنها من إدخال منافس آخر.

الدراسة،   إنجاز  باستثناء  بها  القيام  بعد في  لم تشرع  النظام األساسي  المضمنة في  المحلية  التنمية  فمهام شركة  إذن 

ا ما يقال ألنها خارج مجال الشركة لكن النقل الذي يأتي من مراكش يأتي كذلك من  وهذه األخيرة كما أشار السيد المغراوي فيه

 النواحي كمدينة بن جرير، وبالتالي ال يمكن أن تشتغل فقط في حدود جماعة مراكش. 

 وبالنسبة لمالحظات هيئات المراقبة، فقد تم عرضها خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الجماعي. 
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   النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لمراكش  عبد السالم سي كوري السيد 

للحسابات  المجلس الجهوي  النقطة، جاءت عمال بمالحظات  النظام األساسي للشركة موضوع  المقترحة على  التعديالت 

رقم القانون  وكذا مقتضيات  الترابية  لإلدارة  العامة  الوالية  الخاص بشركات    17.95  والمفتشية  إدخال  إلى  إضافة  المساهمة، 

 كشريك وترأس السيد الوالي للمجلس اإلداري للشركة. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 أطلب من السيد مدير الشركة تالوة النص األصلي للمواد موضوع التعديل وكذا التعديالت المقترحة.
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 
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:  2املادة 

 التسمية 

  " BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

الشركة   عن  الصادرة  والوثائق  العقود  تتضمن  أن  الغير  واملوجهة يجب  منها   ،إلى  سيما   وال 

أو متبوعة مباشرة   ومختلف اإلعالنات واملنشورات الرسائل والفواتير الشركة مسبوقة  تسمية 

وتشير إلى   ، "ش.ت.م  "الولىأو الحرف  » مساهمة للتنمية املحلية شركة  « وبشكل واضح بعبارة 

 .تجاري السجل ال مال الشركة، ومقرها الرئيس، باإلضافة إلى رقم تقييدها في  مبلغ رأس 

 .باللغة العربية   "باص سيتي متجددة " اسمالفرنسية و  باللغة « BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

الشركة   عن  الصادرة  والوثائق  العقود  تتضمن  أن  الغير   واملوجهةيجب  منها  ، إلى  والفواتير وال سيما  ومختلف   الرسائل 

 مساهمة للتنمية املحلية شركة« تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل واضح بعبارة   اإلعالنات واملنشورات

إلى   ،  "ش.ت.م"أو الحرف الولى » في   مبلغ رأسوتشير  تقييدها  إلى رقم  باإلضافة  سجل  ال مال الشركة، ومقرها الرئيس، 

 .تجاري ال 

 

 

 

:  3املادة 

غرض  

 الشركة 
 

 

 

 يتمثل غرض الشركة في تحقيق جميع العمليات املتعلقة ب: 

 ؛ تدبير النقل العمومي الحضري العالي الجودة - 

 ؛ الجودةتدبير النقل العمومي البين الحضري العالي  - 

 ؛ شراء الحافالت والتجهيزات املتعلقة بتدبير املرافق - 

  ؛العمومي الحضري  بناء وتدبير جميع التجهيزات املتعلقة بالنقل   - 

 ؛بناء وتدبير جميع التجهيزات املتعلقة بالنقل العمومي البين الحضري  - 

  ؛توفير املوارد الضرورية إلنجاز التجهيزات والبنيات التحتية - 

  .إنجاز جميع الدراسات املرتبطة بالعمليات السابقة - 

أو مباشرة  لها عالقة  التي  والصناعية  التجارية  النشطة  الطبيعة  العمال ذات  بجميع   القيام 

غير مباشرة بأهداف الشركة والتي من شأنها أن تساهم في انطالقها ونموها باستثناء تدبير امللك  

 .الخاص الجماعي

 للقوانين الجاري بها  كما يمكن   
ً
للشركة تقديم خدماتها للجماعات املجاورة الراغبة في ذلك طبقا

 العمل. 

 

األنشطة   جميع  وإنشاء  وتدبير  تطوير  أداة  منها  تجعل  أن  يمكن  التي  الالزمة  الصالحيات  جميع  على  الشركة  تتوفر 

والتنقل   بالنقل  املتعلقة  يتعيواملهام  وبالتالي  الحضري،  والبين  القيامالحضري  الشركة  على  واملسؤوليات    ن  باملهام 

 التالية: 

 املتعلقة بالتنمية في مجاالت النقل والتنقل الحضري والبين الحضري؛  واالستشارات إجراء جميع الدراسات  -

 تنفيذ خطط عمل لتطوير مشاريع النقل الرئيسية؛ -

العامة  - لالستراتيجية  وفقا  آسفي  مراكش  لجهة  الحضري  والبين  الحضري  النقل  مشاريع  لتطوير  عمل  خطط  وضع 

والخطة الرئيسية لنقل، وضمان متابعة تنفيذ هذه املشاريع وتطوير وسائل النقل العام من خالل عرض حديث وفعال  

 ائل النقل؛حافالت عالية املستوى، ترامواي وغيرها من وس العام: خدمةللنقل 

التنسيق بين مختلف مشاريع النقل الحضرية وبين املناطق الحضرية لضمان كفاءتها عبر الزمان واملكان، وال سيما فيما   -

افقية وتتبع نشاط استغالل الحافالت؛  يتعلق بالجوانب الخاصة بإمكانية التو

املحددة   - للمعدات  الكبرى  واملشاريع  التحتية  البنيات  إنشاء  وتتبع  والبين  تخطيط  الحضري  والتنقل  بالنقل  واملتعلقة 

 وإدارة خريطة التنقل وما إلى ذلك؛  إحداث منشآت الحضري: 

نماذج تمويل ملشاريع كبرى للنقل الحضري والبين الحضري التي سيتم تنفيذها، مع   املاليين، تطوير، بمساعدة الخبراء   -

 مسؤولية البحث وإعداد التمويل الالزم؛

مراكش ضمان   - جهة  في  الحضري  والبين  الحضري  النقل  مشاريع  في  البيئة  بحماية  املتعلقة  القوانين  ألحكام  االمتثال 

 آسفي؛ 

 وضع املوارد الخاصة الالزمة لتحقيق األهداف؛  -

غير   عامة،وبصفة   - أو  مباشر  بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة  والصناعية  واملالية  التجارية  املعامالت  جميع  إجراء 

 باشر بغرض الشركة.م
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:  6املادة 

مال   رأس

 الشركة 

 

 

 
 

 

درهم )مائة درهم(   100، بقيمة  نقدا  )مليون درهم(  1.538.461،53ال في مبلغ  امل  رأس تم تحديد

 :التالي على الشكل تم تحريرها كليا  ، الواحد  للسهم

نسبة المساهمة في رأس   الشركاء 
 % مال الشركة

 حصة المساهمة 

 درهم  1.000.000,00 65% مراكش جماعة 

 درهم  538.461,53 35% جهة مراكش آسفي 

 درهم  1.538.461،53 100% المجاميع

 
 
 
 
 
 
 

 

 

درهم للسهم    100سهم بقيمة    40000مقسم إلى   مليون درهم   4مال شركة باص سيتي متجددة في مبلغ   رأسيحدد  

 التالي:  على الشكلتم تحريرها كليا ، الواحد

 االسهم  مبلغ المساهمة بالدرهم  المساهمون 
 995 25  480 599 2 جماعة مراكش 

  997 13  720 399 1 جهة مراكش اسفي 
 1 100 السيد والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش 

 1 100 السيد محمد توفلة 

 1 100 السيدة عواطف البردعي 

 1 100 السيد موالي عبد العزيز كوجي 

 1 100 السالم سي كوري السيد عبد 

 1 100 السيد إبراهيم بوحنش 

 1 100 السيدة ميلودة حازب 

 1 100 السيد احمد المتصدق 

  000 40 000 000 4 المجموع 

 

 

:  15املادة 

الرئاسة  

وكتابة  

 املجلس
 

باقتراح من مجلس جماعة    
ً
 طبيعيا

ً
 يكون شخصا

ً
بين أعضائه رئيسا ينتخب مجلس اإلدارة من 

 والغلبية.مراكش ودلك وفق شروط النصاب 

كما يمكن    ويمكن تجديد انتخابه  ، يعين الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف 

 .الوقاتملجلس اإلدارة أن يقوم بعزله في أي وقت من 

يعين مجلس اإلدارة، باقتراح من الرئيس، كاتبا للمجلس يكلف بتنظيم االجتماعات تحت سلطة  

 الرئيس. 

الشروط   الجلسات وتضمينها وفق  بتحرير محاضر  يقوم كاتب املجلس  في  كما  عليها  املنصوص 

االختصاص من خارج  . ويمكن اختيار الكاتب من بين أجراء الشركة أو من ذوي القانون الساس ي

 .الشركة

من سلط   تحد  التي  اإلدارة  مجلس  قرارات  أو  الساس ي  النظام  بمقتضيات  الغير  يحتج ضد  ال 

 . املجلس

 

 

على   الساس ي  النظام  هذا  بموجب  الشركاء  وفقا  اتفق  آسفي  مراكش  جهة  والي  للسيد  اإلداري  املجلس  رئاسة  منح 

 .للشروط القانونية الجاري بها العمل

كما يمكن ملجلس اإلدارة أن يقوم    ويمكن تجديد انتخابه  ،الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرفيعين  

 .بعزله في أي وقت من الوقات

 يعين مجلس اإلدارة، باقتراح من الرئيس، كاتبا للمجلس يكلف بتنظيم االجتماعات تحت سلطة الرئيس.

. ويمكن  املنصوص عليها في القانون الساس يكما يقوم كاتب املجلس بتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط  

 .اختيار الكاتب من بين أجراء الشركة أو من ذوي االختصاص من خارج الشركة

 .سال يحتج ضد الغير بمقتضيات النظام الساس ي أو قرارات مجلس اإلدارة التي تحد من سلط املجل
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:  27املادة 

أنواع  
  الجمعيات

 العامة
 

 .تبعا ملوضوع التوصيات املقترحة، يمكن أن تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية أو خاصة 

لكافة   بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  طرف  من  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 .الهلية وعديمو واملعارضون املساهمين بمن فيهم الغائبون 

 االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

لألشخاص  يمكن  بذلك،  قيامه  حالة عدم  وفي  لالنعقاد،  العامة  الجمعية  بدعوة  اإلدارة  يقوم مجلس 

 اآلتي ذكرهم بذلك:

بدون   • يبقى  اإلدارة  مجلس  إلى  يوجهه  العامة  الجمعية  النعقاد  طلب  بعد  الحسابات  مراقبو  أو  مراقب 

 جواب؛

حالة  • في  المر  يهمه  من  كل  من  بطلب  إما  املستعجالت،  قاض ي  بصفته  املحكمة،  رئيس  يعينه  وكيل 

 االستعجال، وإما بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة؛ 

 املصفون.  •

القانوني لإلعالنات  في صحيفة  ينشر  إشعار  بواسطة  لالنعقاد  الجمعيات  دعوة  جميع تتم  كانت  إذا  ة. 

أسهم الشركة اسمية، يمكن أن يتم ذلك بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع 

 وصل استالم. 

بعث   أو  القانونية  اإلعالنات  نشر  لها  مخول  صحيفة  في  اإلعالن  نشر  تاريخ  بين  الفاصل  الجل  يكون 

شر يوما على القل حينما يتعلق المر بدعوة الرسائل املضمونة وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة ع

 انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة املوالية. 

املتعلق بشركات املساهمة    17-95من القانون رقم    124ينبغي أن يتم االستدعاء وفق مقتضيات املادة  

ال طبيعة  وكذلك  االجتماع  فيه  سيعقد  الذي  واملكان  والساعة  اليوم  إلى  بالخصوص  جمعية،  ويشير 

 عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات. 

 يجب أن تذكر دعوة الجمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتمكن من التداول بصورة صحيحة.

ر العادية  يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، سواء العادية أو غي 

أو الخاصة، إذا ما طلب منه ممثلو أي من أصناف السهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها 

 جدوال لألعمال.

غير   تكون  اإلبطال  دعوى  أن  غير  قانونية.  غير  بصفة  لالنعقاد  دعوتها  تتم  جمعية  كل  إبطال  يمكن 

 ية. مقبولة حينما يكون كل املساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمع

 تنعقد جمعيات املساهمين في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل املغرب. 

 تبعا ملوضوع التوصيات املقترحة،  
 
واحدة على األقل في السنة ملدة ستة أشهر بعد نهاية السنة   يعقد الجمع لعام مرة

 .املالية

فيهم   بمن  املساهمين  لكافة  بالنسبة  ملزمة  وتكون  العامة  الجمعيات  طرف  من  للمساهمين  الجماعية  القرارات  تتخذ 

 .الهلية وعديمو واملعارضون الغائبون 

 االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

 لألشخاص اآلتي ذكرهم بذلك:لالنعقاد، وفي حالة عدم قيامه بذلك، يمكن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العامة 

 مراقب أو مراقبو الحسابات بعد طلب النعقاد الجمعية العامة يوجهه إلى مجلس اإلدارة يبقى بدون جواب؛ •

وكيل يعينه رئيس املحكمة، بصفته قاض ي املستعجالت، إما بطلب من كل من يهمه المر في حالة االستعجال، وإما بطلب   •

 مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال الشركة؛ من مساهم أو عدة 

 املصفون. •

الشركة  أسهم  جميع  كانت  إذا  القانونية.  لإلعالنات  صحيفة  في  ينشر  إشعار  بواسطة  لالنعقاد  الجمعيات  دعوة  تتم 

 اسمية، يمكن أن يتم ذلك بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم. 

الرسائل املضمونة  يكون الجل   بعث  أو  القانونية  نشر اإلعالنات  لها  في صحيفة مخول  نشر اإلعالن  تاريخ  بين  الفاصل 

في الدعوة   أيام  يتعلق المر بدعوة انعقاد أولى وثمانية  تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على القل حينما  وبين 

 املوالية. 

املتعلق بشركات املساهمة ويشير بالخصوص   17-95من القانون رقم   124 ينبغي أن يتم االستدعاء وفق مقتضيات املادة 

إلى اليوم والساعة واملكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول  

 أعمالها ونص مشاريع التوصيات. 

 معية التي لم تتمكن من التداول بصورة صحيحة.يجب أن تذكر دعوة الجمعية لالنعقاد للمرة الثانية بتاريخ الج

يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، سواء العادية أو غير العادية أو الخاصة، إذا  

 ما طلب منه ممثلو أي من أصناف السهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها جدوال لألعمال. 

يكون  يمكن إبطال كل ج تكون غير مقبولة حينما  معية تتم دعوتها لالنعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى اإلبطال 

 كل املساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

 تنعقد جمعيات املساهمين في املقر االجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر داخل املغرب. 
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املادة  

32 :

محاضر  
  الجمعيات

 العامة 
 

تثبت مداوالت الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء املكتب ويضمن في سجل خاص أو في أوراق متحركة  

 .مرقمة ومحفوظة في ملف خاص

عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة   وإلى مراكش ةجماع إلى يتعين تبليغ محاضر الجمعيات

 .االجتماعات( يوما املوالية لتاريخ 15عشر )

لسجل أو ملف الوراق املتحركة من طرف كاتب الضبط في املحكمة املختصة ووضعه  يتم التأشير على ا

 تحت مراقبة رئيس مجلس اإلدارة وكاتبه. 

أعمالها   وجدول  لالنعقاد  دعوتها  وطريقة  الجمعية،  انعقاد  ومكان  تاريخ  إلى  املحضر  يشير  أن  يجب 

التصويت،   في  املشاركة  السهم  وعدد  مكتبها  على وتشكيل  املعروضة  والوثائق  املتحقق  والنصاب 

 الجمعية وملخص عن النقاشات ونصوص التوصيات املعروضة للتصويت ونتائج التصويت. 

 والتصويت املداوالت 

وتجري   يمثلها.  أو  يمتلكها  التي  السهم  عدد  يساوي  أصوات  عدد  الجمعية  في  عضو  كل  لدى  يكون 

 ن أو املمثلين. املداوالت بأغلبية أصوات املساهمين الحاضري

 على صحة نسخ محاضر الجلسات  
 
يصادق رئيس مجلس اإلدارة بمفرده أو أحد املديرين العامين وكاتب املجلس معا

 أو مستخرجاتها، التي تقدم للقضاء أو غيره. 

( يوما  15عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة عشر )  وإلى مراكش ةجماع  إلى  الجمعياتيتعين تبليغ محاضر 

 .االجتماعاتاملوالية لتاريخ 

مراقبة   تحت  املختصة ووضعه  املحكمة  في  الضبط  كاتب  املتحركة من طرف  الوراق  ملف  أو  السجل  على  التأشير  يتم 

 رئيس مجلس اإلدارة وكاتبه.

الجمعية، وطريقة دعوتها لالنعقاد وجدول أعمالها وتشكيل مكتبها وعدد  يجب أن يشير املحضر إلى تاريخ ومكان انعقاد  

ونصوص   النقاشات  عن  وملخص  الجمعية  على  املعروضة  والوثائق  املتحقق  والنصاب  التصويت،  في  املشاركة  السهم 

 التوصيات املعروضة للتصويت ونتائج التصويت. 

 والتصويت املداوالت 

أ عدد  الجمعية  في  عضو  كل  لدى  بأغلبية  يكون  املداوالت  وتجري  يمثلها.  أو  يمتلكها  التي  السهم  عدد  يساوي  صوات 

 أصوات املساهمين الحاضرين أو املمثلين. 
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   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

 مستحقاتها.تقديم الشركة لخدماتها خارج المدار الحضري سيمكنها من إيجاد طريقة ألداء 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

أود أن أذكر أن المساهمين في الشركة هما الجماعة والجهة، وأول أمر قمنا به في النظام األساسي إذا كنتم تذكرون  

 أننا اضفنا النقل البين حضري بمعنى أن الشركة لديها هذا االختصاص. 
 

   عضو المجلس الجماعي الحر  محمد السيد 

 لكن لماذا سنصوت على تقديم خدمات خارج المدار الحضري؟ 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

سيتي   "باص  شركة  أن  هو  عليه  أؤكد  أن  أود  وما  التعديالت،  هذه  على  بدوره  وسيصوت  شريك  الجهة  مجلس  ألن 

تعديل متجددة" مستقلة عن   هو  اليوم  النقطة  حديثا، وموضوع  بدأت  المجموعة  وهذه  للنقل"  الجماعات "مراكش  مجموعة 

اللذان سيصادقان على هذه التعديالت   النظام األساسي للشركة التي تضم حاليا شريكين هما مجلس الجماعة ومجلس الجهة 

 قبل إرسال الملف إلى سلطات المراقبة للتأشير من عدمه. 
 

   عضو المجلس الجماعي محمد الحر  السيد 

من النظام األساسي نجد: " يصادق رئيس مجلس اإلدارة بمفرده أو أحد   32إذا اطلعنا على الصيغة المعدلة من المادة  

المديرين العامين وكاتب المجلس معاً على صحة ..." بمعنى أن المديرين العامين منحوا ألنفسهم شرعية التوقيع مع رئيس  

 ض من رئيس مجلس اإلدارة ...".  مجلس اإلدارة الذي هو السيد الوالي، لذلك أقترح أن يتم التعديل كاآلتي: "... أو بتفوي 
 

   مدير شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" عبد العزيز فارس السيد 

 بهذه الصيغة.  17.95 رقم بالنسبة لمسألة التوقيع على المحاضر جاءت في نص القانون
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

،  6،  3،  2إذن، وبعد استنفاذ كافة التدخالت في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على تعديل المواد  

المجلس الجهوي للحسابات    32و    27،  15 المالحظات المقدمة من طرف  منه باعتبار ان التعديالت المعروضة هي جزء من 

لم الترابية وجزء اخر  لإلدارة  العامة  القانون رقموالمفتشية  المساهمة، على أساس ان    17.95  الئمتها مع  الخاص بشركات 

 باقي التعديالت سيتم تنزيلها وفق نفس الشكليات القانونية بعد عرضها على ذوي االختصاص من طرف الشركة.

 

 

43113.14ملحوظة:
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السيد رئيس املجلس الجماعي قاعة الجلسات، تولى رئاسة الجلسة السيد عبد السالم س ي كوري النائب الثاني  في هذه االثناء، وبعد مغادرة    ملحوظة:

 لرئيس املجلس الجماعي ملراكش الى حين عودته.

 
 : (2021/ 26/07الجلسة الثالثة بتاريخ  ) 2021المنعقدة خالل شهر يوليوز النقطة الثالثة من جدول اعمال الدورة االستثنائية 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل 

 املسافرين الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: 
 

 املتواجدة بمنطقة العزوزية.  املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرينالدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية  3.1

 . املتواجدة بمنطقة العزوزية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافريناملصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة التنمية  3.2

الوطنية للنقل    الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة  عىل اتفاقية تدبري املحطةالدراسة واملصادقة   3.3

 واللوجيستيك.

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.4

 بمنطقة العزوزية. لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة املخطط االستثماري واملايل املصادقة عىل 3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.6

                                                                             نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 
 )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس عبد السالم سي كوري السيد 

والخدمات ورئيس    العمومية   بالمرافق   المكلفة   اللجنةفي بداية مناقشة هذه النقطة، وفي غياب السيدان رئيس  

كاتب   الهادي بن عال  للسيد عبد  الكلمة  أعطي  نائبيهما،  والبرمجة وكذا  المالية  والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة 

 الجلسة لتالوة تقرير االجتماع المشترك الخاص بها. 

 

 كاتب الجلسة  عبد الهادي بن عال السيد 
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  ا  :1النقطة رقم التنمية  العامة للمراكن عن اسهمها في شركة  ملحلية "التجهيز والتنمية ملدينة  البث في تنازل الشركة 

املجلس   ومحضر  للمراكن  العامة  للشركة  العام  املدير  السيد  ارسالية  حسب  مراكش  جماعة  لفائدة  "افلمار"  مراكش" 

 اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع.

  تعديل النظام الساس ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". :2النقطة رقم 

  املحطة  استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3رقم النقطة

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: الطرقية لنقل املسافرين 
 لطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة ا 3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.2

عزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة ال 3.3

 للنقل واللوجيستيك. 

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

امل  3.5 لنقل  الطرقية  املحطة  ملرفق  املدبرة  املحلية  التنمية  لرشكة  واملايل  االستثماري  املخطط  عىل  بمنطقة  املصادقة  املتواجدة  سافرين 

 العزوزية.

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

  مجلس  :4النقطة رقم مقرر  الدورة    2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  خالل  املتخذ 

النقطة  القاض ي باملصادقة  2019العادية لشهر فبراير   ب  على مقرر    املحالت التجارية   بكراءكناش التحمالت خاص  املتعلقة 

 .املتواجدة باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ   مجلس جماعة مراكش 

15/07 /2021 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جتتدول اعمتتال التتدورة االستتتثنائية لمجلتتس 
الموجهتتة للستتادة أعضتتاء المجلتتس للحضتتور  28/06/2021بتاريخ  8110وتبعا للدعوة رقم ، 2021 يوليوز 15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم 

، بالمرافق العمومية والخدمات واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجتتةاللجنة المكلفة مشترك بين  والمشاركة في أشغال اجتماع  
تماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد صباحا بقاعة االجالحادية عشر  على الساعة    2021  يوليوز  07  األربعاءانعقد االجتماع المذكور يوم  

كل من السيد إبراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسيد الحسين نوار رئتتيس اللجنتتة المكلفتتة الخامس برئاسة  
 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

 

  تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية "التجهيز والتنمية ملدينة مراكش" "افلمار" لفائدة جماعة مراكش  البث في    :1النقطة رقم

 حسب ارسالية السيد املدير العام للشركة العامة للمراكن ومحضر املجلس اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع. 

  ي لشركة التنمية املحلية "باص سيتي متجددة". تعديل النظام الساس  :2النقطة رقم 

  مرفق    :3النقطة رقم لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  املسافرين استكمال  لنقل  الطرقية  الجديدة   املحطة 

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:
 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.2

 املتواجدة بمنطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية للنقل واللوجيستيك. اسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين الدر  3.3

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

 زوزية. املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة الع 3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.6

  مجلس  :4النقطة رقم مقرر  فبراير    2019/ 07/02بتاريخ    343/02/2019عدد    مراكش  ةجماع  الغاء  لشهر  العادية  الدورة  خالل  القاض ي   2019املتخذ 

 . العزوزيةاملتواجدة باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة  املحالت التجارية بكراءكناش التحمالت خاص املتعلقة ب على مقرر النقطة باملصادقة
                       

   :السادة  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء *
 عبد الهادي ويسالت، عبد االله الغلف.ي. عبد الحفيظ المغراوي، حفيظة مجدار، 

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن   واكب االجتماع*
 

 الجماعي لمراكش )عضو لجنة المالية(النائب الثاني لرئيس المجلس  :  عبد السالم سي كوري
 

 عبد الهادي بن عال، محمد االدريسي.  :السيدان المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*
 

 اعة مراكش بصفة استشارية السادة: شارك من أطر جم*
 المدير العام لمصالح جماعة مراكش بالنيابة  :  زين الدين الزرهوني 

 التجهيزات والشبكات رئيس قسم   :   ي. الطيب اسنينح 
 عن قسم الشؤون اإلدارية والقانونية :   أحمد ايت الرايس 

 عن مصلحة الشؤون القانونية وتتبع العقود  :   عبد العزيز قوجاح 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 : من ممثلي المصالح الخارجية والشركات موضوع نقط االجتماع السادة وحضر*
 المدير العام لشركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :   العزيز فارس عبد 

 SNTLالمسؤول عن المحطات الطريقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   :   رشيد بازي 

 BELMA CONSEILمدير مكتب الدراسات  :   عبد االله بلمحجوب 
 بالواليةعن قسم الجماعات المحلية  :   سعيدة لقليعي 

 عن قسم الجماعات المحلية بالوالية :    مريم كعية 
 عن شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة"  :  عبد العزيز ايت أحمد 

 BELMA CONSEILعن مكتب الدراسات  :   المهدي داودي 
 

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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في جدول اعمال االجتماع    الكلمة الترحيبية للسيد رئيس الجلسة في حق السادة الحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، مذكرا بالنقط املدرجةفي مستهل هذا االجتماع، وبعد  

بتاريخ   املقررة  االستثنائية  للدورة  لتحضيرها  والبرمجة  املالية  والشؤون  وامليزانية  والخدمات  العمومية  افق  املر للجنتي  اللجنة  15/07/2021املشترك  أعضاء  بين  وباتفاق   ،

اال  ويتعلق  الجاهزة فقط  النقط  تدارس  اقتراح  تم  الجماعية، فقد  واإلدارة  األخيرة تخص الحاضرين  والثالثة هذه  الثانية  و  األولى  بالنقط    3و    2و    3.3و    3.2،  3.1البنود    مر 
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  املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم 

   ما يلي: الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل

 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1

 التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة 3.2

واملصادقة   3.3 املحطةالدراسة  تدبري  اتفاقية  والرشكة  عىل  مراكش  جماعة  بني  العزوزية  بمنطقة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  للنقل   الطرقية  الوطنية 

 واللوجيستيك.

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.4

 بمنطقة العزوزية. لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدةاملصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل  3.5

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.6

 
 

وفق آخر املستجدات    ، هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثائق املرجعية الخاصة بها، أشار السيد رئيس الجلسة  بخصوص 

 أن النقط الفرعية الجاهزة للدراسة هي:   ، املتوصل بها من اإلدارة الجماعية في املوضوع

بمنطقة    -  3.1  املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  ملرفق  املدبرة  املحلية  التنمية  لشركة  األساس ي  النظام  على  واملصادقة  لدراسة 

 العزوزية. 

 زوزية. املصادقة على ميثاق املساهمين لشركة لشركة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة الع - 3.2

بمنطقة   - 3.5 املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  ملرفق  املدبرة  املحلية  التنمية  لشركة  واملالي  االستثماري  املخطط  على  املصادقة 

 العزوزية. 
 

شييدية في بداية تدارس هذه النقط، فتح السيد رئيس الجلسة نقاشا عاما حول مرفق املحطة الطريقية الجديدة من خالل وضعيته الت

قطعة    او التدبيرية، ولالطالع على وضعية التشييد، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم التجهيزات والشبكات الذي أوضح أن املرفق املذكور أقيم على

... الحاضرة املتجددة"، و  قد كلف  أرضية كانت موضوع معاوضة عقارية مع إدارة أمالك الدولة، مشيرا أنه مشروع يندرج ضمن برنامج "مراكش 

بلغ   إجماليا  سنة    129اعتمادا  به  املتعلقة  الدراسات  بدأت  درهم،  إلى    2014مليون  تكلفتها  وصلت  انطالق    7حيث  عرف  حين  في  درهم،  ماليين 

 ، مؤكدا أن املشروع سيكون جاهزا تماما مع نهاية السنة الحالية بعد االنتهاء من الشطر الخاص باملساحات الخضراء.2015األشغال سنة 

وفي السياق ذاته، تدخل السيد النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي معتبرا مشروع املحطة الطريقية الجديدة بالعزوزية مرفقا أساسيا  

  عد ان تم ذا بعد حيوي ملدينة مراكش، أنجز بتكلفة مالية هامة، مؤكدا انه في اطار توفير شروط إنجاح هذا املشروع ومن أهمها طريقة التدبير ، وي 

أكتوبر   املتخذ خالل دورة  ب  2020التأشير على مقرر مجلس جماعة مراكش  القاض ي  الوالي عامل عمالة مراكش و  السيد  تدبير  العادية من طرف 

العزوزية بمنطقة  املتواجدة  الجديدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املجلس   املحطة  لرئيس  التفويض  مع  املحلية  التنمية  شركة  احداث  طريق  عن 

املتعلق بشركات    17.95باستكمال االجراءات القانونية واالدارية التأسيسية للشركة واعداد الوثائق الالزمة طبقا ملقتضيات القانون رقم  الجماعي  

 املساهمة لعرضها على أنظار املجلس الجماعي في دورة الحقة. 

األمر مؤسسة مختصة عبر إنشاء شركة التنمية املحلية مع   وتنزيال لهذا املقرر ، يضيف السيد النائب، ارتأى املكتب املسير أن يتكلف بهذا

واللوجستيك   للنقل  الوطنية  اللقاءات    SNTLالشركة  خالل  من  التحضيرية  املرحلة  على  الضوء  مسلطا  طنجة،  كمدينة  أخرى  بمدن  إسوة 

أن من أهم ما جاء به النظام األساس ي للشركة وعلى    التشاورية مع مصالح وزارة الداخلية إلصدار الوثائق املؤسسة لطريقة التدبير املختارة، مضيفا

املحطة  بتدبير  ستتكلف  التي  املحلية  التنمية  لشركة  اإلداري  املجلس  ورئيس  كطرف  الوالي  السيد  إدخال  هو  متجددة"  سيتي  "باص  شركة  غرار 

تتما تدخله بضرورة فتح نقاش موازي على مستوى  الطريقية الجديدة إلضفاء أهمية للشركة في متابعة تدبيرها وتنفيذ بنود مختلف وثائقها، مخ

افقية لكافة األطراف.  الوالية مع الشركة املدبرة للمحطة الطريقية الحالية الكائنة بباب دكالة إليجاد حلول مرضية وتو
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 كاآلتي: عقب ذلك، تم فتح الباب نقاش عام حول املوضوع، حيث جاءت اقتراحات واستفسارات السادة األعضاء 

واللوجستيك   ➢ للنقل  الوطنية  الشركة  التي ستقدمها  اإلضافة  املالية    SNTLاالستفسار عن  الناحية  الجديدة خاصة من  املرفق  تدبير  في 

 االكراهات التي واجهتها في تدبيرها ملحطات طريقية مشابهة. في ظل  واالستثمارية

 الحالية بباب دكالة وكافة املشتغلين بها لضمان انتقال سلس إلى املحطة الجديدة. ضرورة عقد لقاء مع ممثلي الشركة املدبرة للمحطة  ➢

الطريقية   امكانية ➢ املحطة  التي ستدبر  املحلية  التنمية  رأسمال شركة  في  دكالة  بباب  الحالية  باملحطة  العاملين  ومختلف  النقالة  إدخال 

 الجديدة بالعزوزية.

واملتوسط ➢ الفقيرة  الطبقتين  التجارية ضرورة مراعاة  العالمات  التجارية باملحطة وعدم االعتماد حصريا على محالت  إقامة املحالت  في  ة 

 (Franchise)املعروفة 

خاصة وأن مقراتها أقرب من    Supratoursو   CTMمع شركات أخرى لنقل املسافرين ك    بها االستفسار حول الكيفية التي سيتم التعامل   ➢

 بديال لها. املحطة الجديدة وقد تصبح 

 التساؤل عن مآل أصحاب املحالت التجارية املتواجدة باملحطة الحالية الكائنة بباب دكالة ➢

بالشركة    املسؤول عن املحطات الطريقيةولتقديم مزيد من التوضيحات، واالجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطيت الكلمة للسيد  

الذي أكد أن إنجاح املحطة الطريقية الجديدة مسألة أساسية ملدينة سياحية في حجم مراكش، خاصة وأن    SNTLالوطنية للنقل واللوجستيك  

وفق   تم  الجديدة  املحطة  تدبير  أن  موضحا  ومراكش،  وطنجة  كالرباط  عليها  املقامة  للمدن  رافعة  ستكون  الجديدة  الطريقية  املحطات  منشآت 

واللوجستيك  اتف للنقل  الوطنية  والشركة  واملاء  واللوجستيك  النقل  وزارة  املالية،  وزارة  الداخلية،  وزارة  من  كل  بين  موقعة  خول    SNTLاقية 

،  SNTLبمقتضاها لهذه األخيرة بتسيير بعض املحطات الطريقية عن طريق شركات التنمية املحلية، مبينا أن كل ما له عالقة بالشق املالي لشركة  

املالية، وعليه فمؤسسة  با وزارة  اقبة مصالح  ملر تراخيص خاصة ويخضع  إلى  يحتاج  لها    SNTLعتبارها مؤسسة عمومية،  للقانون ال يحق  طبقا 

فيها   ساهمت  التي  الرباط  محطتي  باستثناء  املشروع  في  االستثمار  أو  بناء  في  املالية  الشركة    %20بنسبة    SNTLاملساهمة  تكلفت  التي  والقنيطرة 

 ها. ببنائ

مراكش  جماعة  بين  التدبير  اتفاقية  إعداد  إطار  في  أنه  تدخله  املسؤول  السيد  تابع  بمراكش،  الجديدة  الطريقية  للمحطة  وبالنسبة 

واللوجستيك   للنقل  الوطنية  واللوجستيك    SNTLوالشركة  للنقل  الوطنية  الشركة  تساهم  أن  على  مؤخرا  االتفاق  التسيير   SNTLتم  ميزانية  في 

دبير رقمي معلوماتي حديث يرقى لتطلعات ساكنة وزوار املدينة الحمراء، وعليه فمساهمة الشركة ستهم أساسا شق التسيير بالنظر بت  %20بنسبة  

 لخبرتها في املجال. 

السيد   تدخل  الدراسات  وفي سياق متصل،  للمحطة   BELMA CONSEILمدير مكتب  املدبرة  الشركة  االجتماع مع ممثلي  تم  أنه  مؤكدا 

باب دكالة لبحث حلول تضمن االنتقال السلس للمحطة الطريقية الجديدة، مشيرا أنه لم يتم إغفال مسألة الصيانة بل تمت اإلشارة إليها  الحالية ب

افق املحطةفي ميثاق املساهمين حيث سيتم   لتفادي   خصم مبلغ سنوي من املداخيل السنوية لتكوين رصيد يخصص لتمويل تجديد تجهيزات ومر

الس توفر  كشركة  عدم  باملدينة  املتواجدة  األخرى  املسافرين  نقل  لشركات  بالنسبة  أنه  مضيفا  الصيانة،  بعملية  الخاصة  فالسلطات    CTMيولة 

األمر  الجديدة  املحطة  إلى  النقالة  تحويل  وكذا  العزوزية،  منطقة  إلى  مقراتها  نقل  على  القانون،  إطار  في  جاهدة،  املختصة ستعمل  الذي    املحلية 

 الصرامة من األطراف املعنية. يتطلب نوعا من

تقديم عروض   تم  النقطة، حيث  الجاهزة حول  املرجعية  الوثائق  تدارس  إلى  االنتقال  تم  املرفق،  العام حول  النقاش  وبعد  ذلك،  عقب 

 حولها وكذا اقتراح تعديالت شكلية و أخرى في املوضوع كما يلي: 

  املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1
 

الذي قدم عرضا حول أهم بنود    BELMA CONSEILبخصوص هذه النقطة، منح السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد مدير مكتب الدراسات  

 النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية املدبرة للمحطة الطريقية الجديدة، والذي جاءت تفاصيله كاآلتي:  
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أدناه،   التعديالت  املقدم حولها، وإدخال  النظام األسايس والعرض  االطالع عىل وثيقة  املحطة  بعد  املدبرة ملرفق  املحلية  التنمية  النظام األسايس لرشكة  اللجنة موافقتها عىل  أبدت 

عىل أساس التأكد من مدى قانونية هذه التعديالت املقرتحة وعرض النظام األسايس يف    15و  6،  3الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية وفق التعديالت املدخلة عليه باملواد  

 صيغته النهائية عىل انظار املجلس الجماعي.

 : الغرض االجتماعي3المادة 

 يحدد غرض الشركة فيما يلي: 

 تدبير واستغالل مرافق المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية بمراكش.  •

القيام بجميع الدراسات واألنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بغرض  •

من شأنها تطوير أداء المرفق وجودة خدماته وفق   الشركة والتي

 توجهات الدولة في هذا المجال والمجلس الجماعي المعني. 

•  .......... 

• ......... . 

 : الغرض االجتماعي3المادة 

 يحدد غرض الشركة فيما يلي: 

 مرافق المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية بمراكش.  وصيانةتدبير، استغالل  •

القيام بجميع الدراسات واألنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بغرض الشركة  •

من شأنها تطوير أداء المرفق وجودة خدماته وفق توجهات الدولة    والتي

 في هذا المجال والمجلس الجماعي المعني. 

•  .......... 

•  .......... 

 

 

تم إضافة عبارة "صيانة" لتنضاف إلى  

المهام التي على الشركة القيام بها في  

 تدبيرها للمحطة. 

 : رأسمال الشركة6المادة 

سهم    10.000درهما مقسم إلى    1.000.000يحدد رأسمال الشركة في مبلغ  

قيمة كل سهم   فئة واحدة  سهم،    10.000إلى    1درهم مرقمة من    100من 

 موزعة على الشكل التالي: .......

 : رأسمال الشركة6المادة 

سهم من فئة   000.20درهما مقسم إلى    000.000.2يحدد رأسمال الشركة في مبلغ  

سهم   كل  قيمة  من    100واحدة  مرقمة  على   000.20إلى    1درهم  موزعة  سهم، 

 الشكل التالي: ....... 

 

تم تصحيح خطأ مادي ليالئم ما هو 

مضمن في جدول توزيع المساهمة 

 بعده. 

 : تعيين المتصرفين األوائل51المادة 
 يتكون أول مجلس االدارة من:

 مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش. السيد ....... والي جهة   ▪

 السيد ....... رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلها. ▪

 السيد...... عضو بمجلس جماعة مراكش.  ▪

 السيد ...... ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. ▪

 السيد ....... عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. ▪

...................................... 

 : تعيين المتصرفين األوائل51المادة 
 عضوا:  11يتكون أول مجلس االدارة من 

 السيد ....... والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش.  ▪

 السيد ....... رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلها. ▪

 السادة ...... أعضاء بمجلس جماعة مراكش.  ▪

 السيد ...... ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. ▪

 السيد ....... عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية. ▪

...................................... 

 

عضوا مكونا للمجلس   11تم تحديد 

اإلداري للشركة لضمان حضور 

وازن في اجتماعاته سواء أثناء 

المناقشة وإبداء الرأي أو أثناء 

 عملية التصويت. 
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مرفق    :3النقطة رقم  لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  املسافرين استكمال  لنقل  الطرقية    املحطة 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.2

 

للنقل     الوطنية  بالشركة  الطرقية  املحطات  عن  املسؤول  للسيد  الكلمة  أعطيت  الفرعية،  الثانية  النقطة  هذه  تدارس  بداية  في 

أهم مواد ميثاق املساهمين    SNTLواللوجستيك   التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقيةالذي قدم عرضا حول    الجديدة بالعزوزية  لشركة 

 جاء كاآلتي: 
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 بعد االطالع على وثيقة ميثاق املساهمين والعرض املقدم حولها، اقترح السادة األعضاء إدخال التعديلين التاليين:

 التعليل  التعديل املقترح من طرف اللجنة النص األصلي مليثاق املساهمين 

افق املحطةاملادة السادسة:   تجديد تجهيزات ومر

اتفق األطراف على خصم مبلغ سنوي من املداخيل  

لتمويل يخصص  رصيد  لتكوين  تجديد   السنوية 

افق املحطة  .تجهيزات ومر

يتم تحديد هذا املبلغ انطالقا من قيمة االستثمارات  

شركة   ومصاريف  مداخيل  مراعاة  مع  االولية 

 املحلية التنمية 

افق املحطةو صيانة  املادة السادسة:   تجديد تجهيزات ومر

املداخيل   من  سنوي  مبلغ  خصم  على  األطراف  اتفق 

لتمويل يخصص  رصيد  لتكوين  وتجديد   صيانة السنوية 

افق املحطة  .تجهيزات ومر

يتم تحديد هذا املبلغ انطالقا من قيمة االستثمارات االولية 

 ومصاريف شركة التنمية املحلية مع مراعاة مداخيل  

 

 

 

تسجيل إغفال مسألة صيانة  

افق املحطة  مر

 املادة السابعة: مجلس اإلدارة 

 التكوين واملهام واللجان:  

( خمسة  من  الشركة  إدارة  مجلس  ( 5يتكون 

 متصرفين يتم تعيينهم كما يلي: 

• ( مجلس  2متصرفان  طرف  من  تعيينهما  يتم   )

 جماعة مراكش. 

يتم اقتراحهما من طرف الشركة  (  2متصرفان ) •

 الوطنية للنقل واللوجستيك.

 ( يمثل والية جهة مراكش آسفي. 1متصرف ) •

 ............................................... 

 املادة السابعة: مجلس اإلدارة 

 التكوين واملهام واللجان:  

الشركة   إدارة  مجلس  )يتكون  عشر  أحد  متصرفا  11من   )

 يلي: يتم تعيينهم كما 

• ( متصرفين  مجلس  8ثمانية  طرف  من  تعيينهم  يتم   )

 جماعة مراكش. 

• ( الشركة  2متصرفان  طرف  من  اقتراحهما  يتم   )

 الوطنية للنقل واللوجستيك.

 ( يمثل والية جهة مراكش آسفي. 1متصرف ) •

 ............................................... 

 

 

 

تم رفع عدد املتصرفين املكونين  

  11ملجلس إدارة الشركة ل 

ملالءمة تعديل    5متصرفا عوض 

من النظام األساس ي   51املادة 

 للشركة.  

 

افقت على  وبه تكون اللجنة قد   لشركة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة    ميثاق املساهمينو

وفق التعديلين املقترحين باملادتين السادسة والسابعة املشار اليهما أعاله، على أساس التأكد من مدى قانونية هذه التعديالت    بمنطقة العزوزية

 . ة على انظار املجلس الجماعياملقترحة وعرض ميثاق املساهمين في صيغته النهائي
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  املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

 زية. الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزو  3.1

 املصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.2

 زوزية.املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة الع 3.5

 

الدراسات   مكتب  ممثل  للسيد  الكلمة  منحت  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  ببعض    BELMA CONSEILفي  األعضاء  السادة  أحاط  الذي 

حطة الطريقية الحالية وأهم مقتضيات املخطط االستثماري واملالي لشركة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطريقية الجديدة من  معطيات امل

 خالل تقديم عرض في هذا الشأن جاء كاآلتي: 
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املناقشة وإبداء  التنمية املحلية والعرض املقدم حولها، فتح باب  وبعد االطالع على وثيقة املخطط االستثماري لشركة  عقب ذلك، 

الرأي حيث سجل السادة األعضاء قلة مصادر مداخيل الجماعة من املحطة مطالبين بضرورة إضافة مصادر أخرى كاألكرية، مقترحين أن يتم  

كما هو مشار  كمصاريف مرتقبة للمحطة الجديدة للخمس سنوات األولى     %50بتخفيضها للنصف بنسبة  ستثمارات  تعديل حصة تجديد اال 

 : لفائدة جماعة مراكش تدفع لها من طرف شركة التنمية املحلية املخصومة كوجيبة  %50اليه ادناه على أساس ان يتم تخصيص 
 

 

 
 

 

 

 

افقتها املبدئية على  وتبعا لذلك، فقد   التنمية املحلية  لشركة  املخطط االستثماري لشركة التنمية املحلية  أبدت اللجنة مو

وفق التعديل أعاله، على أساس التأكد من مدى قانونية هذه التعديالت املقترحة وعرض    املدبرة ملرفق املحطة الطريقية الجديدة

 . املخطط االستثماري واملالي في صيغته النهائية على انظار املجلس الجماعي

 

 وبه تكون اللجنة قد تدارست النقط الفرعية الجاهزة مع تأجيل النقط املتبقية لعدم جاهزيتها. 

 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر                                                                                                                                       

 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 ابراهيم بوحنش 

 

 والبرمجة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية 

 الحسين نوار 
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   )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس عبد السالم سي كوري السيد 

على   المجلس  صادق  سابقة  دورة  خالل  تعلمون  فكما  النقطة،  حول  المشترك  االجتماع  لتقرير  استماعكم  بعد 

توجه   مع  وانسجاما  المحلية،  التنمية  شركة  طريق  عن  بالعزوزية  المتواجدة  الجديدة  الطرقية  المحطة  تدبير  طريقة 

اللوجستيكية إسوة بمدينة طنجة ومدن أخرى، وفي    وزارة الداخلية سيكون شريكا فيها الشركة الوطنية للنقل والوسائل 

عن   وممثلين  الجماعية  المصالح  الداخلية،  لوزارة  تابع  دراسات  مكتب  ضمت  مختلطة  لجنة  تكوين  تم  السياق  هذا 

الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، حيث تم عقد عدة لقاءات أعد من خاللها وثيقة النظام األساسي لشركة  

المحلية المعروض أمامكم مادام اكتمل بناء المحطة الطريقية وتحتاج إلى إعداد وثائقها التدبيرية، وبالمناسبة    التنمية 

حضر مكتب الدراسات المعني وممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية االجتماع المشترك للجنتي المالية  

النهائية للنظام اللجنة إدخال بعض التعديالت عليه كما هي    والمرافق وقدموا عرضا حول الصيغة  األساسي، وارتأت 

 مضمنة في التقرير، وبالتالي فسنصادق على النظام األساسي وفق التعديالت المذكورة. 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 
 

   عضو المجلس الجماعي )نقطة نظام(   خليل بولحسن السيد 

بتأسيس  لدي وجهة نظر حول تمثيلية السادة األعضاء داخل القاعة، وهي أننا ال يمكننا أن نناقش نقطة تتعلق  

الطرقية المحطة  مرفق  لتدبير  المحلية  التنمية  ...  شركة  "مراكش  برنامج  إطار  في  المنجز  النوعي  المشروع  هذا   ،

ادات أو توزيع المخصص اإلجمالي الخاص بتسيير  الحاضرة المتجددة"، وكذا مناقشة نقط متبقية تخص تحويل اعتم

المقاطعات واتفاقيات مهمة بحضور خمس أعضاء، لذلك أعتقد أن طبيعة هذه النقط وأهميتها تقتضي حضورا محترما  

وافقني   وإذا  الجماعي،  المجلس  مؤسسة  احترام  باب  من  أقترح  وبالتالي  األغلبية،  حضور  األقل  على  الرأي  إلبداء 

 والنقط المتبقية إلى يوم غد.   3اء، أن نؤجل البث في النقطة رقم االخوة األعض
 

   )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس عبد السالم سي كوري السيد 

مانع   لدي  المطلقة  ليس  باألغلبية  عليها  المصادقة  تحتاج  المتبقية  النقط  كافة  األصل  ففي  االقتراح،  هذا  حول 

لألعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يتحقق ذلك يتم تأجيل التصويت إلى جلسة ثانية وتعتبر المصادقة صحيحة بمن  

الجلسة الموالية وسنصوت تصويتا أوليا    حضر من السادة األعضاء، بمعنى أننا إن لم نصوت اليوم، فسنؤجل ذلك إلى 

بمن حضر،   العملية  فيها  إلى جلسة موالية ستتم  التصويت  تأجيل  المطلقة وسيتم  الغالب لن تحضر األغلبية  ألنه في 

لم    07/2021/ 15وعليه هناك إشكال يتعلق بالسادة أعضاء المجلس الذين يمثلون الساكنة، فأول جلسة عقدت بتاريخ  

 . 19/07/2021صاب القانوني، وحدث نفس األمر في جلسة ثانية بتاريخ يتوفر فيها الن

 وبالرجوع لموضوع النقطة فهناك نقط مرتبطة بها غير جاهزة وهي كالتالي: 
 

واملصادقة    3.3 املحطةالدراسة  تدبري  اتفاقية  والرشكة  عىل  مراكش  جماعة  بني  العزوزية  بمنطقة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  للنقل   الطرقية  الوطنية 

 واللوجيستيك.

 الدراسة واملصادقة عىل النظام الداخيل ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. 3.4

 الت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية. اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملح  3.6
 

 لكن هذا ال يمنع أن نصادق على النقط الجاهزة منها.  

   عضو المجلس الجماعي  محمد الحر  السيد 

بولحسن السيد  قاله  لما  على  إضافة  المسؤول  فهو  الجلسة،  عن  للمصالح  العام  المدير  يغيب  لماذا  أتساءل   ،

صياغة مقررات المجلس الجماعي، وبالنسبة لهذه النقطة احتراما لك السيد الرئيس واحتراما لمؤسسة المجلس بقينا  

ك  فإن  دائما،  متواجدون  نحن  بل  األغلبية،  توفر  عند  مرحلة  منتخبي  لسنا  فنحن  لنناقش،  المعارضة  حاضرين  في  نا 

نناقش، وإن كنا في األغلبية نفس األمر، لذلك عيب أن نبقى نحن خمس أعضاء خالل هذه الجلسة، وإذا ارتأيت السيد  

لدينا،   إشكال  فال  المقبلة  الجلسة  ثان خالل  إلى تصويت  والحاجة  األغلبية  توفر  نكمل ونصوت رغم عدم  أن  الرئيس 
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عي التي عرضت علينا اليوم أتمنى صادقا خالل المجلس المقبل إذا عرف  وبالمناسبة بخصوص حصيلة المجلس الجما

 تمثيلية بعض السادة األعضاء من األغلبية للمجلس الحالي أن يأتوا ويدافعوا عن هذه الحصيلة وأال يطعنوا فيها. 

ان خالل  وفي األخير، أقترح أن نكمل النقاش ونصوت تصويتا أوليا، لكي نستوف الشروط القانونية لتصويت ث

 الجلسة المقبلة بمن حضر من السادة األعضاء. 

   )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس عبد السالم سي كوري السيد 

نتمنى له الشفاء العاجل،    19سبب غياب السيد المدير العام للمصالح عن هذه الجلسة هو إصابته بوباء كوفيد  

 وينوب عنه السيد عبد العزيز قوجاح. 

الجماعي ككل   المجلس  بل حصيلة  األغلبية  ليست حصيلة  اليوم،  المعروضة عليكم  المجلس  وبالنسبة لحصيلة 

 مكوناته. بأعضائه ولجانه وكافة 

مانع،   أي  لدي  ليس  المقبلة،  الجلسة  إلى  تأجيلها  ارتأيتم  فإذا  الدورة،  هذه  من  المتبقية  النقط  يخص  فيما  أما 

وغياب أي عضو من أعضاء المجلس يتحمل فيه مسؤوليته الشخصية، ربما ألننا نعيش قرب نهاية مدة انتدابية جعل  

، فإذا به  2021منا عمل المجلس خالل الدورة العادية لشهر ماي  السادة األعضاء غير مهتمين بالحضور، وألننا اختت 

 جاءت هذه النقط الهامة، ارتأينا على األقل المصادقة على الجاهزة منها، والمجلس المقبل سيكمل ما تبقى منها.

   عضو المجلس الجماعي  ي. عبد الحفيظ المغراوي السيد 

برمتها إلى غاية تسوية وضعية المحطة الحالية، فال يعقل أن ننشئ شركة  أنا أقترح تأجيل نقطة المحطة الجديدة 

 التنمية المحلية ولدينا شركة قائمة الذات تمنح عائدات مالية للجماعة. 

   )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس عبد السالم سي كوري السيد 

 األمر إلى جلسة الغد؟هل تريدون إتمام النقاش، ام تأجيل 

   عضو المجلس الجماعي  محمد االدريسي  السيد 

يريدون   ال  ربما  فقط،  المعارضة  من  أعضاء  وتواجد  الدائمة  اللجان  ورؤساء  المكتب  أعضاء  غياب  أالحظ 

 التصويت على هذه النقط، لكن المهم نحن بقينا إلى آخر رمق وسنناقش. 

   )رئيس الجلسة( المجلس الجماعي لمراكش الثاني لرئيس النائب عبد السالم سي كوري السيد 

نناقش أسباب وحيثيات   سواء أغلبية أو معارضة هناك غياب للسادة األعضاء ويتحملون فيه مسؤوليتهم، لن 

 الغياب، بل يجب أن نتخذ قرارا إما باالستمرار في النقاش أو التأجيل إلى جلسة يوم غد. 

 النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي ملراكش   عوض  قاعة الجلسات، تولى رئاسة الجلسةالى السيد رئيس املجلس الجماعي  عودةفي هذه االثناء، وبعد   ملحوظة:

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 إلى جلسة الغد.  3أقترح عليكم تأجيل البث في النقطة رقم 

ب   6وبالنسبة للنقطة رقم   التفاقية الشراكة والتمويل    1ملحق تعديلي رقم  المضافة من السيد الوالي فهي تتعلق 

 ، وإذا ارتأيتم سنصوت عليها اآلن تصويتا أوليا. المتعلقة ببرنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش

   عضو المجلس الجماعي )نقطة نظام(   خليل بولحسن السيد 

المدينة   تثمين  اتفاقية  نوعي وملحق  الطرقية مشروع  المحطة  فنقطة  استراتيجية،  نقط  قلت هذه  أن  كما سبق 

فهي   أهميتها  الرئيس تعون  السيد  المالية، وانتم  التركيبة  الوالي وبها إشكاالت تخص  السيد  نقطة واردة من  العتيقة 

وقعة أمام جاللة الملك نصره هللا، ولدينا أيضا نقطة توزيع المخصص اإلجمالي للمقاطعات ونقطة إلغاء مقرر  اتفاقية م

المجلس، وهي مواضيع هامة جدا، لذلك احتراما لهذه النقط ولمؤسسة المجلس الجماعي رغم حضور ثمانية أعضاء  

ا الغد  جلسة  إلى  النقط  هذه  في  البث  تأجيل  أطلب  وعليه  السادة مشكورين،  من  هام  بحضور  تحظى  أن  نتمنى  لتي 

وعليه   القاعة،  في  أعضاء  ثمانية  اننا  اعلم  وأنا  وأصوت  المسرحية  هذه  في  دورا  أؤدي  أن  يمكنني  فال  األعضاء، 

 فسأنسحب واطلب تأجيل البث في هذه النقط. 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 فسنصوت على تأجيل البث في النقط المتبقية من جدول األعمال إلى جلسة يوم غد. إذن، وإذا سمحتم 
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

ستعرض كذلك   2ليوم غد على اساس ان النقطة    10و    9،  8،  7،  6،  4،  3وبه نكون قد أجلنا التداول حول النقط  

غدا للتصويت الثاني، وذلك في اطار مواصلة اشغال دورتنا هاته، ويمكن ان نواصل مداوالتنا بجلسة اخرى موالية في  

حالة عدم توفر االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم بالنسبة لشكليات التصويت على بعض النقط المدرجة التي  

 تستلزم ذلك.   

 . 07/2021/ 27الغد يوم   جلستنا هاته الىسنرفع وإذا سمحتم  

 الخامسة عشية. ورفعت الجلسة على الساعة 
 

 

 

 

 

 

 

 


