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  2019 الدورة العادية لشهر أكتوبر                          مراكشلالمجلس الجماعي 

 جلسة علنية                                                     

 2019الدورة العادية لشهر أكتوبر حمضر 

 الجلسة الثالثة 

أشغال الدورة مراكش لالمجلس الجماعي تابع ، 2019لشهر أكتوبر  العاديةدورة لل للجدولة الزمنيةتبعا   

بقاعة الجلسات   صباحا  الحادية عشرعلى الساعة    2019  أكتوبر   17  الخميسيوم    المذكورة بجلسة ثالثة عقدها
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عن   محمد الركميالسيد  و  لجامع الفنا  رئيس الدائرة الحضرية  كل من السيد أحمد العطاري  الجماعي وبمحضر

 قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش آسفي 
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 عن قسم اعمال المجلس  :     سعد نجاي 
 

 :  السيد ممثلي المصالح الخارجية من وشارك -

  مستشار بشركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار" :    عمر كنون
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 "          "          " عبد اجمليد ايت القاضي 14
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 "          "          " عادل املتصدق 16
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   عضو واحد 1 :        غير المزاولين مهامهم عـدد  األعضاء  -
 

يعتبر السيد المصطفى الشهواني موقوفا عن ممارسة مهمته كعضو المجلس الجماعي إلى حين البث في طلب العزل طبقا لمقتضيات المادة  :  ملحوظة 

 عضو.   85المتعلق بالجماعات وبالتالي، فعدد األعضاء المزاولين مهامهم بمجلس جماعة مراكش هو  113.14من القانون التنظيمي رقم  64
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 باسم هللا الرحمن الرحيم 

بجلسة ثالثة وسنتداول في النقط التالية كما   2019دورتنا العادية لشهر أكتوبر  اشغال نستأنف  الكريم   أيها الحضور

هي مبرمجة في الجدولة الزمنية: 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

، أود إخباركم أن بعض النقط سيتم تأجيلها إلى رس النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورةقبل مواصلة تدا

ألنها لم تعد ذي موضوع، كما ان    31مع إلغاء النقطة رقم    20و  19دورة الحقة لعدم جاهزيتها وهي النقطتان رقمي  

رقم   النقطة  ومنها  التمديد  جلسة  إلى  ستؤجل  نقط  مراكش    26هناك  جماعة  ميزانية  مشروع  بدراسة  المتعلقة 

 والتصويت عليها. 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    عشرة السابعةالنقطة 

من القانون التنظيمي  274عرض تقارير التدقيق النهائية املنجزة من طرف اهليئات املختصة قانونيا طبقا للمادة 
 وتهم تدبري بعض املرافق العمومية اجلماعية كاآلتي:املتعلق باجلماعات 

 التنمية املحلية املسماة التجهيز والتنمية ملدينة مراكش "أفلمار"  مرفق وقوف العربات املدبر من طرف  شركة 

 مرفق النقل الحضري والسياحي  

والتثمين    الطمر  مركز  إلى  ونقلها  لها  واملشابهة  املنزلية  النفايات  وجمع  العمومية  والساحات  الطرقات  تنظيف  مرفق 

 )املطرح العمومي( 

                                                      

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

للحسابات  األعلى  المجلس  عن  األخير صادر  التقرير  لكن  عدة  بمراحل  مرت  النقطة  موضوع  التقارير 

كاملة عبر   بها  التقارير وستتوصلون  ملخص عن هذه  للقانون سنعرض عليكم  الثالث، وطبقا  المرافق  ويهم 

 اللوحات االلكترونية. 

مرفق تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية  بإذن سنبدأ بالعرض األول الخاص  

 . والمشابهة لها ونقلها إلى مركز الطمر والتثمين )المطرح العمومي(

 ولهذا الغرض أعطي الكلمة للسيد رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى. 

 

  قسم المرافق العمومية المحلية الكبرىرئيس  عبد الغني أوشنالسيد 

،  2017إلى أبريل    2016أشهر من دجنبر    6خضع مرفق النظافة لجماعة مراكش لعملية افتحاص لمدة   

مرحلة افتحاص شملت جميع الوثائق المتعلقة بالقطاع ومعاينات  أهمها    مراحل   3معتمدا منهجية تتمحور حول  

ومحطة البيوغاز، وأيضا مجموعة مقابالت مع    لمستودعات الشركات المفوض لها والمطرحين القديم والجديد

قانوني ومؤسساتي    عدد من األطر اإلدارية المدبرة للقطاع، ونتج عن هذه المرحلة محورين أساسيين: األول 

 . والثاني يهم طرق تدبير المشروع

بناء على إكراهات تهم الجانب القانوني وأخرى تتعلق  ات  مالحظات المجلس الجهوي للحساب  جاءت   

 بالجانب التدبيري: 

بالمخطط المديري اإلقليمي لعمالة مراكش  - المتعلقة  انهاء الدراسة  القانوني: عدم  غياب النصوص  ،  الجانب 

التقنية   التطبيقية العداد للمعايير  المحدد  النفايات  لتدبير  الجماعي  المطرح    المخطط  تغيير موقع  التدبير،  لهذا 

بالشبكة   البيوكهربائية  المحطة  لربط  وكذا  القطاع  في  الجماعات  بين  للتعاون  قانوني  إطار  غياب  العمومي، 

 الوطنية الكهربائية. 

النفايات،    - جمع  عملية  مراقبة  صعوبة  التدبيري:  الفرز  الجانب  مركز  موقع  نقل  للنفايات،  العشوائي  الفرز 

تعبئة الوعاء العقاري الحداث مراكز التحويل، إزاحة    والتحويل، غياب مطرح خاص بالنفايات الهامدة، صعوبة 

 مخطط االستثمارات بالنسبة لمركز الطمر والتثمين. 
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القطاع إضافة إلى تحسين  مجموعة من التوصيات هدفها تفادي اكراهات واختالالت  انبثقت عنها  قد  و

أساسيتين محطتين  يهم  االفتحاص  هذا  فملخص  وعموما  الخدمات،  والتوصيات، وتجويد  المالحظات   :

 محاور:   3فالمالحظات تنقسم إلى  

األول:   )  المحور  مراكش  بمدينة  لها  والمماثلة  المنزلية  النفايات  بتدبير  المرتبطة  العمليات  وتنفيذ    6تصميم 

 مالحظات(

 مالحظة(   22تدبير خدمات النظافة )  المحور الثاني: 

 مالحظات(  10مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها بمراكش )  المحور الثالث: 

توصي  المالحظات  هذه  عن  تقريبا  وانبثقت  عددها  وتتعلق    3توصية    20ات  األول  المحور  تهم  منها 

 أساسا ب:

 طريقة إعداد المخططات المديرية وآجال إنجازها  ▪

 االتساق والتكامل بين جميع حلقات منظومة تدبير النفايات ▪

 أرصفة التحويل  ▪

 توصية تهم مجاالت:   12ثالث وعرف المحور ال

 التنظيم اإلداري لعملية النظافة  ▪

 االستثمارات  ▪

 التوازن المالي للعقود  ▪

 التتبع والمراقبة   ▪

 التواصل والتوعية  ▪

المطرح   تأهيل  وإعادة  الجديد  المطرح  تدبير  تهمان  توصيتان  بخصوصه  فصدرت  الثالث  المحور  اما 

 القديم.

مراكش   قامت جماعة  للحسابات  الجهوي  المجلس  تقرير  الواردة في  والتوصيات  بالمالحظات  ولألخذ 

 بمجموعة من اإلجراءات: 

 تضمين برنامج عمل الجماعة إجراء خاص بإعداد المخطط الجماعي لتدبير النفايات ✓

بين الجماعة والوزارة المكلفة بعد استكمال الدراسة المتعلقة  مشروع الفرز من المصدر في إطار اتفاقية إنجاز   ✓

 به 

 قسم جماعي واحد بعد ان كان يدبر من طرف قسمينتدبير قطاع النظافة ومعالجة النفايات المنزلية من طرق   ✓

 2019يناير   4افتتاح مركز طمر وتثمين النفايات بجماعة المنابهة يوم  ✓

 إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات المكونة لعمالة مراكش لتدبير مركز الطمر والتثمين  ✓

 إنشاء حوض إضافي لجمع عصارة النفايات على مستوى مركز الطمر والتثمين  ✓

إعداد اتفاقية مع المكتب الوطني للكهرباء لربط المحطة البيوكهربائية لتثمين البيوغاز الكائنة بموقع المطرح   ✓

 القديم بالشبكة الكهربائية 
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 كما تم تحديد إجراءات لتضمينها في العقد الجديد للتدبير المفوض لقطاع النظافة بمراكش وهي: 

 . ليهاتهيئة نقط وسيطية بالمعايير المتعارف ع ✓

 إنشاء وتهيئة مستودعات الكنس بكل الملحقات اإلدارية  ✓

باستعمال   ✓ بعد  للمراقبة عن  األساسية  التكوينات  الالزمة وتمكينها من  البشرية  بالموارد  النظافة  دعم مصلحة 

 التقنيات المعلوماتية 

 إحداث نظام معلوماتي مندمج خاص بتدبير النفايات المنزلية  ✓

 مج سنوي تواصلي، توعوي وتحسيسي إلزامية إدراج وإعداد برنا ✓

 إلزامية العمل بنظام محاسباتي تحليلي  ✓

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

ملخص عن المالحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات إذن فقد تم إطالعكم على  

مجموع اإلجراءات المتخذة من طرف الجماعة في هذا فيما يخص تدبير قطاع النظافة بمدينة مراكش، وكذا  

 . الشأن

بمرفقي   الخاصة  النهائية  التدقيق  لتقارير  بالنسبة  والسياحياما  الحضري  العربات  وكذا    النقل  وقوف 

من طرف  شركة  "أفلمار"   المدبر  مراكش  لمدينة  والتنمية  التجهيز  المسماة  المحلية  فسيتم عرضها    التنمية 

 خالل جلسة تمديد الدورة. 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة ) 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الثامنة عشرةالنقطة 

شراكة وتعاون بني جملس مجاعة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي الدراسة واملصادقة على اتفاقية 
                                                         ومتقاعدي مجاعة مراكش

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

للسيد   الكلمة  أعطي  اخبداية  رئيس  الشحيمي  وللجنة  ليفة  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  التنمية  المكلفة 
 . االجتماعية و اشراك المجتمع المدني لتالوة التقرير المتعلق بهذه النقطة  

 

 و اشراك المجتمع المدني   رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية  خليفة الشحيمي السيد 
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 18 م رق ةحول النقط

 مبا يلي: جمللس مجاعة مراكش واملتعلقتني 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :18النقطة رقم 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون

 بني

 جملس مجاعة مراكش 

 ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش. 
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 العاديةةفي جدول اعمال الدورة    المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
لكل من السةادة أعضةاء اللجنةة  الموجهة 23/09/2019 بتاريخ 18112  رقم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2019  اكتوبرلشهر  

بالشةؤون الثقافيةة والرياضةية والتنميةة االجتماعيةة واشةراك اللجنةة المكلفةة  اجتمةاع  والمجلس للحضةور والمشةاركة فةي أشةغال  
صةةباحا بقاعةةة  الحاديةةة عشةةرعلةةى السةةاعة  2019 شةةتنبر 30 االثنةةينيةةوم  المةةذكورة اجتماعةةا عقةةدت اللجنةةة ،المجتمةةع المةةدني

 االتية:  نقطة لتدارس الرئيس اللجنخليفة الشحيمي  السيد    االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة

العاصمة األفريقية للثقافة بني جملس مجاعة مراكش واحتاد املدن  2020لدراسة واملصادقة على ملحق تكميلي لالتفاقية االطار مراكش ا ▪
 لية االفريقية.واحلكومات احمل

تنظيم  حول جملس جهة مراكش اسفي و احتاد املدن واحلكومات احمللية االفريقيةالدراسة واملصادقة على اتفاقية بني جملس مجاعة مراكش و  ▪
 عاصمة افريقيا للثقافة. 2020مراكش 

االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي الدراسة واملصادقة على ملحق تعديلي التفاقية ختصيص منحة سنوية لفائدة مجعية  ▪
 مبقاطعة النخيل.

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بني جملس مجاعة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش. ▪
 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية  ▪

 

 

 :  السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -

   عبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال. 
 

 : السادةوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي :  عبد السالم سي كوري 

 المجلس الجماعي النائب الخامس لرئيس  :  ي. الحسن المنادي
 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  عبد الرزاق جبور 
 )عضو اللجنة(   لرئيس المجلس الجماعي التاسعة  ة النائب :  عواطف البردعي 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
عبد المجيد ايت القاضي،    ي. عبد الحفيظ المغراوي، ي احفيظ قضاوي العباسي،حفيظة مجدار، محمد الزراف، يوسف ايت رياض، محمد باقة،  

عادل   االدريسي،  محمد  لمغاري،  إسماعيل  بنلعروسي،  محمد  بوحنش،  إبراهيم  الوجداني،  المصطفى  ويسالت،  الهادي  عبد  لعويدي،  جويدة 
 يت المحجوب. المتصدق، السعيد ا

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري 
 الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات رئيس مصلحة  :   عادل نزار 

 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 
 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد الرحمان الخاضري 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  المصطفى القادري 
 عن مقاطعة النخيل  :   مليكة الصبري 

 ل المجلس عن قسم أعما  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 محمد الكنيدري رئيس جمعية االطلس الكبير  : وحضر االجتماع من ممثلي جمعيات المجتمع المدني السيد  -

 جملس مجاعة مراكش
 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية تقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 االجتماعية واشراك اجملتمع املدني

 18رقم  النقطة
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 : 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  الثامنة عشرالنقطة 
 مجاعة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش.الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون بني جملس  ▪

 

تقديمية   األعضاء من ورقة  السادة  النقطة وبعد تمكين  المقترحة  تتضمنبخصوص هذه  بخصوص ملحق   التعديالت 

مصحوبا بنص هذا   مراكششراكة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية االعمال االجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة التفاقية 

بالتقرير والمرفقين  في  ،  الملحق  البشري  المورد  بمحورية  ايمانا  للنقاش  الموضوع  اهمية طرح  اللجنة  رئيس  السيد  اوضح 

ضمان   و  جهة  من  افضل  بإنتاجيه  المردودية  على  له  تشجيعا  و  القرب  وتدابير  المحلية  التنموية  السياسات  تنفيذ  صلب 

يأتي في    ، هو امتداد لالتفاقية السارية المفعول،بعد سن التقاعد، مشيرا الى ان الملحق المعروض  استمرارية الخدمات الى ما

سياق تغييرات جوهرية عرفتها هيكلة الجمعية بانتخاب مكتب جديد يشهد له باألهلية والكفاءة وحسن التدبير في ظل محدودية 

 االمكانيات المالية واللوجيستيكية. 

عا لطلب الجمعية الطرف في االتفاقية بدعمها، تناول الكلمة السيد النائب الثاني لرئيس المجلس وفي هذا السياق، وتب

البشري،الجماعي    طاقمها  ونزاهة  وكفاءة  للجمعية  الحالي  للتدبير  المجلس  مكتب  ارتياح  بدوره عن  الى    الذي عبر  مشيرا 

موضحا ان االكراهات    ،يون سابقا، وذلك في السنة األولى مل  50مليون سنتيم بدل    150صبح  يل     %150بنسبة    الدعم   سيتم رفع

 بمبلغ الدعم المطلوب. المادية لميزانية الجماعة ال 

 بعد ذلك تم فتح المجال للسادة األعضاء إلبداء اراءهم حول هذه االتفاقية حيث عبرت تدخالتهم : 

الذي يعتبر  للجهاز االداري بالجماعة     افأةدعم الجمعية بمنحة محترمة وكافية لتغطية أنشطتها هو تحفيز للموظف ومك ✓

 جهازها التنفيذي . 

 جدية مكتبها الجديد ونزاهة اداءه . لطلب الرفع من قيمة منحة المجلس للجمعية بالنظر  ✓

 .مليون حتى يغطي برامجها الطموحة  200اقتراح إعادة النظر في المبلغ الممنوح للجمعية الى  ✓

 طلب إحالة موضوع الصيانة والترميم واإلصالح على المجلس الجماعي لتخفيف عبء الجمعية عند اإلمكان .  ✓

سنوات الى سنتين حتى تكون إمكانية تعديلها متاحة في اقرب اآلجال عند الحاجة   4اقتراح تقليص مدة االتفاقية من   ✓

 الى ذلك . 

 أنشطة ومرافق الجمعية . مطالبة البعض بإعطاء السادة أعضاء صفة مستفيد من  ✓

حيث اكد على ان انتخاب   الثاني لرئيس المجلس الجماعي  نائب ال وجوابا على بعض تدخالت السادة األعضاء تدخل السيد  

مكتب جديد يتميز بالجدية ويتمتع باحترام وثقة الموظفين شجع المجلس على حسن التفاعل مع طلب الرفع من المنحة كما ان  

  ، موافقا خصوصا اذا عبرت الجمعية عن مزيد من الجدية والكفاءة ا  بقى وارد يفي السنوات القادمة    ريجيا ها تدإمكانية تطوير

الى  على   للجمعية  الممنوح  المبلغ  بعض    200رفع  ادخال  سيتطلب  ذلك  ان  رغم  ذلك  على  اللجنة  أجمعت  اذا  سنتيم  مليون 

 معية بتكاليف الصيانة واإلصالح والترميم . التعديالت على مستوى اعداد الميزانية وذلك بشرط ان تلتزم الج

ذلك   التعديالت  ،بعد  ادخال  مع  االتفاقية  نص  تالوة  على  اللجنة  السيد    انكبت  تدخل  ضوء  الثاني    نائبال  غلى 

 وجاءت كما يلي:  لرئيس المجلس الجماعي
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 مالحظة اللجنة اكما عدلته منطوق املادة على اللجنة تكما عرض منطوق املادة مر.
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 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

جمعية  ومجهودات  خدمات  دعم  إلى  اإلتفاقية  هذه  تهدف 

تحديد شروط وقواعد تحويل وصرف الدعم   األعمال اإلجتماعية،

الجماعي   املجلس  قبل  من  املخصص  السنوي  والبالغ ملاملالي    راكش 
( درهم  ماليين  جمعية    (000,00 000 3ثالثة  لفائدة 

األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي جماعة مراكش ضمن إطار  

 بع. تنظيمي وقانوني يتوخى الدقة والحكامة في البرمجة واإلنجاز والتت
 

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

تهدف هذه اإلتفاقية إلى دعم خدمات ومجهودات جمعية  

تحديد شروط وقواعد تحويل وصرف   األعمال اإلجتماعية،

الجماعي  املجلس  قبل  من  املخصص  السنوي  املالي  الدعم 

والبالغمل   ( 2.000.000,00) درهم    مليوني  راكش 
ومتقاعدي   ملوظفي  اإلجتماعية  األعمال  جمعية  لفائدة 

الدقة   يتوخى  وقانوني  تنظيمي  إطار  ضمن  مراكش  جماعة 

 والحكامة في البرمجة واإلنجاز والتتبع.

 
 

الدعم في  تحديد مبلغ  
  درهم  2.000.000

 
 
3 

 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

في اإلتفافية  هذه  مدة  )  تحدد  للتجديد  4أربع سنوت  قابلة   )
ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في فسخها شهرين قبل    تلقائيا

 إنصرام أجل إنقضائها. 

 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

في اإلتفافية  هذه  مدة  قابلة للتجديد  2)  سنتين  تحدد   )
فسخها   تلقائيا في  رغبته  عن  الطرفين  أحد  يعرب  لم  ما 

 شهرين قبل إنصرام أجل إنقضائها. 

 
االتفاقية   مدة  تحديد 

قابلة    سنتينفي  
 للتجديد تلقاءيا 
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 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزامات  الجمعية* 
مراكش  - جماعة  مجلس  قبل  من  املخصص  املالي  اإلعتماد  إدراج 

 ضمن ميزانية الجمعية.

 صرف اإلعتماد املذكور حسب البرنامج السنوي املتفق عليه. -

بضمان    إتخاذ - املتعلقة  التقويمية  واإلجراءات  التدابير  مختلف 

 حسن سير الجمعية.

الصرف   - عمليات  مختلف  ومتابعة  ملسك  عمومي  محاسب  تعيين 

 املتعلقة بالدعم املالي املذكور.

- ( ستة  كل  منتظمة  تقارير  مراكش  6رفع  جماعة  مجلس  إلى  أشهر   )

هذه   وتنفيذ  بسير  املتعلقة  واملحاسباتية  املالية  الوضعية  حول 

اإلتفاقية تتضمن جردا ملختلف عمليات الصرف وطبيعة العمليات  

 املنجزة. 

أنواع  - جميع  في  املذكور  املالي  الدعم  بصرف  الجمعية  إلتزام  ضرورة 

 نفقاتها. 

    : جماعة مراكش ماتالتزا *
مالي  - غالف  درهم  قدره     تخصيص  ماليين  ثالثة 
في    (000,00 000 3) يودع  اإلتفاقية  برنامج  لتنفيذ  سنويا 

 الحساب البنكي الخاص بالجمعية.  

يتم تحويل مبلغ الدعم املالي دفعة واحدة بعد تقديم الجمعية لبرنامجها    -

 السنوي املذكور أعاله.

دعم الولوج واإلستفادة من خدمات الجامعات أو الشركات املفوض لها    -

للموظفين  خاصة  بإمتيازات  الجماعي  املجلس  مع  الشريكة  أو 

 واملتقاعدين، كالنقل والسكن والرياضة والتأطير والتكوين.

الجمعية    التكفل باألشغال الضرورية كالترميم واإلصالح والتجهيز بمقر  -
 لها.والمرافق التابعة 

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزامات  الجمعية* 
جماعة  - مجلس  قبل  من  املخصص  املالي  اإلعتماد  إدراج 

 مراكش ضمن ميزانية الجمعية. 

 صرف اإلعتماد املذكور حسب البرنامج السنوي املتفق عليه. -

املتعلقة    إتخاذ - التقويمية  واإلجراءات  التدابير  مختلف 

 بضمان حسن سير الجمعية.

عمليات   - مختلف  ومتابعة  ملسك  عمومي  محاسب  تعيين 

 الصرف املتعلقة بالدعم املالي املذكور.

- ( ستة  كل  منتظمة  تقارير  جماعة  6رفع  مجلس  إلى  أشهر   )

بسير   املتعلقة  واملحاسباتية  املالية  الوضعية  حول  مراكش 

عمليات  وتن ملختلف  جردا  تتضمن  اإلتفاقية  هذه  فيذ 

 الصرف وطبيعة العمليات املنجزة. 

ضرورة إلتزام الجمعية بصرف الدعم املالي املذكور في جميع  -

 أنواع نفقاتها.

االدالء بالتقريرين االدبي والمالي مصادقا عليه  -
 .من طرف خبير محاسباتي

    : جماعة مراكش التزامات *
غالف    - درهم   مليونيقدره    ماليتخصيص 
يودع     (2 000 000,00) اإلتفاقية  برنامج  لتنفيذ  سنويا 

 في الحساب البنكي الخاص بالجمعية. 

الجمعية   - تقديم  بعد  دفعة واحدة  املالي  الدعم  مبلغ  تحويل  يتم 

 لبرنامجها السنوي املذكور أعاله.

واإلستفادة   - الولوج  الشركات   دعم  أو  الجامعات  خدمات  من 

خاصة  بإمتيازات  الجماعي  املجلس  مع  الشريكة  أو  لها  املفوض 

والتأطير  والرياضة  والسكن  كالنقل  واملتقاعدين،  للموظفين 

 والتكوين.

 
 
 
 

جديد   التزام  اضافة 
 للجمعية: 

بالتقريرين   االدالء 
مصادقا   والمالي  االدبي 
خبير   طرف  من  عليه 

 محاسباتي 
 
 
 

التزام   حذف  مع 
 الجماعة : 

باألشغال   التكفل 
كالترميم   الضرورية 
والتجهيز   واإلصالح 

والمرافق  الجمعية    بمقر
 التابعة لها. 
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 : جلنة التتبع والتقييماخلامسةاملادة 

 لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ البرنامج السنوي.  يتم إحداث لجنة  -

في   اللجنة   يترأس   - وتضم  عنه،  ينوب  من  أو  مراكش  جماعة  رئيس 

 عضويتها: 

اإلجتماعية  ✓ والتنمية  والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  رئيس 

 وإشراك املجتمع املدني. 

 كش. رئيس جمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي جماعة مرا  ✓

يرى    -  شخص  كل  دعوة  اإلستشارة  بهدف  اللجنة  رئيس  للسيد  يمكن 

 فائدة في حضور أشغالها.

 -  ( ستة  كل  اجتماعاتها  اللجنة  للوقوف 6تعقد  أشهر  عند   ( 

وبرامجها،   أنشطتها  تقدم  ودرجة  الجمعية  مرافق  تنشيط  مستويات 

الصرف   أوجه  بشتى  املتعلقة  واملحاسباتية  املالية  العمليات  ومختلف 

 واإلنفاق مع إعداد تقارير يرجع إليها عند الحاجة. 

يمكن للجنة التتبع والتقييم عقد إجتماعات إستثنائية بطلب من أحد    -

 الطرفين املوقعين على اإلتفاقية.

املذكورة، يتم عرض املوضوع    في حالة إخالل األطراف املوقعة باإللتزامات

على أنظار لجنة التتبع والتقييم، وعند عدم الوصول إلى حل يتم إشعار  

يتعدى   ال  ظرف  في  املخل  إشعار    30الطرف  مع  مضمونة  برسالة  يوما 

يتم فسخ هذه   بإلتزاماته  الوفاء  بالتوصل، وعند إنصرام هذا األجل دون 

 اإلتفاقية بشكل تلقائي. 

 نة التتبع والتقييم: جلاخلامسةاملادة 

لجنة   - إحداث  البرنامج    يتم  تنفيذ  مستوى  وتقييم  لدراسة 

 السنوي. 

رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في    اللجنة  يترأس    -

 عضويتها: 

والتنمية  ✓ والرياضية  الثقافية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  رئيس 

 .نائبهاو وإشراك املجتمع املدني  إلجتماعيةا

جماعة   ✓ ومتقاعدي  ملوظفي  اإلجتماعية  األعمال  جمعية  رئيس 

 مراكش. 

شخص    -  كل  دعوة  اإلستشارة  بهدف  اللجنة  رئيس  للسيد  يمكن 

 يرى فائدة في حضور أشغالها.

 -  ( ستة  كل  اجتماعاتها  اللجنة  للوقوف 6تعقد  أشهر   )  

ود الجمعية  مرافق  تنشيط  مستويات  أنشطتها  عند  تقدم  رجة 

بشتى  املتعلقة  واملحاسباتية  املالية  العمليات  ومختلف  وبرامجها، 

 أوجه الصرف واإلنفاق مع إعداد تقارير يرجع إليها عند الحاجة. 

بطلب   - إستثنائية  إجتماعات  عقد  والتقييم  التتبع  للجنة  يمكن 

 من أحد الطرفين املوقعين على اإلتفاقية.

عرض  يتم  املذكورة،  باإللتزامات  املوقعة  األطراف  إخالل  حالة  في 

املوضوع على أنظار لجنة التتبع والتقييم، وعند عدم الوصول إلى  

يتعدى   يتم إشعار الطرف املخل في ظرف ال  يوما برسالة    30حل 

دون   األجل  هذا  إنصرام  وعند  بالتوصل،  إشعار  مع  مضمونة 

 اإلتفاقية بشكل تلقائي.  الوفاء بإلتزاماته يتم فسخ هذه 

 
 اضافة نائب رئيس 

بالشؤون   المكلفة 
والرياضية   الثقافية 
والتنمية اإلجتماعية  
المجتمع   وإشراك 

 )بالنيابة(  المدني

 

السارية  لالتفاقية  بملحق  يتعلق  االمر  ان  االعضاء  للسادة  تبين  وحيث  الراي،  وابداء  المناقشة  استنفاذ  بعد 
رئيس   المفعول طرف  من  والمقدمة  المقترحة  التعديالت  من  مجموعة  ومتقاعدي  وفق  لموظفي  اإلجتماعية  األعمال  جمعية 

، و 5و  3،4،  2اللجنة الدائمة الجماعية انصبت على المواد  ، وبعد ان تم ادخال تعديالت جديدة على مستوى  جماعة مراكش

في   ومصداقيتها  لجديتها  بالنظر  للجمعية  المنتسبين  لفائدة  الخدمات  وتنمية  االجتماعي  بالشأن  االرتقاء  بمسالة  منهم  ايمانا 
مجلس   تفاقية شراكة  بين الملحق  انتظار رصد دعم اكثر مستقبال سواء ماليا او لوجيستيكيا، فقد ابدت اللجنة موافقتها على  

اإلجتماعية    جماعة مراكش األعمال  ومتقاعدي جماعة  وجمعية  تقديم    مراكشلموظفي  اساس  بالتقرير على  مرفقة  هي  كما 
 ملتمسات ألخذها بعين االعتبار و تتعلق بما يلي: 

 التماس استفادة أعضاء المجلس من بعض مرافق وانشطة الجمعية  •

 اتجاه الصناديق االجتماعية و كذا   العاملين بالجمعية ألجور ومستحقاتالتماس أداء المجلس  •

 التماس أداء المجلس لفواتير الماء والكهرباء والهاتف الخاصة بالجمعية  
 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة      
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 اململكة املغربية

 وزارة الداخلية  

 مراكش أسفي والية جهة    

 عمالة مراكش 

 جماعة مراكش  

 املديرية العامة للمصالح    

 قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية                                
 

 ورقة تقديمية: 
الشراكة والتعاون بين مجلس جماعة مراكش  بشأن النقطة املتعلقة بمشروع الدراسة واملصادقة على إتفاقية

 وجمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي جماعة مراكش 
 

بطلب حول إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة املجلس    2019شتنبر    03توصلت رئاسة جماعة مراكش بتاريخ  

الشراكة والتعاون املوقعة بين مجلس جماعة مراكش وجمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي    في موضوع دعم إتفاقية

تلبية   من  الجمعية  تتمكن  حتى  وذلك  الغرض،  لهذا  املخصص  امليزانية  فصل  وفق  مراكش  جماعة  ومتقاعدي 

التي تعذر القيام  الطلبات والحاجيات اإلجتماعية للمنخرطين، وتنفيذ مخططات ومشاريع البرامج السنوية للجمعية  

 مليون درهم.  02بها في السنتين األخيرتين لغياب السيولة املالية التي تتجاوز 

بتاريخ   التوصل  تم  تكميلية وملحقة إلتفاقية الشراكة    2019شتنبر    27كما  إتفاقية الشراكة كإتفاقية  بمشروع 

 السابقة. 
 

 التعديالت املقترحة من طرف الجمعية:   وفي مايلي

غشت   26بنود اإلتفاقية املؤشر عليها بتاريخ 

6201 

 التعديالت املقترحة 

 موضوع اإلتفاقية المادة األولى: 
إلددددددد تردطددددددد شددددددر    قواعددددددد  تهدددددددف تدددددد   ا ت ا  ددددددة   

ترويدددددددل  عدددددددرف الددددددددعص المدددددددال  ال دددددددنو  الم  ددددددد  
مددددددا قجددددددل المجلددددددر الجمدددددداع  لمدطنددددددة مددددددرا    ال ددددددال  

ل ائدددددددددد   (000,00 500) خمسممممممممممائة ألممممممممم  درهمممممممممم
لمدددددددددوع    متقاعدددددددددد   جمع دددددددددة اتعمدددددددددا  ا جتما  دددددددددة

جماعدددددددددة مدددددددددرا   ادددددددددما إ دددددددددا  تن  مددددددددد   قدددددددددا و   
 .طتوخد الدقة  الركامة ف  الجرمجة  ا  جاز  التت ع

 موضوع اإلتفاقية المادة األولى: 
دمات ومجهممممودات دعممممم خممممتهدددددف تدددد   ا ت ا  ددددة إلددددد    

، تردطدددددد شدددددر    قواعدددددد جمعيمممممة األعمممممممال اإلجتما يمممممة
ترويدددددل  عدددددرف الددددددعص المدددددال  ال دددددنو  الم  ددددد  مدددددا 

ثالثممممممة قجدددددل المجلددددددر الجمددددداع  لمدطنددددددة مدددددرا    ال ددددددال  
ل ائدددددددددد  جمع دددددددددة  (000,00 000 3ماليمممممممممين درهمممممممممم )

اتعمددددددددددا  ا جتما  ددددددددددة لمددددددددددوع    متقاعددددددددددد  جماعددددددددددة 
مددددددرا   اددددددما إ ددددددا  تن  مدددددد   قددددددا و   طتددددددوخد الدقددددددة 

 .از  التت ع الركامة ف  الجرمجة  ا  ج

تجديممممد و  (2) سممممنتينتردددددة مددددد  تدددد   ا ت ا  ددددة فدددد    
مدددا لدددص حعدددرر أندددد التدددرف ا عدددا   جتددد  فددد   ممممرا وا مممدا

 ف  ها شهريا قجل إ  رام أجل إ قضائها.

ف      ا ت ا  ة  ت    مد   ) تردة  سنوت  قابلة  4أربع   )
تلقائيا ف    للتجديد  عا   جت   الترف ا  أند  حعرر  لص  ما 

 ف  ها شهريا قجل إ  رام أجل إ قضائها. 
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    : جماعة مراكش  * التزامات
خمسمممممممائة ألمممممم   قددددددد   ت  دددددد    دددددد ف مددددددال  -

سدددددددددنويا لتن  ددددددددد   ر دددددددددام   (000,00 500) درهمممممممممم
طدددددددددوةا فددددددددد  الر دددددددددار الجن ددددددددد  ال دددددددددا   ا ت ا  دددددددددة

 بالجمع ة. 
طددددتص ترويددددل مجلدددد  الدددددعص المددددال  ةفعددددة  انددددد  بعددددد  -

 تقدحص الجمع ة لجر امجها ال نو  الم كو  أع  .
 

    : جماعة مراكش  * التزامات
ثالثممممة ماليممممين درهممممم  قددددد   ت  دددد    دددد ف مددددال  -
سددددددددددددددددددنويا لتن  دددددددددددددددددد   ر دددددددددددددددددددام    (000,00 000 3)

طددددددددددوةا فدددددددددد  الر ددددددددددار الجن دددددددددد  ال ددددددددددا   ا ت ا  ددددددددددة
 بالجمع ة. 

طدددددتص ترويدددددل مجلددددد  الددددددعص المدددددال  ةفعدددددة  اندددددد  بعدددددد  -
 تقدحص الجمع ة لجر امجها ال نو  الم كو  أع  .

 دعممممم الولمممموا واإلسممممتفادا مممممن خممممدمات الجامعممممات  -
الشممممممممركات المفممممممممو  لهمممممممما أو الشممممممممري ة مممممممممع  أو

المجلمممممم الجمممممماعي بامتيمممممايات خاصمممممة للممممممو فين 
عممممدينل كالنقمممممل والسمممم ن والريا مممممة والتممممم طير والمتقا

 والتكوين.
التكفممممل باألشممممغال الضممممرورية كممممالترميم واإلصممممالح  -

 والتجهيز بمقر الجمعية والمرافق التابعة لها.
 

 : لجنة التتبع والتقييم الخامسةالمادة  -

 ( أشمممممممهر3) ثالثمممممممةكمممممممل تعقددددددد اللجنددددددة اجتماعاتهددددددا   
للوقدددددددددوف عنددددددددددد م دددددددددتويا  تن دددددددددد   مرافددددددددد  الجمع ددددددددددة 
 ة جددددددة تقدددددددم أ  ددددددتتها  عرامجهددددددا،  م تلدددددد  العمل ددددددا  
المال ددددددة  المراسدددددد ات ة المتعلقددددددة ب ددددددتد أ جدددددد  ال ددددددرف 

  ا   اق مع إعداة تقا ير طرجع إل ها عند الراجة

 : لجنة التتبع والتقييم الخامسةالمادة  -

 ( أشممممممممهر6كممممممممل سممممممممتة )تعقددددددددد اللجنددددددددة اجتماعاتهددددددددا   
للوقدددددوف عندددددد م دددددتويا  تن ددددد   مرافددددد  الجمع دددددة  ة جدددددة 
تقددددددددم أ  دددددددتتها  عرامجهدددددددا،  م تلددددددد  العمل دددددددا  المال دددددددة 
 المراسدددددد ات ة المتعلقددددددة ب ددددددتد أ جدددددد  ال ددددددرف  ا   دددددداق 

 مع إعداة تقا ير طرجع إل ها عند الراجة.
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 تفاقية شراكة  ال 

 نـيـب

 جملس مجاعة مراكش

 و

 مجعية األعمال اإلجتماعية 

 ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش
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 113.14  رقم  التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07  )  1436  رمضان 20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على   بناءو ▪
 .بالجماعات المتعلق 

ولى    03الصادر في    1.58.376بناء على الظهير الشريف عدد   ▪
أ
لـ    1378جمادى ال يضبط بموجبه حق   1958نونبر    15الموافق 

سيس الجمعيات، كما تم تعديله بموجب القانون عدد  
أ
 05بتاريخ    1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    75.00تا

 . 07.09بتنفيذ القانون   2009فبراير  18ر في الصاد1.09.39،والظهير الشريف رقم 2002يوليوز 
لـ    1439ربيع الول    4الصادر في    2.17.451بناء على المرسوم عدد   ▪ بسن نظام المحاسبة العمومية    2017نوفمبر    23الموافق 

 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ول عدد   ▪

أ
  26ولة والمجالس المنتخبة والجمعيات الصادرة بتاريخ  المتعلقة بالشراكة بين الد  7.2003بناء على دورية الوزير ال

 الجمعيات.بين الدولة والمجالس المنتخبة و المتعلقة بالشراكة  2003يونيو  27الموافق لـ   1422ربيع الثاني 
عدد   ▪ الداخلية  وزير  السيد  منشور  على  بتاريخ    D 2185بناء  الجمعيات من طرف   2018ابريل    05الصادر  موضوع دعم  في 

 لجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ا
عمال اإلجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة مراكشجمعية   ل  وبناء على الملف القانوني  ▪

أ
سست في  ال

أ
، الكائن  ........ ، التي تا

بمنطقة    مراكش  ........  مقرها   القانوني  ملفها  والمودع  بتاريخ     ........،  المسلم  بموجب وصل اإليداع  تحت عدد:   ........  ، 
 .......  

عمال اإلجتماعية لموظفي ومتقاعدي جماعة مراكش عدد   ▪
أ
شتنبر   27بتا ريخ    25114وبناء على إرسالية السيد رئيس جمعية ال

 بشان مشروع إتفاقية تكميلية وملحقة إلتفاقية الشراكة السابقة.  2019
 ( جلسة بتاريخ  ..... ) 2019كش خالل دورته العادية لشهر اكتوبر  مجلس الجماعي لمدينة مراوتبعا لمداوالت ال ▪

 عقد اتفاق بني
 

 جملس مجاعة مراكش

 .د ا السيد محمد العربي بلقائبرئيسه ممثلةالقصر البلدي بشارع محمد الخامس ا ب الكائن مقره

 
 ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش مجعية األعمال اإلجتماعية

 عبد الرحمان مازغ .  السيد برئيسها ممثلة الكائن مقرها ......................................... 
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 ومت االتفاق على ما يلي:

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

إلى اإلتفاقية  هذه  اإلجتماعية،    تهدف  األعمال  جمعية  ومجهودات  خدمات  تحويل دعم  وقواعد  شروط  تحديد 

الجماعي   املجلس  قبل  من  املخصص  السنوي  املالي  الدعم  والبالغ ملوصرف  درهم   مليوني قدره    راكش 
اإلجتماعية(  2 000 000,00) األعمال  جمعية  تنظيمي   لفائدة  إطار  ضمن  مراكش  جماعة  ومتقاعدي  ملوظفي 

 وقانوني يتوخى الدقة والحكامة في البرمجة واإلنجاز والتتبع. 
 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

في اإلتفافية  هذه  مدة  تلقائيا2سنتين )  تحدد  للتجديد  قابلة  فسخها    (  في  رغبته  عن  الطرفين  أحد  يعرب  لم  ما 

 شهرين قبل إنصرام أجل إنقضائها. 

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزامات  الجمعية* 

 املالي املخصص من قبل مجلس جماعة مراكش ضمن ميزانية الجمعية. إدراج اإلعتماد -

 صرف اإلعتماد املذكور حسب البرنامج السنوي املتفق عليه. -

 إتخاذ مختلف التدابير واإلجراءات التقويمية املتعلقة بضمان حسن سير الجمعية.  -

 الي املذكور.تعيين محاسب عمومي ملسك ومتابعة مختلف عمليات الصرف املتعلقة بالدعم امل -

( أشهر إلى مجلس جماعة مراكش حول الوضعية املالية واملحاسباتية املتعلقة بسير  6رفع تقارير منتظمة كل ستة ) -

 وتنفيذ هذه اإلتفاقية تتضمن جردا ملختلف عمليات الصرف وطبيعة العمليات املنجزة. 

 قاتها. ضرورة إلتزام الجمعية بصرف الدعم املالي املذكور في جميع أنواع نف -

 االدالء بالتقريرين االدبي واملالي مصادقا عليه من طرف خبير محاسباتي.  -

    :جماعة مراكش  التزامات * 
يودع في الحساب    سنويا لتنفيذ برنامج اإلتفاقية    (2 000 000,00درهم )  مليونيقدره     تخصيص غالف مالي  -

 البنكي الخاص بالجمعية. 

 يتم تحويل مبلغ الدعم املالي دفعة واحدة بعد تقديم الجمعية لبرنامجها السنوي املذكور أعاله. -

دعم الولوج واإلستفادة من خدمات الجامعات أو الشركات املفوض لها أو الشريكة مع املجلس الجماعي بإمتيازات    -

 دين، كالنقل والسكن والرياضة والتأطير والتكوين. خاصة للموظفين واملتقاع
 

 : جلنة التتبع والتقييماخلامسةاملادة  -

 لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ البرنامج السنوي.  يتم إحداث لجنة  -

 رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها: اللجنة يترأس  -

 او نائبه. رئيس اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية اإلجتماعية وإشراك املجتمع املدني ✓
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 رئيس جمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي جماعة مراكش.  ✓

 دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها. يمكن للسيد رئيس اللجنة بهدف اإلستشارة - 

مستويات تنشيط مرافق الجمعية ودرجة تقدم أنشطتها   ( أشهر للوقوف عند 6كل ستة )تعقد اللجنة اجتماعاتها   - 

وبرامجها، ومختلف العمليات املالية واملحاسباتية املتعلقة بشتى أوجه الصرف واإلنفاق مع إعداد تقارير يرجع إليها 

 جة.عند الحا

 يمكن للجنة التتبع والتقييم عقد إجتماعات إستثنائية بطلب من أحد الطرفين املوقعين على اإلتفاقية.  -

وعند  والتقييم،  التتبع  لجنة  أنظار  املوضوع على  يتم عرض  املذكورة،  باإللتزامات  املوقعة  األطراف  إخالل  حالة  في 

ي في ظرف ال  الطرف املخل  يتم إشعار  إلى حل  الوصول  بالتوصل،    30تعدى  عدم  يوما برسالة مضمونة مع إشعار 

 وعند إنصرام هذا األجل دون الوفاء بإلتزاماته يتم فسخ هذه اإلتفاقية بشكل تلقائي.

 

 .2016غشت  26باقي بنود اإلتفاقية املصادق عليها  بتاريخ السادسة: املادة  -

 سارية املفعول بإستثناء التعديالت املبينة أعاله. 2016غشت  26 تبقى باقي بنود اإلتفاقية املصادق عليها  بتاريخ 
 التأشرية:  سابعةاملادة ال -

بعد   إال  املفعول  سارية  التعديالت  هذه  تصبح  ،    مصادقةال  ملراكش  الجماعي  عامل    وتأشيرةاملجلس  الوالي  السيد 

 عمالة مراكش عليها. 

رئيس جمعية األعمال اإلجتماعية لموظفي   جماعة مراكش رئيس

 ومتقاعدي جماعة مراكش 

 

 آسفي السيد والي جهة مراكش اشر عليها 

 عامل عمالة مراكش و

 ....................................................... في : 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 . وحةةةةةةة مفتةةةةةاب المناقشةةةةةببعد تالوة نص تقرير اللجنة، 

 

 النائب االول لرئيس المجلس الجماعي السيد يونس بنسليمان

اشارتها رهن  الموضوعة  الجماعية  الممتلكات  صيانة  للجمعية  يحق  هل  تحت    ،اتساءل  تبقى  ان  يجب  ام 

 مسؤولية الجماعة .  

تبقى تحت   افضل ان  الجماعةشخصيا  اقول ان مبلغ  مسؤولية  لذلك  مليون درهم هو مبلغ مرتفع يجب    2، 

 مليون درهم .   1تخفيضه الى 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بو لحسن

اقترح تكليف المحاسب الخاص الذي تنتدبه الجماعة لتتبع صرف منح الجمعيات لتدقيق عمليات صرف هذه  

ال  االمنحة. كم التتبع االجتماعات كل  اقترح تحويل مبلغ هذه    6منحة للجمعية على دفعتين انسجاما مع عقد لجنة 

 اشهر. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

عة و االن التقرير نص على  ن االمر يتعلق بموظفي الجمااش، ألفان هذا الموضوع ال يحتاج الى نق  ، في رأيي

د وخير  الجمعية.  هذه  ومصداقية  االعضاء  جدية  السادة  كل  الى  ارسلت  الجمعية  هذه  ان  الشهادة  هذه  على  ليل 

بما فيها العناية بالمرضى و ارسال بعض الموظفين    ،ضمنا جميع االعمال التي قامت بهاتقريرها المالي و االدبي مت 

 . العمرة و الحج وتكريم المتقاعدينألداء مناسك 

 او ربما اكثر .  فاقية في االت المبلغ المقترح اعتماد لذلك البد من  

   النائبة السادسة لرئيس المجلس الجماعي السيدة خديجة الفضي

كالجمعي الجمعية  ندبر منح جمعياتان هذه  ونحن  االخرى  ا  ات  الجديدة،  المجتمع  الحكامة  اطار  لمدني في 

ة ، بل يجب التدرج  مليون درهم دفعة واحد  200مليون درهم الى   50لذلك ال يعقل ان ترتفع منحة هذه الجمعية من  و

 مليون السنة القادمة اذا تبين ان البرنامج يستدعي ذلك .  150مليون تم الى   100اوال الى 

 عضو المجلس الجماعي   السيد سعيد ايت المحجوب 

في  لكننا  الجمعية  هذه  منحة  رفع  نعترض على  ال  االف   اننا  قاعة  تضع  ان  نريدها  اشارة    ح راالمقابل  رهن 

 المواطنين بثمن معقول وعادل . 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الوحد الشافقي

مون بها تجاه الجماعة وهذه االلتفاتة والشك  و الموظفين و جمعياتهم نظرا للخدمات التي يق  تحفيز   ال بد من 

يس بالمبلغ الكبير بالنظر الى  مليون ل  200الموظفين على مزيد من العطاء و المردودية مع العلم ان    ستدفع وتشجع 

 المجهودات و االنشطة التي تقوم بها هذه الجمعية . 
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 )نقطة نظام(  عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

و التي كنت اود ان يتم تناولها بعد    34و    33، االولى و تتعلق بالنقطتين  لدي مالحظات حول جدول االعمال

ثانيا ان االنارة العمومية و الملك العمومي و النقل و النظافة بشقيها اي    تالوة التقارير حتى يكتمل التصور حولها . 

ميزانية    قرارات التي ستتخذ بشأنها قد ترهق و ان ال  ،العمومي هي نقط ذات اهمية بالغة  و المطرح   الجمع و    الكنس

   . الى جلسة التمديد  24و  21وكذا النقطتين   . عدة لذلك اطلب تأجيل هذه النقطة  لجماعي لسنوات المجلس ا

اجل مزيد من    اما بخصوص منحة جمعية الموظفين فاني اعتبر هذه المنحة هي بمثابة تحفيز للموظفين من

  3000. وتجدر االشارة الى ان هذه الجمعية تتحمل عن المجلس الجماعي عبئ ما يقارب من  العطاء و المردودية

قول ان اقل ما  الرياضي و الجانب الثقافي لذلك ا  ن باإلضافة الى تحملها للجانبياسرة هي اسر الموظفين الجماعي

 . مليون   200يمكن ان نمنحه لهذه الجمعية هو مبلغ 

 لمجلس الجماعيعضو ا السيد مصطفى الوجداني 

الشكر . لكن ما اثار انتباهي هو تدخل  ة و المصداقية و تستحق التقدير وان هذه الجمعية موصوفة بالجدي

السيد النائب االول الذي طالب بتخفيض هذه المنحة وكأن اللجنة التي اجتمعت و تدارست هذا الموضوع و اوصت  

و لذلك اقول انه يجب ان يبقى االحترام و التقدير لعمل  قية،  المقترح ليست لها اية مصدا  برفع المنحة الى المبلغ 

 اللجنة و ان يبقى مبلغ المنحة كما اوصت به اللجنة.  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني درويش 

موضوع المنحة هو ضرورة توفر العقلية  ميعا لكن ما يجب الحرص عليه في  ان مصلحة الموظفين تهمنا ج

 مهمة .   ل االستثمارية اي احداث مشاريع لفائدة هذه الجمعية تعود عليها بمداخي

واذكر بالمناسبة الموقع الكائن بجوار مقر مقاطعة سيدي يوسف بن علي و الذي طالما طالبت به الجمعية  

 من اجل احداث مقهى. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الحفيظ المغراوي 

مليون درهم     2مليةون درهم لكن اللجنة لم توافةق اإل على مبلغ    3لقد كانت الجمعيةة تطالب بمدخر قةدرها  

 مليون درهم  بل يجب االلتزام بما وافقت عليه اللجنة .  1لذلك فليس من المعقول األن انقاصها الى 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت بويدو

مليون درهم تشجيعا لها على االعمال التي تقوم    2م منحة لهذه الجمعية بمبلغ  لقد وافقت اللجنة على تقدي 

بها لفائدة الموظفين وعوائلهم وكذا اليتامى واالرامل والمرضى لذلك ارجو من المجلس الموقر الموافقة على هذا  

 المبلغ. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 مليون درهم فال يسعنا إال االستجابة لطلبهم.   2يطالبون بمنح الجمعية مبلغ  مادام السادة االعضاء 

 ان لم يكن هناك اي تدخل اضافي، ننتقل للتصويت على االتفاقية بحسب ماهي مرفقة بتقرير اللجنة. 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

26 
 

 2019اكتوبر  17بتاريخ  10/2019/ 427مقرر عدد       

 املتعلقـة: 2019من جدول أعمال دورة أكتوبر  الثامنة عشرة النقطـة      
 

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون ب

 بين مجلس جماعة مراكش وجمعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي جماعة مراكش  
 

جماع ⬧ مجلس  دورته  ة مراك  ةإن  في  المجتمع  اكتوبر  ش  لشهر  العلنية  2019العادية  جلسته  بتاريخ    الثالثة  خالل   17المنعقدة 

رئيس المجلس الجماعي    مد العربي بلقائدمحبقاعة الجلسات الرسمية بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد    2019  اكتوبر

 ممثال للسيد الوالي عامل عمالة مراكش .  الدائرة الحضرية جامع لفنارئيس   احمد العطاريمراكش وبمحضر السيد  ل

 منه. 92المادة المتعلق بالجماعات وخاصة  113.14وطبقةا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم  ⬧

 حول  بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية وادماج المجتمع المدني   للجنة المكلفةاجتماع    د تقديم نص تقريرةوبع ⬧

 النقطة. 

 وبعةد تدخل السيد رئيس مجلس جماعة مراكش في الموضوع.  ⬧

 وبعةد فتح باب المناقشة وابداء الرأي حول النقطة.  ⬧

 لمختصة . وبعد االتفاق على تبني ما جاء به تقرير اللجنة الدائمة ا ⬧

وحيث ان الملحق هو التفاقية جاري بها العمل وشمل الدعم المخصص، المدة، بعض االلتزامات و لجنة التتبع والتقييم على   ⬧

 .سارية المفعولتبقى  2016غشت   26عليها  بتاريخ  المؤشرباقي بنود اإلتفاقية  ان  

 وبعةد إجةةراء التصويةت العلنةي طبقةا للقانةةون.  ⬧

 وحيةث أن عملية التصويت أسفةرت على ما يلةةةي :  ⬧

43 
43 

وهةم السةةةادة :43
 

خديجة   يونس بن سليمان، عبد السالم سي كوري، عواطف البردعي، احمد المتصدق، امال ميصرة،   محمد العربي بلقائد،
الفضي، عبد الرزاق جبور، عبد المجيد ايت القاضي، عبد الهادي ويسالت، محمةد زراف، حميةد خةوزرك، احمد عبيلةة،  

حفيظة مجدار، سعيةدة ساللة،    لعويدي،حسن بباوي، ي عبد الحفيظ المغراوي، احمد محفوظ، اشراق البويسفي، جويدة  
لكبار،  محمد  لمشوم،  الكريم  عبد  طوبا،  البشير  ي  عال،  بن  الهادي  عبد  اطرحي،  احماد  نوار،  الحسين  بوعباد،    ثورية 

بوحنش، رياض،  ابراهيم  ايت  يوسف  الزاوي،  أيت  محمد  باقة،   بويدو،  محمد  ايت  محمد  بنلعروسي،  المصطفى    محمةد 
ال بناني،الوجداني، محمةد  المجيد  بال، عبد  المتصدق، محمد بن  الغلف، عبد    حةةر، عادل  االله  الشافقي، عبد  الواحد  عبد 

 ي احفيظ قضاوي العباسي.      الغني دريوش، عبد الصمد العكاري،
 

 ال أحةةةةةد

ال أحةةةةةد 

 يلـــي ما يقـرر
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 التفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكشملحق 
 

  113.14  رقم  التنظيمي  القانون  لتنفيذ(  2015  يوليوز   07  )  1436  رمضان  20  في  الصادر  1.15.85  رقم  الشريف  الظهير  على  بناءو ▪
 .بالجماعات المتعلق 

عدد   ▪ الشريف  الظهير  على  في    1.58.376بناء  ولى    03الصادر 
أ
ال لـ    1378جمادى  حق    1958نونبر    15الموافق  بموجبه  يضبط 

سيس الجمعيات، كما تم تعديله بموجب القانون عدد 
أ
يوليوز  05بتاريخ  1.02.206الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  75.00تا

 . 07.09بتنفيذ القانون  2009فبراير  18ر في الصاد1.09.39،والظهير الشريف رقم 2002
عدد   ▪ المرسوم  على  في    2.17.451بناء  الول    4الصادر  لـ    1439ربيع  العمومية   2017نوفمبر    23الموافق  المحاسبة  نظام  بسن 

 للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.
ول عدد  ▪

أ
ربيع   26ولة والمجالس المنتخبة والجمعيات الصادرة بتاريخ المتعلقة بالشراكة بين الد 7.2003بناء على دورية الوزير ال

 الجمعيات. بين الدولة والمجالس المنتخبة و المتعلقة بالشراكة  2003يونيو  27الموافق لـ   1422الثاني 
عدد   ▪ الداخلية  وزير  السيد  منشور  على  بتاريخ    D 2185بناء  طرف   2018ابريل    05الصادر  من  الجمعيات  دعم  موضوع  في 

 لجماعات الترابية وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها. ا
القانوني  ▪ الملف  على  مراكشجمعية   ل وبناء  ومتقاعدي جماعة  لموظفي  اإلجتماعية  عمال 

أ
في  ال سست 

أ
تا التي  الكائن 2005،   ،

، بموجب    بالملحقة الدارية للجي المحمدي، والمودع ملفها القانوني    مراكش  شارع فلسطين الحي المحمدي الداوديات  مقرها  
   3001تحت عدد:   24/11/2017المسلم بتاريخ  )تجديد( وصل اإليداع 

عدد   ▪ مراكش  ومتقاعدي جماعة  لموظفي  اإلجتماعية  عمال 
أ
ال رئيس جمعية  السيد  إرسالية  على  ريخ    25114وبناء  شتنبر    27بتا 

 قية تكميلية وملحقة إلتفاقية الشراكة السابقة. بشان مشروع إتفا 2019
 .( 17/10/2019)جلسة بتاريخ   2019وتبعا لمداولت المجلس الجماعي لمدينة مراكش خالل دورته العادية لشهر اكـتوبر  ▪

 عقد اتفاق بني
 

 جملس مجاعة مراكش

 .د ا السيد محمد العربي بلقائبرئيسه ممثلةالقصر البلدي بشارع محمد الخامس ا ب الكائن مقره

 
 مجعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش

 عبد الرحمان مازغ .   السيد برئيسها ممثلة  مراكش  الكائن مقرها شارع فلسطين الحي المحمدي الداوديات 

 ومت االتفاق على ما يلي:

 موضوع اإلتفاقيةاملادة األوىل: 

تحديد شروط وقواعد تحويل وصرف  دعم خدمات ومجهودات جمعية األعمال اإلجتماعية،    تهدف هذه اإلتفاقية إلى

الجماعي   املجلس  قبل  من  املخصص  السنوي  املالي  والبالغملالدعم  )  مليونيقدره    راكش  (  2 000 000,00درهم 
الدقة  يتوخى  وقانوني  تنظيمي  إطار  ضمن  مراكش  جماعة  ومتقاعدي  ملوظفي  اإلجتماعية  األعمال  جمعية  لفائدة 

 والحكامة في البرمجة واإلنجاز والتتبع.
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 اإلتفاقية دة: مالثالثة املادة

ما لم يعرب أحد الطرفين عن رغبته في فسخها شهرين    ( قابلة للتجديد تلقائيا2سنتين )  تحدد مدة هذه اإلتفافية في

 قبل إنصرام أجل إنقضائها.

 يناملتعاقد نيالتزامات الطرفرابعة: الاملادة 

 التزامات  الجمعية* 

 املالي املخصص من قبل مجلس جماعة مراكش ضمن ميزانية الجمعية. إدراج اإلعتماد -

 صرف اإلعتماد املذكور حسب البرنامج السنوي املتفق عليه. -

 إتخاذ مختلف التدابير واإلجراءات التقويمية املتعلقة بضمان حسن سير الجمعية. -

 الي املذكور. تعيين محاسب عمومي ملسك ومتابعة مختلف عمليات الصرف املتعلقة بالدعم امل -

( أشهر إلى مجلس جماعة مراكش حول الوضعية املالية واملحاسباتية املتعلقة بسير وتنفيذ هذه  6رفع تقارير منتظمة كل ستة ) -

 اإلتفاقية تتضمن جردا ملختلف عمليات الصرف وطبيعة العمليات املنجزة. 

 قاتها.ضرورة إلتزام الجمعية بصرف الدعم املالي املذكور في جميع أنواع نف -

 االدالء بالتقريرين االدبي واملالي مصادقا عليه من طرف خبير محاسباتي.  -

    :جماعة مراكش  التزامات * 
مالي  - غالف  اإلتفاقية    (2 000 000,00درهم )  مليونيقدره     تخصيص  برنامج  لتنفيذ  الحساب    سنويا  في  يودع 

 البنكي الخاص بالجمعية. 

 يتم تحويل مبلغ الدعم املالي دفعة واحدة بعد تقديم الجمعية لبرنامجها السنوي املذكور أعاله. -

الولوج واإلستفادة   - بإمتيازات    دعم  الجماعي  الشريكة مع املجلس  أو  لها  املفوض  الشركات  أو  الجامعات  من خدمات 

 خاصة للموظفين واملتقاعدين، كالنقل والسكن والرياضة والتأطير والتكوين. 
 

 : جلنة التتبع والتقييماخلامسةاملادة  -

 لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ البرنامج السنوي.  يتم إحداث لجنة  -

 رئيس جماعة مراكش أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها: اللجنة يترأس  -

 او نائبه. رئيس اللجنة املكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية اإلجتماعية وإشراك املجتمع املدني ✓

 جماعة مراكش.رئيس جمعية األعمال اإلجتماعية ملوظفي ومتقاعدي   ✓

 يمكن للسيد رئيس اللجنة بهدف اإلستشارة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها. - 

مستويات تنشيط مرافق الجمعية ودرجة تقدم أنشطتها    ( أشهر للوقوف عند 6كل ستة )تعقد اللجنة اجتماعاتها    - 

إليها   يرجع  تقارير  إعداد  مع  واإلنفاق  الصرف  أوجه  بشتى  املتعلقة  واملحاسباتية  املالية  العمليات  ومختلف  وبرامجها، 

 عند الحاجة.

 تفاقية. يمكن للجنة التتبع والتقييم عقد إجتماعات إستثنائية بطلب من أحد الطرفين املوقعين على اإل -

في حالة إخالل األطراف املوقعة باإللتزامات املذكورة، يتم عرض املوضوع على أنظار لجنة التتبع والتقييم، وعند عدم  

يتعدى   ال  ظرف  في  املخل  الطرف  إشعار  يتم  حل  إلى  وعند   30الوصول  بالتوصل،  إشعار  مع  مضمونة  برسالة  يوما 

 فسخ هذه اإلتفاقية بشكل تلقائي.   إنصرام هذا األجل دون الوفاء بإلتزاماته يتم
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    عشرة التاسعةالنقطة 

 البث يف طريقة التدبري املفوض للمحطة الطرقية لنقل املسافرين اجلديدة املتواجدة مبنطقة العزوزية.

 :   (17/10/2019بتاريخ   الثالثة الجلسة ) 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر   العشرون النقطة 

التحمالت املتعلق بالتدبري املفوض للمحطة الطرقية لنقل املسافرين اجلديدة  الدراسة واملصادقة على كناش
 املتواجدة مبنطقة العزوزية.

                                 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

دورة الحقة ألننا مازلنا في حاجة  سنؤجل البث في هاتين النقطتين إلى  كما سبق أن أشرت في بداية الجلسة،  

 على المزيد من المشاورات في الموضوع مع مختلف المتدخلين من والية ومهنيين ووكالء. 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الواحدة والعشرون النقطة 

واملصادقة على ملحق اضايف التفاقية النجاعة الطاقية لتدبري مرفق االنارة العمومية بني جملس مجاعة مراكش الدراسة 
                                                          ".وشركة التنمية احمللية "حاضرة االنوار

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

نص   لتالوة  والخدمات  العمومية  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  رئيس  بوحنش  إبراهيم  للسيد  الكلمة  أعطي  بداية 
تقرير االجتماع المشترك بين لجنة المرافق العمومية والخدمات ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة المتعلق  

 بهذه النقطة. 

 

 بالمرافق العمومية والخدمات رئيس اللجنة المكلفة  السيد إبراهيم بوحنش
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  21النقطة رقم حول 

 مبا يلي: جمللس مجاعة مراكش واملتعلقة 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 21النقطة رقم 

 

 الدراسة واملصادقة على ملحق اضايف التفاقية النجاعة الطاقية

 لتدبري مرفق االنارة العمومية

 االنوار".بني جملس مجاعة مراكش وشركة التنمية احمللية "حاضرة 
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في جةدول اعمةال   المدرجة  تحضير النقط  استكمال  ، وفي اطارية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

لكةل مةن   الموجهةة  04/10/2019  بتةاريخ  20417  رقةم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للةدعوة  2019  اكتوبرلشهر    العاديةالدورة  

بةالمرافق والعموميةة المكلفةة  اجتمةاع المشةترك بةين اللجنةةالسادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشةغال  

 األربعةاءيوم  استأنفت اللجنة المشتركة المذكورة اجتماعها  ،والخدمات واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

كةل  صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  الحادية عشر  على الساعة  2019  أكتوبر  9

المكلفةة   بالمرافق والعمومية والخدمات والسيد الحسةين نةوار رئةيس اللجنةةالمكلفة    ةرئيس اللجنإبراهيم بوحنش  السيد  من  

 االتية:  نقطلتدارس ال  بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طرف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف رأمسال  :8النقطة رقم  •
   )نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                           فندق املامونية مبراكش.

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش وجملس جهة مراكش اسفي حول اجناز مشروع مدينة الفنون  :9النقطة رقم  •
   واالبداع.

الدراسة واملصادقة على ملحق اضايف التفاقية النجاعة الطاقية لتدبري مرفق االنارة العمومية بني جملس مجاعة مراكش وشركة  :21النقطة  •
 لية "حاضرة االنوار".التنمية احمل

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية ربط احملطة البيوكهربائية بالشبكة الكهربائية : 22النقطة  •
يوون  بني جملس مجاعة مراكش و الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش اتفاقيةالدراسة واملصادقة على  :23النقطة  • لتسديد د

                                                                                           .استهالك االنارة العمومية
 

 :  السادة  اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء  -

، عبد االله الغلف، محمد باقة، يوسف ايت  ، حفيظة مجدار، أحمد عبيلة، عبد الهادي ويسالت، عادل المتصدقي. عبد الحفيظ المغراوي
 . رياض

 

 : السيدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعي الرابعالنائب  :   احمد المتصدق

 )عضو اللجنة( لرئيس المجلس الجماعي الخامسالنائب  :  ي الحسن المنادي 
 . لرئيس المجلس الجماعي السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري، خليل بولحسن، ثورية بوعباد، سعيدة ساللة، عبد الحسن بباوي، خليفة الشحيمي

 الفتاح رزكي. 
 
 

 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات تقرير اجتماع 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 

 21النقطة رقم 
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 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :   عبد الكريم الخطيب 
 المجلسرئيس قسم أعمال  :   محمد المحير
 رئيس قسم الدراسات االستراتيجية والتخطيط ومراقبة التدبير  :   سمير لعريبية

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة  :  عبد الغني اوشن

 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت :   خديجة عبيدي 
 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس

 عن المديرية العامة للمصالح :  عبد الرحيم العلمي
 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 
 

   :السادة  المصالح الخارجيةوحضر االجتماع من ممثلي  -
 

 
 التنمية المحلية "حاضرة االنوار" المدير العام لشركة  :  Enrique Solanaانريكي سوالنو 

 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار" مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"عن  :  محمد انس اليسيني 

 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"عن  :   حجيبة حرشي
 نوار"شركة التنمية المحلية "حاضرة االعن  :   سعيد بوشكارة 
 الجهوي ألمالك الدولة بمراكشالمدير  :    علي الزواكي

 رئيس قسم االستثمار بمديرية أمالك الدولة لمراكش :   جواد بواضري 
 عن المديرية الجهوية ألمالك الدولة بمراكش  :   ندى الزعيم 

 قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش :  سلمى بورزوق 

  

 : 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  والعشرونالواحدة النقطة 

الدراسة واملصادقة على ملحق اضايف التفاقية النجاعة الطاقية لتدبري مرفق االنارة العمومية بني جملس مجاعة مراكش وشركة 
 التنمية احمللية "حاضرة االنوار".
مناقشة النقطة  في مستهل  األعضاء من  و  ،هذه  السادة  تمكين  والمرفقة  بعد  بها  المتعلقة  المرجعية  الوثائق 

بالتقرير، أعطيت الكلمة للسيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي الذي أوضح أن الملحق موضوع النقاش يأتي  

ول يخص مساهمة  مكمال لالتفاقية األصلية الخاصة بالنجاعة الطاقية، حيث أن هذه األخيرة انقسمت إلى شقين األ

المالية ستؤدى على   التركيبة  أن  االستثمار، مشيرا  أخذ قرض الستكمال  فيهم  الثاني  أما  االستثمار  في  الشريكين 

أي   العقد  مدة  نسبة    10امتداد  ونسبة    %30سنوات  صاف  المحلية    %70تمويل  التنمية  شركة  ستلجأ  المتبقية 

نبها إلى أن الضمانة الوحيدة في الحصول على القرض هو  "حاضرة األنوار" إلى توفيرها عن طريق اخذ قرض، م

االتفاقية وهذه سابقة على الصعيد الوطني، وهذا األمر يتطلب أن تكون االتفاقية واضحة خاصة في شقها الخاص 

باالستثمار كي يضمن البنك المانح للقرض الحصول على مستحقاته، وهنا يأتي الملحق المعروض للنقاش ليفصل  

األ  أداء مصاريف االستثمار دون مخاطر عالية، مضيفا  أن االستثمار حاليا  في كل  الشركة من  التي ستمكن  مور 

 .  %40تعدى نسبة إنجاز  

والبيئة،   الكبرى  المحلية  العمومية  المرافق  قسم  رئيس  السيد  تدخل  اإليضاحات،  من  مزيد  ولتقديم  بعدها 

ه في اتفاقية النجاعة الطاقية المبرمة بين جماعة مراكش  ليؤكد ضرورة اللجوء إلى االقتراض كما كان متفقا علي

وشركة التنمية المحلية "حاضرة األنوار" الستكمال تمويل االستثمار، مشيرا أنه للحصول على هذا القرض كان ال  

واقترحت   الطاقية  النجاعة  اتفاقية  في  المتمثلة  الضمانة  على  اطلعت  التي  األبناك  من  مجموعة  استشارة  من  بد 

 عيمها بمجموعة من اإلضافات للحصول على القرض، وهذه اإلضافات هي موضوع الملحق المعروض للدراسة. تط
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إثر ذلك، والطالع السادة األعضاء على المعطيات التقنية المتعلقة بالنقطة، منحت الكلمة للسيد ممثل شركة  

محاور   4)مرفق بالتقرير( حول منجزات الشركة تطرق فيها إلى   التنمية المحلية "حاضرة األنوار" الذي قدم عرضا

 رئيسية وهي: 

الملكية،    محور خدمات التشغيل:   (1 الزيارات  أثناء  العتيقة، أو  المدينة  وتهم التدخالت على مستوى أسوار 

 خالل شهر رمضان أو فترة الدخول المدرسي. 

الجديدة:(  2 األشغال  وتتعلق    محور  االقتراض  موضوع  والذي  وهي  مستمرا  زال  ال  الذي  االستثمار  بشق 

مليون درهم ويهم كافة أحياء    250مليون درهم من مجموع االستثمار اإلجمالي البالغ    120وصل حاليا إلى مبلغ  

 (. من المشروع  %40نقطة ضوئية مركبة حاليا، أزيد من نسبة  23.000مدينة مراكش )

تدخل قامت بها الشركة من بداية السنة إلى اآلن، ومعدل توقيت التدخل    000.21أكثر من    محور الصيانة: (  3

 دقيقة.  45و ساعات  4يبلغ حاليا 

وصلت الشركة إلى خفض االستهالك المالي المرتبط بالفاتورة في بعض المناطق    محور النجاعة الطاقية: (  4

 .   %89بنسبة 

ري لتوفير مبلغ االستثمار، وقد تم اللجوء إلى  كما أكد السيد ممثل الشركة أن اللجوء إلى القرض أمر ضرو 

مكتب دراسات لمواكبة هذا األمر والذي اقترح تعديالت شكلية على االتفاقية المبرمة بين الجماعة والشركة لتفسير  

 بعض المصطلحات. 

وبخصوص مقتضيات الملحق موضوع النقطة، تدخل من جديد السيد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  

من الملحق الذي يضمن للشركة كافة مستحقاتها اتجاه الجماعة، كما تم حذف    27مؤكدا ان أهم مقتضى هو الفصل  

الجزء   ا  G4الغرامات من  البنك  لدى  الضمانة  الذي هو  باالستثمار  يتم  المتعلق  أن  اقتراح  تم  لذلك  للقرض،  لمانح 

األجزاء   إلى  الشركة  المفروضة على  الغرامات  الملحق هي شكلية  G3و   G1  ،G2تحويل  باقي فصول  أن  ، مضيفا 

 ترتبط بمتطلبات البنك المانح للقرض. 

 عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حيث جاءت تدخالت السادة األعضاء على الشكل اآلتي:  

 والتركيبة المالية.   G4و G1  ،G2 ،G3البة بشرح مفصل لمكونات المشروع األربعة المط ➢

حجم   ➢ تقلص  وكذا  االنارة  إشكاالت  لمعالجة  التدخالت  بسرعة  المتعلق  الشق  في  خاصة  الشركة  بعمل  اإلشادة 

 االستهالك. 

لشركة التنمية المحلية حاضرة األنوار  التفكير في تنظيم يوم دراسي لالطالع على تفاصيل مشروع االنارة العمومية   ➢

 وكذا لفهم تفاصيل اتفاقية النجاعة الطاقية المرتبطة بالموضوع. 

 ملزمة بأدائه في حالة عجزت الشركة عن ذلك. وما إذا كانت الجماعة  االستفسار حول مبلغ القرض موضوع الملحق  ➢

يت الكلمة مجددا للسيد النائب الرابع  بعض هذه التساؤالت وتقديم مزيد من التوضيحات، أعط  إلجابة على ول

لرئيس المجلس الجماعي مؤكدا ان بداية كل مشروع تكون فيه األمور نظرية وغير واضحة، لكن مع مرور الوقت  

االتفاقية   فهم  هو  المعروضة  النقطة  موضوع  في  أهم شيء  أن  مشيرا  تقدمه،  ومؤشرات  المشروع  معالم  تتضح 

لتحقيق ذلك، اقترح السيد النائب تنظيم يوم دراسي حول اتفاقية النجاعة الطاقية  والملحق اإلضافي المرتبط بها، و

ومشروع شركة "حاضرة األنوار" ككل، مبينا أن الجماعة وصلت إلى مرحلة نضج في فهم اإلشكاالت الحقيقية في  

ك في العديد من  تدبير المشروع وتحديد أهدافه بدقة، وبدأت مؤشرات ذلك تظهر من خالل نسبة تخفيض االستهال

نسبة   يبلغ  الشركة  ستأخذه  الذي  القرض  حجم  أن  مضيقا  العرض،  في  مبين  هو  كما  مبلغ    %70المناطق  من 

 مليون درهم.   250االستثمار الكلي البالغ 
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يومي   بشكل  تعالج  العمومية  باإلنارة  الخاصة  المواطنين  شكايات  أن  تدخله  في  النائب  السيد  واسترسل 

وأوتوماتيكي، مضيفا أن جماعة مراكش أصبحت تتوفر على خريطة طوبوغرافية دقيقة ومفصلة لتجهيزات االنارة  

تأ الجماعة  أن  القرض،  بخصوص  مؤكدا،  السابق،  في  غائبا  كان  وهذا  بسبب  العمومية  عليه  الحصول  في  خرت 

النقاشات العديدة التي عرفها هذا الموضوع سواء مع الشركة، األبناك أو على مستوى اإلدارة الجماعية، مؤكدا أن  

مع   للقرض  المانح  البنك  وتبقى عالقة  االتفاقية  في  عليها  المنصوص  الشركة  مستحقات  أداء  هو  الجماعة  التزام 

األخير السادة األعضاء إلى الموافقة على الملحق الذي يعتبر تكميليا لالتفاقية    الشركة وليس الجماعة، داعيا في 

 ولضمان استمرارية المشروع.  

التفاقية   تكميلية  وثيقة  النقطة هو  موضوع  الملحق  أن  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  ذلك،  وتأسيسا على 

الم التنمية  وشركة  مراكش  جماعة  مجلس  بين  المبرمة  الطاقية  لحاجة  النجاعة  ونظرا  األنوار"،  "حاضرة  حلية 

)مخطط   استمراريته  لضمان  باالستثمار  المتعلق  شقه  في  قرض  على  الحصول  إلى  العمومية  االنارة  مشروع 

االستثمار( كما هو مرفق بالتقرير، وحيث أن أخذ القرض المذكور مرتبط بتوضيح بعض بنوذ االتفاقية باعتبار هذه  

ل الوحيدة  الضمانة  هي  رقم  األخيرة  ملحق  على  اللجنة  وافقت  عليه،  هو    1لحصول  كما  الطاقية  النجاعة  التفاقية 

 مرفق بالتقرير مع تحفظ السيد ي عبد الحفيظ المغراوي، رافعة لرئاسة المجلس الجماعي التوصية اآلتية: 

ة حاضرة  تنظيم يوم دراسي لالطالع على تفاصيل مشروع االنارة العمومية لشركة التنمية المحلي  التفكير في ✓

 .فهم تفاصيل اتفاقية النجاعة الطاقية المرتبطة بالموضوعوكذا  والمراحل التي قطعها،  األنوار

 

 

 و لمجلسكم الموقر واسع النظر
   
 

 
 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 ابراهيم بوحنش 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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 " حاضرة االنوار" العرض املقدم من طرف مستشار شركة التنمية  احمللية 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 التقرير عن االجتماع المشترك، باب المناقشة مفتوح. د تالوة نص ةبع

 عضو المجلس الجماعي   السيد عبد الواحد الشافقي 

لهذا   جدوى  دراسة  اجراء  تم  هل  أتساءل  و  االتفاقية،  هذه  على  اطلع  قد  اي عضو  يكون  ان  اتحدى  انني 

مشروع يجب ان يكون مبنيا  الموضوع وهل سبق الحد من اعضاء المجلس ان اطلع على هذه االتفاقية، ان هذا ال

 على دراسة عميقة و نتائج مضمونة . 

من    4مليار، فإذا تمكن حذف الغرامات من الفصل    17مليار و سيصل القرض الى    25ان قيمة االستثمار تبلغ  

االتفاقية فلن تبقى هناك أية ضمانة ترغم الشركة على انجاز هذا االستثمار في ظرف سنة ونصف، ولذلك اعتبر هذه  

 االتفاقية ملغومة . 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

فباهلل عليكم هل يستطيع احد  600ان هذه االتفاقية تتضمن   الفرنسية،  باللغة  من السادة االعضاء ان    ورقة 

وزارة   مصادقة  الى  مفتقرة  فهي  ذلك  الى  باإلضافة  و  وجيز،  ظرف  في  بمضمونها  يحيط  ان  على  ناهيك  يقرأها، 

 الداخلية و حتى المهندسين الجماعيين الموقعين عليها ليس لهم اختصاص في مجال الكهرباء. 

يوم دراسي ح االتفاقية ال بد من اجراء  الحديث عن  فقبل  البنود حاليا هي في  لذلك  ارى ان كل  ولها، ألني 

ثم ان   أكثر،  أقل و ال  بمثابة وسيط ال  االمر  المناولة اي ستصبح في نهاية  الحق في  لها  الشركة، وسيكون  صالح 

 التركيبة المالية، التي قدمتها الشركة سابقا، غير صحيحة و قد تحفظنا حولها آنذاك . 

  G1مليار من المبلغ المخصص للصيانة    4كيف تم تحويل مبلغ    واطلب حضور القاضي الجماعي ليشرع لنا

 .  G3 و  G2الى 

 عضو المجلس الجماعي السيد ي عبد الحفيظ المغرواي

بالمناسبة، لقد طالبت بإدراج نقطة في جدول االعمال من أجل االطالع بدقة على التزامات الشركة لكن هذا 

 الطلب لم يلق أي اهتمام، كما طالبت بكناش التحمالت لكنني لم أتلق أي جواب. 

ى ذلك فهناك أما عن موضوع النقطة، فان االمر ال يتعلق فقط بملحق وانما بتعديل لكناش التحمالت، اضافة ال

ملحق لم يتم عرضها على المجلس. أما على ارض الواقع، فقد الحظنا ازالة مصابيح تم تركيبها منذ فترة وجيزة    18

 بباب دكالة، وقد كان من االجدى لو أعطينا هذه المصابيح للجماعات المجاورة عوض أن تأخذها الشركة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد لكبار 

مقتضيا  مجالس  بحسب  داخل  المنتدبين  الجماعي  المجلس  أعضاء  فان  الجماعي،  للمجلس  الداخلي  النظام  ت 

شركات التنمية المحلية وغيرها من المؤسسات ملزمون بتقديم تقارير حول أنشطتهم داخل هذه المؤسسات، أما عن  

في هذه النقطة هو من أجل أن   خيار انشاء شركة التنمية المحلية هو خيار استراتيجي، ولذلك فان طلبي بتأجيل البث

 . ا الموضوع اال تأكيد لهذا المطلبتكتمل الصورة لدى المجلس الجماعي وما توصية اللجنة بعقد يوم دراسي حول هذ
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 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

بعقدة النجاعة الطاقية"، فبالنظر الى التعديالت    1المالحظة االولى وتتعلق بتسمية هذا الملحق " الملحق رقم  

الواردة فيه، فان األمر ال يتعلق فقط بملحق تعديلي وانما بتعديل للعقد برمته، ألن األساسي في هذا العقد، في اطار  

المالية والقروض والغرامات،     تية لإلنارة العمومية، هو االلتزاماالتزامات الجماعة والتزامات شركة التنمية المحل

 وبالتالي فان أي تعديل يطالها هو تعديل لجوهر العقد. 

الى   أنه يصل  المشروع  أثناء دراسة  قيل  الى  أن    85أما عن حجم االستثمار، فقد  آنذاك  نبهنا  لكننا  مليار، 

تساءلنا ان كان للجماعة االمكانية لتمويل هذا المبلغ ولم تكن حينها أية  التكلفة النهائية ستكون اكثر من هذا المبلغ، و

 اشارة الى أن الجماعة ستلجأ الى االقتراض مما نعتبره اثقاال لكاهل الجماعة. 

والمتعلقة بتبعات فسح العقد، فان الجماعة ملتزمة حتى    13هذا وبالنظر الى المقتضيات الواردة في الصفحة  

فيما يتعلق   12في حالة فسخ العقد، ألسباب تتعلق بشركة التنمية المحلية، يدفع تعويضات وقد جاء كذلك في الصفحة 

الرابعة، كما أن أجل   المجموعة  ايجارات  باستثناء  الغرامات  يمكن حذف كل  أنه  الش  15بالغرامات  ركة  يوما إلخبار 

 بذلك يعد غير كاف. 

 وفي االخير اتساءل ما مصير الرؤوس المضيئة التي تم ازالتها وهل هناك تقرير بشأنها .  

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

سيعطي    الجماعي  المجلس  أن  هو  الملحق  هذا  بخصوص  االمر  في  ما  كل  أن  اللجنة  اطار  في  لنا  قيل  لقد 

دم القرض للشركة، فاذا كان هذا فعال هو المطلوب فاني أتساءل لماذا تمت اضافة عدة بنود  ضمانات للجهة التي ستق

أخرى الى هذا الملحق، ولماذا ال يتم التصويت على هذا االمر بمفرده، علما أن ما يفترض في الجماعة أن تلتزم به  

 القرض .  ليس ضمان القرض وانما ضمان أداء مستحقات الشركة حتى تتمكن هذه من تسديد

أنها  أقول  ال  معطيات  أن    هناك  هي  المقدمة  المعطيات  هذه  ومن  الميزانية  في  تظهر  أن  يجب  لكن  مغلوطة 

حدود   في  للمعطيات  تبعا  ذلك  يكون  أن  ويجب  انخفضت  قد  العمومية  االنارة  أن  %40تكاليف  ضروريا  كان  واذا   ،

تعرق  التي  الكهربائية  االعمدة  مثل  العالقة  المشاكل  بحل  يتعلق  أن  يجب  فانه  لالتفاقية  ملحقا  السير وكذلك  نضيف  ل 

 االعمدة المنكسرة والتي من الواجب استبدالها باألعمدة الكهربائية التي تم نزعها من الشوارع الرئيسية. 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

فيها نسبة   الجماعة وتملك  الشركة هي في االصل منبثقة عن  من االسهم،    %60يجب أن ال ننسى أن هذه 

اليها من  ول الذاتي الذي تحققه في ما أوكل  ينبغي للمجلس الجماعي أن يعمل على انجاحها زيادة على النجاح  ذلك 

 ، ما يعد قيمة مضافة للمدينة.  %94مهام بحيث أن نسبة االنارة العامة قد وصلت الى نسبة 

ب  االستثمار  مخطط  تمويلها حسب  بدأ  قد  الشركة  أن  فمعلوم  النقطة،  موضوع  أن    %30نسبة  أما عن  على 

عن طريق القروض مثل ما تفعل كل الشركات في العالم، ومعلوم كذلك على أن   %70تستكمل النسبة المتبقية وهي  

  G4القروض تحتاج الى ضمانات وقد طلبت من الشركة أن تخصص لها المبالغ التي ستدفع في اطار االستثمار أي  

 كضمانة للقرض وهذا كل ما في االمر . 

 عطي الكلمة للسيد احمد المتصدق لمزيد من التوضيح حول لهذا الموضوع . واالن أ 
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 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  السيد احمد المتصدق
 

من   مكونة  الدولي  البنك  طرف  من  مفصلة  جدوى  دراسة  اجراء  تم  فقد  الموضوع،  هذا    1800بخصوص 
 الطاقية هي االخرى قد واكبت معنا هذا االمر اضافة الى وزارة الطاقة .  ت صفحة، كما أن شركة االستثمارا

 وG2 و  G1خذها من البنود  ، فهي لم تحذف وانما فقط تم تحويلها لتؤG4أما بالنسبة للغرامات المتعلقة بالشق  
G3  . 

حتى تتمكن الشركة من الحصول على    G4أما عن الملحق، فاألمر االساسي فيه هو ضمان الجماعة لمدخول  
 القرض المتعلق باستكمال االستثمار، وهذا الضمان هو من بين الوثائق االدارية التي يطلبها  البنك. 

 
 الجماعيعضو المجلس  السيد السعيد ايت المحجوب 

اريد أن اشير فقط الى بعض االمور التي التزمت بها الشركة ولم توف بها ومنها مشكل الدواوير في المحاميد   
المتكررة للكهرباء مثل ما حدث مؤخرا في دوار السراغنة حيث انقطعت   ايزيكي وغيرها، حيث االنقطاعات  ودوار 

 الكهرباء ألربعة أيام متواصلة. 
 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

هذا الموضوع يفوق اختصاصات الشركة، ويجب أن يعالج على مستوى مصالح الوالية، ألنه من غير المعقول   
على   يحصلوا  وان  الفردي  الربط  يطلبوا  أن  يجب  بل  العمومية،  االنارة  بشبكة  مرتبطة  الدواوير  بعض  تبقى  أن 

 صة . عداداتهم الخا
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر
لكنها    بالصفقة بشروط معينة،  فازت  قد  الشركة  لالتفاقية، الن  كامل  تغيير  بل هو  بتعديل،  يتعلق  االمر ال  ان 

احتالت على بعض هذه الشروط والغتها من الصفقة، ولو أن هذه الشروط لم تكن مطلوبة عند االعالن عن الصفقة  
 لفازت بها الشركة المنافسة . 

 
 المجلس الجماعي  عضو  السيد عبد الواحد الشافقي 

كما قال السيد العضو محمد الحر فان هذه الشركة لم تفز بهذه الصفقة اال ألنها وافقت على الشروط المذكورة،  
واال لكانت احدى الشركات المنافسة قد فازت بها، ولذلك فان الغاء هذه الشروط بعد حيازة الفوز بالصفقة يعد محالفا 

 الة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها أثناء تنفيد االتفاقية. للقانون، وهذا يطرح اشكاال في ح
 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت بويدو
االنارة    مجال  في  المتقدمة  المدن  مصاف  الى  بالمدينة  ارتقى  وقد  ضخم  مشروع  هي  االنوار  حاضرة  ان 

هذا المجال، وأصبح حل كل المشاكل فورا  العمومية، بحيث لم نعد نعاني من المشاكل المزمنة التي كنا نعاني منها في 
وفقط بواسطة االتصال عبر تطبيق الواتساب دون تحيز أو محاباة الحد وباحترافية شديدة لذلك فان دعم هذه الشركة  

 هو أمر ضروري. 
 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش
يون درهم، لذلك نطلب من السيد رئيس  مل  20الى    15ان استهالك الدوواير يكلف المجلس الجماعي ما بين  

المجلس االتصال بالسيد الوالي من أجل ايجاد الحل المالئم لتمكين ساكنة الدواوير من الحصول على الربط الخاص 
 حتى ال تبق مالية الجماعة مثقلة بهذه االستهالك غير القانوني للكهرباء المأخوذة من شبكة االنارة العمومية. 

 
 رئيس المجلس الجماعي لمراكش بي بلقائدالسيد محمد العر

كل   بتوضيح  كفيل  الدراسي  اليوم  فان  من غموض  هناك  كان  واذا  االعضاء على مالحظاتهم،  السادة  أشكر 
 .االشكاالت واالن ننتقل الى التصويت على هذه النقطة 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

68 
 

 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

69 
 

 

 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة  الجلسة)  2019العادية لشهر أكتوبر  من جدول اعمال الدورة   الخامسة والعشرون النقطة 

  TRANSPORTالدراسة واملصادقة على اتفاقية احداث جمموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل
MARRAKECHمن اجل تدبري النقل احلضري والشبه احلضري جبهة مراكش اسفي ".  

 الوالي عامل عمالة مراكش(  )نقطة مضافة من طرف السيد                                                                               

 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

نص تقرير اجتماع  لتالوة    بالمرافق العمومية والخدمات رئيس اللجنة المكلفة    إبراهيم بوحنشالكلمة للسيد  
 المتعلق بهذه النقطة. لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات   إبراهيم بوحنشالسيد 
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  25حول النقطة رقم 

 جمللس مجاعة مراكش واملتعلقة مبا يلي: 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 25النقطة رقم 

 الدراسة واملصادقة

 على اتفاقية احداث جمموعة اجلماعات الرتابية

 " MARRAKECH TRANSPORT "مراكش للنقل 

 احلضري جبهة مراكش اسفي.من اجل تدبري النقل احلضري والشبه 
 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                
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تحضةير الةنقط المدرجةة فةي جةدول اعمةال  طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي اطةار
الموجهة لكةل  23/09/2019بتاريخ  18116 لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة رقم  2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  

، عقةد بالمرافق العمومية والخةدماتالمكلفة  اللجنةمن السادة أعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال 
على السةاعة الحاديةة عشةر صةباحا بقاعةة االجتماعةات الكبةرى بالقصةر البلةدي   2019أكتوبر    08  ثالثاءالاجتماع يوم  

 لتدارس النقط االتية:رئيس اللجنة  إبراهيم بوحنششارع محمد الخامس برئاسة السيد 
 

للنقل   ▪ "مراكش  الرتابية  الجماعات  مجموعة  احداث  اتفاقية  عىل  واملصادقة     MARRAKECHالدراسة 

TRANSPORT" من اجل تدبري النقل الحرضي والشبه الحرضي بجهة مراكش اسفي.  

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( )نقطة جديدة(                                                                               

كناش ▪ عىل  واملصادقة  والساحات   الدراسة  الطرقات  وتنظيف  لها  واملماثلة  املنزلية  النفايات  بجمع  املتعلق  التحمالت 

 العمومية ونقلها اىل مركز الطمر والتثمني. 

 البث يف طريقة التدبري املفوض للمحطة الطرقية لنقل املسافرين الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية.  ▪

املتعل ▪ التحمالت  كناش  عىل  واملصادقة  املتواجدة الدراسة  الجديدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  للمحطة  املفوض  بالتدبري  ق 

 .  بمنطقة العزوزية 
 

 

 السادة:  اللجنة  حضر االجتماع من أعضاء -

 حفيظة مجدار، عبد الرحيم الفيرامي، عادل المتصدق. 
 

 وحضر من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد:   -
 

 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي  :    أحمد المتصدق 
 
 

 السادة: بصفة استشارية   ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير 

 رئيس قسم المرافق العمومية المحلية الكبرى والبيئة  :  أوشن عبد الغني 
 رئيس مصلحة شركات التنمية المحلية  :   محمد أرفا 

 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي

 
بالنقط اللجنة  رئيس  السيد  ذكر  الحضور،  بالسادة  الترحيب  كلمة  بعد  و  االجتماع،  بداية  المعروضة    في 

 للدراسة متفقا على مناقشة الجاهزة منها و هي كاالتي: 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدماتتقرير اجتماع 

 25النقطة رقم 
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للنقل   ▪ "مراكش  الرتابية  الجماعات  مجموعة  احداث  اتفاقية  عىل  واملصادقة     MARRAKECHالدراسة 

TRANSPORT" من اجل تدبري النقل الحرضي والشبه الحرضي بجهة مراكش اسفي.  

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش( )نقطة جديدة(                                                                               
 

الوثيقة المرجعية الخاصة بها والمرفقة بالتقرير،  بخصوص هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من  

ذكر السيد ريس اللجنة بأن االتفاقية جاءت كمقترح من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش، وذلك كتصور  

جديد من شأنه تجاوز المشاكل التي عانى منها قطاع النقل الحضري بالجهة من خالل معالجة جديدة تأخذ بعين  

 بة التشاركية في التدبير وفق رؤية شمولية. االعتبار المقار

ذلك النقل  عقب  تدبير  في  الجديد  الشكل  األعضاء  السادة  ثمن  حيث  الرأي،  وإبداء  المناقشة  باب  فتح   ،

 الحضري يأخذ بعين االعتبار مشاكل مدينة مراكش في هذا القطاع. 

ة االقتصادية واالجتماعية  ، ونظرا لحيوية موضوع النقل الحضري واهميته في الحركوتأسيسا على ذلك

لمراكش والجهة ككل، وحرصا من اللجنة على تجاوز مشاكل هذا القطاع خاصة حالة التدبير المؤقت التي يعرفها،  

التدبير،   من  الجديد  الشكل  هذا  تشجيع  في  منها  موافقتها  ورغبة  اللجنة  أبدت  إحداث مجموعة  فقد  اتفاقية  على 

الترابية للنقل"    الجماعات  والشبه    MARRAKECH TRANSPOTRT "مراكش  الحضري  النقل  تدبير  أجل  من 

 الحضري بجهة مراكش آسفي. 

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر

 رئيس اللجنة  

 ابراهيم بوحنش  

 
 

 بالنسبة لباقي النقط المدرجة في جدول اعمال اللجنة، فقد تم تأجيل تدارسها لعدم الجاهزية ملحوظة: 
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  املغربيةاململكة 

 وزارة الداخلية

 أسفي-والية جهة مراكش

 عمالة مراكش 

 

 

 اتفاقية إحداث 

 الرتابية  اجلماعاتجمموعة 

 " للنقل"مراكش 
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 الديبـــــــــــــــــاجة  

* *** ************ **** 

املتناسق واملتوازن،  استحضارا للتوجهات امللكية السامية اهلادفة إىل تطوير النسيج احلضري للمملكة بشكله   -
 واالرتقاء به إىل مستوى تطلعات الساكنة.

التقائية   - تكفل  تشاركية  مقاربة  على  والقائمة  املدينة  بسياسة  املتعلقة  احلكومية  السياسة  تفعيل  إطار  ويف 
تعرف  اليت  احلضرية  واملراكز  للمدن  ومتناسق  منسجم  منو  ضمان  إىل  واهلادفة  متعددة  قطاعات  تدخالت 

 عا وضغطا اجتماعيا وخصوصا على مستوايت متعددة.تطورا سري
رقم   - التنظيمي  القانون  ملقتضيات  رقم   ابجلهات املتعلق    111-14تطبيقا  الشريف  الظهري  بتنفيذه  الصادر 

 .( 2015يوليوز  07)  1436رمضان  20 بتاريخ  83-15-1
تنفيذه الظهري الشريف رقم الصادر ب  ابجلماعات املتعلق    113-14تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم   -

 .( 2015يوليوز  07)  1436رمضان  20 بتاريخ  85-15-1
بسن    2017نونرب    23املوافق ل  1439ربيع االول    04صادر يف    2.17.449املرسوم رقم    بناء على -

 نظام احملاسبة العمومية للجهات و جمموعتها. 
بسن    2017نونرب    23املوافق ل  1439ربيع االول    04صادر يف    2.17.451املرسوم رقم    بناء على -

 نظام احملاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بني اجلماعات. 
تدبري قطاع النقل احلضري و الشبه  بناء على رغبة األطراف املتعاقدة كل حسب اختصاصاته للمسامهة يف    -

         احلضري جبهة مراكش اسفي.
 2019خالل دوراهتا العادية لشهر أكتوبر    جمالس اجلماعات املعنية  املتخذة من طرف  قررات املوبناء على   -

املتعلقة  القاضية   االتفاقية  على  "مراكش  حداث  إبابملصادقة  النقل  بتدبري  اخلاص  اجلماعات  جمموعة 
 . للنقل"

اليت صادقت   خالل دوراهتا العادية لشهر             املتطابقةوبناء على مقررات جمالس اجلماعات املعنية   -
 . فيها على هذه االتفاقية

ألمهيةو  - اجلماعات    اعتبارا  ذي  جمموعة  حيوي  مرفق  تدبري  وحسن  مشرتكة  فائدة  ذات  مشاريع  إجناز  يف 
 مصلحة عامة.

ري و الشبه احلضري برتاب ملشاركة يف مشروع تدبري النقل احلضاأبمهية    الرتابيةووعيا من جمالس اجلماعات   -
 جهة مراكش أسفي. 
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 مت االتفاق على ما يلي: 
 موضوع االتفاقية : املادة األوىل 

االتفاقية   هذه  مبوجب  للنقلحتدث  "مراكش  الرتابية  اجلماعات  الرتابية    "جمموعة  اجلماعات  تضم 
تدبري   أجل  من  بعده  الرابعة  املادة  يف  إليها  مراكش املشار  تراب  مبجموع  احلضري  الشبه  و  احلضري  النقل 

 الكربى و اجلماعات احمليطة هبا، و كدا االنشطة املرتبة عنه. 
 اجملموعة وبدء اشتغاهلا  تسمية : :  املادة الثانية 

 . "جمموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقلتطلق على هذه املؤسسة تسمية: 
عن   اإلعالن  بعد  مباشرة  هذه  التعاون  اجلماعات  جملموعة  املسندة  املهام  ممارسة  يف  الشروع  سيتم 

 تكوينها. 
 أطراف االتفاقية: الثالثةاملادة  

 التالية : الرتابية  تضم هذه االتفاقية اجلماعات 
 مراكش اسفيجهة  -1
 مراكش مجاعة  -2
 مشور القصبة مجاعة  -3
 تسلطانتمجاعة  -4
 سعادةمجاعة  -5
 السويهلة مجاعة  -6
 األوداية مجاعة  -7
 أيت إميور مجاعة  -8
 سيد الزوينمجاعة  -9

 أكفايمجاعة  -10
 الويدان مجاعة  -11
 أوالد حسونمجاعة  -12
 واحة سيدي ابراهيم مجاعة  -13
 حربيلمجاعة  -14
 املناهبةمجاعة  -15
 أوالد دليممجاعة  -16
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من األقاليم اجملاورة بناء على مداوالت متطابقة   اجملموعةوميكن أن تنضم مجاعة أو مجاعات إىل هذه  
املكونة   اجلماعات  الرتابيةجملالس  اجلماعات  املقرتحة    جملموعة  اجلماعات  جمالس  أو  اجلماعة  جملس  وكذا 

 ، وذلك وفقا التفاقية ملحقة ختصص هلذا الغرض.اجملموعةلالنضمام هلذه 
 الراغبة يف ذلك طبقا للقانون.  األخرى تقدمي خدماهتا للجماعات اجملاورة للمجموعةا ميكن كم

   الرتابية "مراكش للنقل"  اجلماعات جمموعةمقر : الرابعةاملادة  
 تتخذ جمموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" مقرا هلا. 

 ذلك.ميكن تغيري مقر اجملموعة أو امسها بعد مصادقة جملسها على 
 مسامهات األطراف : اخلامسةاملادة  

قيمته حسب   ميزانيتها حتدد  من  مايل سنوي  مببلغ  االتفاقية  ميزانية كل تساهم كل مجاعة طرف يف 
   . كما يتم األخذ بعني االعتبار مجيع مصاريف التسيري املتعلقة هبذه اجملموعة.)نسبة مئوية( مجاعة 

املسامهة كلما اقتضت الظروف ذلك ويتم مبوجب اتفاقية ملحقة تصادق وميكن تعديل مبلغ أو نسبة  
 عليها جمالس اجلماعات املعنية. 

مبثابة   للنقل"  "مراكش  الرتابية  اجلماعات  لفائدة جمموعة  حتويلها  الواجب  اجلماعات  مسامهات  تعترب 
 ابلنسبة لكل مجاعة.  نفقة إجبارية

 للمجموعةاملوارد املالية : السادسةاملادة  
 مما يلي: جملموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" تتكون املوارد املالية 

 يف ميزانيتها؛ للمجموعةمسامهة اجلماعات الرتابية املكونة  -
 اإلمدادات اليت تقدمها الدولة؛ -
 الدعم واإلمدادات اليت تقدمها اجلماعات الرتابية األخرى؛  -
 ؛للمجموعةاملداخيل املرتبطة ابملرافق احملولة  -
 األجور عن اخلدمات املقدمة؛األاتوى و  -
 مداخيل تدبري املمتلكات؛  -
 حصيلة االقرتاضات املرخص هبا؛  -
 اهلبات والوصااي؛  -
 مداخيل خمتلفة. -

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

77 
 

   موعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل"جملالرتايب ال اجمل: السابعةاملادة  
 .للجماعات املكونة هلاالنفوذ الرتايب  جمموعة اجلماعات الرتابية "مراكش للنقل" يشمل جمال اختصاص  

 مدة االتفاقية: الثامنةاملادة  
 زمنية غري حمددة.  ة ملد  "للنقلمراكش  "جمموعة اجلماعات الرتابية حتدث 

 : متثيلية اجلماعات داخل اجملموعة التاسعةاملادة  
السلطة      بقرار  أعضائه  عدد  حيدد  جملس  لدن  من  للنقل"  "مراكش  الرتابية  اجلماعات  جمموعة  تسري 

احلكومية املكلفة ابلداخلية. و متثل هذه اجلماعات الرتابية يف جملس اجملموعة حسب حصة مسامهاهتا و 
 ن اجلماعات املعنية. مبنتدب واحد على األقل لكل مجاعة م
املادتني   املنتدبون وفق أحكام  انتداب اجمللس   45و    06ينتخب  التنظيمي ملدة تعادل مدة  القانون  من 

من  سبب  أو ألي  حله  نتيجة  مهامه  مزاولة  عن  ميثلونه  الذي  اجمللس  انقطع  إذا  أنه  غري  ميثلونه.  الذي 
 األسباب، يستمر املنتدبون يف مزاولة مهامهم إىل أن يعني اجمللس اجلديد من خيلفوهنم.

شاغرا املنتدبني  أحد  منصب  أصبح  املعين    إذا  الرتابية  اجلماعة  انتخب جملس  األسباب،  من  سبب  ألي 
 خلفا له وفق الكيفيات املنصوص عليها يف الفقرة الثانية اعاله داخل أجل شهر واحد على األكثر.

ينتخب جملس جمموعة اجلماعات الرتابية من بني أعضائه رئيسا و اربعة نواب يشكلون مكتب اجملموعة،  
 و التصويت املنصوص عليها ابلنسبة النتخاب اعضاء مكاتب جمالس.طبقا لشروط االقرتاع 

 من القانون التنظيمي.  23ينتخب أعضاء اجمللس وفق الشروط و الكيفيات املنصوص عليها يف املادة  
و   الرئيس  مسؤولية  حتت  يتوىل،  مدير   ، صالحياته  ممارسة  يف  الرتابية  اجلماعات  جمموعة  رئيس  يساعد 

لى إطار اجملموعة وتنسيق العمل االداري ملصاحلها و السهر على حسن سريه. و يقدم مراقبته، االشراف ع
 تقارير لرئيس اجملموعة كلما طلب منه ذلك.

القانون، يف مجيع صالحياته،   مؤقتا، حبكم  تزيد على شهر، خلفه  ملدة  عائق  عاقه  أو  الرئيس  تغيب  إدا 
ه النائب الثاين. و يف حالة تعدر هذه الفقرة، يتم  النائب االول، و إدا تعدر على هدا االخري دلك، خلف

من   109اختيار من خيلف رئيس اجملموعة من بني أعضاء جملسها وفق الرتتيب املنصوص عليه يف املادة  
 القانون التنظيمي للجماعات. 
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 إدارة اجملموعة: العاشرةاملادة  
 . ومراقبته اجملموعةعلى إدارة يشرف عليها مدير حتت مسؤولية رئيس جملس  اجملموعةتتوفر 

مبصاحل   اإلداري  العمل  تنسيق  املدير  لرئيس    اجملموعةيتوىل  تقارير  ويقدم  سريه.  حسن  على  والسهر 
 لما طلب منه ذلك.اجملموعة كجملس 

 " من: مراكش للنقليتكون مستخدمو جمموعة اجلماعات "
 دى اجملموعة من طرف اجلماعات املكونة هلا أو من لدن إدارات أخرى.املوظفني امللحقني ل  -
 األعوان واملستخدمني الذين يتم توظيفهم من قبل اجملموعة. -
 املوظفني واألعوان الذين تضعهم الدولة أو اجلماعات الرتابية رهن إشارهتا وفقا للقوانني واألنظمة اجلاري هبا العمل.  -

   حقوق والتزامات األطراف: عشر احلاديةاملادة  
  جمال اختصاصها الرتايب. ، حمل اجلماعات املكونة هلا يف"للنقلمراكش " جمموعة اجلماعات الرتابيةحتل  -
 . اجملموعةبعدم القيام ابملهام املسندة إىل  ابجملموعةتلتزم اجلماعات املنخرطة  -

   مراجعة مقتضيات االتفاقية: عشر الثانيةاملادة  
العادي للمرفق الذي أحدثت من      كل مراجعة أو تعديل لبنود هذه االتفاقية ال حيول دون السري 
 . اجملموعةأجله هذه 

هل اليت خضعت  الشكليات  وفق  عليها  املصادقة  بعد  للتنفيذ  قابال  التعديل  أو  املراجعة  ا  وتكون هذه 
 هلذه األخرية.  االتفاقية األصلية مبوجب ملحق

 االنسحاب من اجملموعة : عشر الثالثةاملادة  
يف   عضو  جلماعة  هذه    اجملموعةميكن  من  تنسحب  للمرفق   اجملموعةأن  العادي  ابلسري  املس  دون 

االتفاقية، اجملوعة   موضوع  إخبار جملس  وبعد  ذلك  على  ابملوافقة  يقضي  مقررا  يتخذ جملسها  أن  بعد  وذلك 
 تعتزم فيه القيام هبذا االنسحاب. ( أشهر قبل التاريخ الذي 6ابملقرر املذكور على األقل ستة ) 

الّتأكد من وفاء اجلماعة املعنية ويعلن عن االنسحاب بقرار السلطة احلكومية املكلفة ابلداخلية بعد  
 .اجملموعة جبميع االلتزامات الناجتة عن عضويتها حبظرية 

برسم   مسامهاهتا  ابسرتداد  املطالبة  يف  احلق  املعنية  للجماعة  ليس  احلالة،  هذه  املالية  ويف  املوارد 
 للمجموعة.
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 جلنة تتبع وتنفيذ بنود هذه االتفاقية :عشر الرابعةاملادة  
ممثلي   من  مكونة  عنه،  ينوب  من  أو  مراكش  عمالة  عامل  الوايل،  السيد  رائسة  تعيني جلنة حتت  يتم 

هذه   إحداث  على  ابإلشراف  إليها  ويعهد  املتعاقدة  يف   اجملموعةاألطراف  تسيريها  حسن  على  واملساعدة 
 حضوره.  يف ، كما ميكن هلا أن تستدعي الجتماعاهتا كل شخص ترى فائدة مراحلها األوىل

 دخول االتفاقية حيز التنفيذ : اخلامسة عشراملادة  
تكوين       ابتداء من اإلعالن عن  االتفاقية  بنود هذه  تنفيذ  الس  اجملموعةيشرع يف  قرار  لطة  مبقتضى 

 .احلكومية املكلفة ابلداخلية 
 حل النزاعات: السادسة عشراملادة  

االتفاقية، يعرض على أنظار وايل اجلهة لدراسته وإجياد احللول كل نزاع انتج عن أتويل أو تنفيذ هلذه  
املكلفة  احلكومية  السلطة  أنظار  على  يعرض  للنزاع  إجياد حل  عدم  حالة  ويف  الرتاضي.  إطار  يف  له  املالئمة 

 فيه كمرحلة تسبق اللجوء إىل القضاء بواسطة اإلحالة على احملاكم املختصة.  تابلداخلية للب
 

  ........................................حرر بتاريخ  
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 رئيس جملس جهة مراكش اسفي 

 
 

 رئيس مجاعة مشور القصبة رئيس مجاعة مراكش 

 رئيس مجاعة تسلطانت 

 
 

 رئيس مجاعة السويهلة  رئيس مجاعة سعادة 

 رئيس مجاعة األوداية

 
 

 رئيس مجاعة أكفاي  رئيس مجاعة أيت إميور 

 رئيس مجاعة سيد الزوين

 
 

 رئيس مجاعة أوالد حسون  رئيس مجاعة الويدان 

 رئيس مجاعة واحة سيدي ابراهيم 

 
 

 رئيس مجاعة أوالد دليم 

 رئيس مجاعة املناهبة رئيس مجاعة حربيل 

 

" من أجل للنقل"مراكش  جمموعة اجلماعات الرتابيةاتفاقية متعلقة بإحداث 

  النقل احلضري و الشبه احلضري مبجمع تراب مراكش الكربى تدبري 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

من خالل تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بموضوع تدبير مرفق النقل الحضري والذي عرف نقاشا موسعا حيث  

كلل بالتمديد لشركة الزا في استغالل المرفق، غير انه عوض ان نعرض كناش التحمالت، فقد ارتأت وزارة الداخلية 

يدبر المرفق على مستوى الجهة  في شخص السيد الوالي عامل عمالة مراكش، وبعد مشاورات مع مصالحها ، ان 

 ككل وليس مدينة مراكش فقد و ذلك النخفاض التكلفة. 

لذلك كان ال بد من ايجاد الية لتدبير المرفق سواء الحضري او بين الحضري وبالتالي فان السلطات المحلية  

"مراكش للنقل"    اعات الترابيةحداث مجموعة الجمإلاتفاقية  بوافتنا بنقطة ادرجت في جدول اعمال هذه الدورة تتعلق  

MARRAKECH TRANSPOTRT   ي والشبه الحضري بجهة مراكش آسفي على اساس ان  من أجل تدبير النقل الحضر

 مجموعة من الجماعات قد تداولت في الموضوع عبى غرار جماعة مراكش. 

 بةةاب المناقشةةة مفتةةةوح. 

 التصويت. ان لم يكن هناك اي تدخل، فاني اعرض النقطة على 
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 :    (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة ) 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  السادسة والعشرون النقطة 

  والتصويت عليها 2020دراسة مشروع ميزانية مجاعة مراكش برسم السنة املالية 
 

 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    السابعة والعشرونالنقطة 

  والتصويت عليها 2020دراسة حسابات النفقات من املبالغ املرصودة للمقاطعات برسم السنة املالية 

                                                       

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 لعدم الجاهزية.  جلسة التمديدكما سبق أن أشرت في بداية الجلسة سيتم تأجيل هاتين النقطتين إلى 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الثالثة والعشرونالنقطة 

الدراسة واملصادقة على اتفاقية بني جملس مجاعة مراكش والوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش لتسديد 
    ديون استهالك االنارة العمومية .

                                                      

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

لتالوة نص تقرير االجتماع المشترك بين لجنة المرافق العمومية    عبد االله الغلفبداية أعطي الكلمة للسيد  
 المتعلق بهذه النقطة. والخدمات ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجةبرئيس اللجنة المكلفة نائب  عبد االله الغلفالسيد 
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  23النقطة رقم حول 

 مبا يلي: جمللس مجاعة مراكش واملتعلقة 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 23النقطة رقم 

  

 بني اتفاقيةالدراسة واملصادقة على 

 جملس مجاعة مراكش و الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش 

                                                                                          .لتسديد ديون استهالك االنارة العمومية 
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فةي جةدول اعمةال  المدرجةة تحضةير الةنقط  اسةتكمال  ، وفي اطةارية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا

لكل من السادة   الموجهة  04/10/2019  بتاريخ  20417  رقم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2019  اكتوبرلشهر    العاديةالدورة  

بةالمرافق والعموميةة والخةدمات المكلفةة   اجتمةاع المشةترك بةين اللجنةةأعضاء اللجنة والمجلس للحضور والمشاركة في أشغال  
 أكتةوبر  9  األربعةاءيةوم    اسةتأنفت اللجنةة المشةتركة المةذكورة اجتماعهةا  ،واللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

السةيد كةل مةن  صباحا بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمةد الخةامس برئاسةة الحادية عشر  على الساعة  2019

المكلفةة بالميزانيةة   بةالمرافق والعموميةة والخةدمات والسةيد الحسةين نةوار رئةيس اللجنةةالمكلفة    ةرئيس اللجنإبراهيم بوحنش  
 االتية:  نقطلتدارس ال  والشؤون المالية والبرمجة

املوافقة على اجراء مبادلة يف شان العقارات اململوكة للدولة واملستغلة من طرف مجاعة مراكش وأسهم هذه االخرية يف  :8النقطة رقم  •
   مراكش()نقطة مقرتحة من طرف السيد الوالي عامل عمالة                                           رأمسال فندق املامونية مبراكش.

الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة بني جملس مجاعة مراكش وجملس جهة مراكش اسفي حول اجناز مشروع مدينة  :9النقطة رقم  •
   الفنون واالبداع.

موراكش  :21النقطة  • الدراسة واملصادقة على ملحق اضايف التفاقية النجاعة الطاقية لتدبري مرفق االنارة العمومية بني جملس مجاعة 
 وشركة التنمية احمللية "حاضرة االنوار".

 الدراسة واملصادقة على اتفاقية ربط احملطة البيوكهربائية بالشبكة الكهربائية : 22النقطة  •
لتسديد ديون  بني جملس مجاعة مراكش و الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش اتفاقيةصادقة على الدراسة وامل :23النقطة  •

                                                                                           .استهالك االنارة العمومية
 

 :  السادة اللجنتينحضر االجتماع من أعضاء   -

 ، حفيظة مجدار، أحمد عبيلة، عبد الهادي ويسالت، عادل المتصدق، عبد االله الغلف، محمد باقة، يوسف ايت رياض. ي. عبد الحفيظ المغراوي
 

 : السيدتانوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :   احمد المتصدق 
 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي )عضو اللجنة(  :  نادي ي الحسن الم

 النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي .  :  عبد الرزاق جبور 
 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
 ، ثورية بوعباد، سعيدة ساللة، عبد الفتاح رزكي.، خليل بولحسنالحسن بباوي، خليفة الشحيمي، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال، عبد الهادي فاري

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش  :    عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس  :   محمد المحير 
 ومراقبة التدبير رئيس قسم الدراسات االستراتيجية والتخطيط  :   سمير لعريبية 

 رئيس قسم الممتلكات الجماعية  :  هشام بل الحوتي 
 رئيس قسم المرافق العمومية الكبرى المحلية والبيئة  :  عبد الغني اوشن 

 رئيسة مصلحة العالقة مع الوكاالت  :   خديجة عبيدي 
 عن المديرية العامة للمصالح  :   سعيد الكرس 

 المديرية العامة للمصالح عن  :  عبد الرحيم العلمي 
 عن قسم أعمال المجلس  :   عادل الزرود 

 عن قسم أعمال المجلس  :   سعد نجاي 

 جملس مجاعة مراكش

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات تقرير اجتماع 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 

 23النقطة رقم 
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   :السادة  المصالح الخارجيةوحضر االجتماع من ممثلي  -
 المدير العام لشركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"  :  Enrique Solanaانريكي سوالنو 

 التنمية المحلية "حاضرة االنوار" شركة مستشار ب :   عمر كنون
 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"عن  :  محمد انس اليسيني 

 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"عن  :   حجيبة حرشي
 شركة التنمية المحلية "حاضرة االنوار"عن  :   سعيد بوشكارة 
 الجهوي ألمالك الدولة بمراكشالمدير  :    علي الزواكي

 رئيس قسم االستثمار بمديرية أمالك الدولة لمراكش :   جواد بواضري 
 عن المديرية الجهوية ألمالك الدولة بمراكش  :   ندى الزعيم 

 قسم الجماعات المحلية بوالية مراكش :  سلمى بورزوق 
 

 : 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  الثالثة والعشرونالنقطة   

لتسديد  بني جملس مجاعة مراكش و الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراكش اتفاقيةالدراسة واملصادقة على 
      .ديون استهالك االنارة العمومية

األعضاء  و  ، بداية السادة  تمكين  ولمعرفة  بعد  بالتقرير،  والمرفقة  النقطة  االتفاقية موضوع  من  نسخة  من 

تقديرات   التي اوضحت ان عدم ضبط  الوكاالت  للسيدة رئيسة مصلحة العالقة مع  الكلمة  النزول، أعطيت  اسباب 

ى ان  االعتماد المرصود الستهالك االنارة العمومية في ميزانية الجماعة كان سببا في خلق هذا االشكال، مشيرة ال

يزيد عن    2017و   2016سنتي   بما  المناخ    6ارتفع االستهالك  ملتقى  التي فرضها  ماليين درهم بسبب اإلصالحات 

مليون درهم لم يتم صرفه وهذا أدى إلى عدم تأدية فاتورة    20بقي مبلغ    2017، كما أنه خالل سنة  COP22العالمي  

بسبب دفع قسط    2018مليون درهم عن سنة    25ا مبلغ  استهالك الربع األخير من ذات السنة للوكالة، أضيف إليه

العمومية،  لإلنارة  قسط  وبقي  األنوار"  "حاضرة  لشركة  كمستحقات  موضوع    منه  اإلجمالي  الدين  حجم  ليبلغ 

تمت جدولته على مدة  60االتفاقية   درهم  بمبلغ   مليون  الوكالة،   15اربع سنوات  باتفاق مع  للسنة  مليون درهم 

     .  2019ت هذه األخيرة عن الربع الثالث لسنة وسيضاف إليه مستحقا

قيمة المبلغ الذي دفعته الجماعة  عقب ذلك، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي حيث تساءل السادة األعضاء عن   

، وكذا عن أسباب عدم االستفادة من  2016كمستحقات استهالك للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء منذ سنة  

المداخيل المرتفعة في السنوات األخيرة لتسديد هذا الدين، مؤكدين على ضرورة وضع تقديرات معقولة الستهالك  

 ع الميزانية. االنارة العمومية عند وض

بعض هذه التساؤالت وتقديم مزيد من التوضيحات، تدخل السيد النائب الرابع لرئيس المجلس    إلجابة علىول

سنة   عن  بها  قامت  أن  للجماعة  سبق  عادية  مسألة  الوكالة  مستحقات  جدولة  أن  أوضح  الذي  ،  2016الجماعي 

السنة مبلغ   الدين    2018  و   2017مليون درهم إضافة إلى سنتي    20وتبقى عن ذات  مليون درهم،    60ليبلغ حجم 

مشيرا أنه عند إعداد الميزانية وتحديد تقديرات استهالك االنارة العمومية غالبا ما تواجه هذه التقديرات مستجدات 

األمر الذي أدى    COP22التي عرفت تنظيم مدينة مراكش للحدث العالمي    2017مفاجئة غير متوقعة وكمثال سنة  

عرف قطاع االنارة العمومية بالمدينة مباشرة شركة   2018لحوظ في االستهالك، مضيفا أنه خالل سنة إلى ارتفاع م

االنارة   لفصل  تم وضعها  التي  المبالغ  االستفادة من  متعلق بمسطرة  ارتباك  إلى  أدى  لمهامها  األنوار"  "حاضرة 

م كافة  دفع  سيتم  أنه  على  بالتأكيد  تدخله  مختتما  بالميزانية،  االتفاقية  العمومية  هذه  خالل  من  الوكالة  ستحقات 

 عند تحديده.   2019بمجرد إضافة مبلغ استهالك الربع الثالث من سنة 
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وتأسيسةةا علةةى ذلةةك، وحيةةث تبةةين للسةةادة األعضةةاء أن االتفاقيةةة المعروضةةة تتضةةمن جدولةةة لةةديون االنةةارة 

مليةون درهةم بشةكل ال تثقةل كاهةل الجماعةة، ونظةرا إلةى أن دفةع فةواتير   15العمومية على مدة اربع سنوات بمبلةغ  
استهالك االنارة العمومية يعتبر من النفقات االجبارية للجماعة وبغية عدم تفاقم مستحقات الوكالةة المسةتقلة لتوزيةع 

سةتقلة لتوزيةع المةاء مجلس جماعةة مةراكش و الوكالةة المالماء والكهرباء، ابدت اللجنة موافقتها على اتفاقية بين   
كما هي مرفقة بالتقرير مع تحفظ السيدين ي. عبد الحفيظ  لتسديد ديون استهالك االنارة العمومية  والكهرباء بمراكش

                                                                                        المغراوي وخليل بولحسن.
 

 

 الموقر واسع النظر ولمجلسكم  
 
 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 

 ابراهيم بوحنش 

 

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة 

 الحسين نوار 
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لس    مج 
ال

ماعي    مراكس  ل الج 

ع الماء ي  وز  لة  لت  ق  مراكس   الوكالة  المست  اء ب   والكهرب 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اتفاقية لتصفية متأخرات مجاعة مراكش

اجتاه الوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء  
 مبراكش خبصوص استهالك اإلنارة العمومية

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

90 
 

اصة   ة  خ  ي  اق  ق  ماعة  اي  ا خ رات  ج  ة  مت  ي  صف 
اه ل  مراكس  لت  ج 

مراكس  ات  اء ب  ع الماء والكهرب  ي  وز  لة  لت  ق    لوكالة  المست 

ة   عمومي 
ال
ازه   ب  هلاك الإ 

صوص است 
خ   ت 

 

 بين:
 

 . السيد محمد العربي بلقائد مراكش ممثلة في شخص رئيسهل مجلس الجماعيال
 و

 .السيد ...... الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ممثلة في شخص المدير العام بمراكش
 

 ديباجة
 املتعلق ابمجلاعات.   113.14( بتنفيذ القانون التنظميي رمق  2015يوليوز  7)   1436رمضان    20صادر يف   1.15.85بناء عىل الظهري الرشيف رمق   ▪

( بشأ ن املاكتب امجلاعية املمتتعة ابلشخصية املدنية والاس تقالل املايل وكذا  1964ش تنرب    29)   1384جامدى الاوىل    22بتارخي    2.64.394بناء عىل املرسوم مق  و  ▪

 لتوزيع املاء والكهرابء ملراكش  النظام ادلاخيل للواكةل املس تقل 

 اس هتالك الإانرة العمومية. بناء عىل حمارض اتفاق بني جامعة مراكش والواكةل املس تقل لتوزيع املاء والكهرابء يف شأ ن حرص ادليون املتخدلة عن عدم أ داء مس تحقات   ▪

لها أ اثر سلبية عىل متويل املشاريع الاستامثرية للواكةل املس تقل لتوزيع املاء والكهرابء    اس هتالك الإانرة العمومية يف ذمة امجلاعة و الت  وتفاداي لرتامك مس تحقات ديون  ▪

 ملراكش. 

 )جلسة بتارخي ....... (.   2019وتبعا ملداولت جملس جامعة مراكش املنعقد يف دورته العادية لشهر اكتوبر   ▪

 يلــــــــــــي:وقــــــع االتفـــــــــاق على ما 

ول
أ
 االتفاق عقد موضوع : الفصل ال

ىل حرص وتصفية متأ خرات جامعة مراكش اجتاه الواكةل املس تقل لتوزيع املاء والكهرابء خبصوص اس هتالك الإانرة   هتدف هذه التفاقية اإ

ىل غاية   .  2018دجنرب  31العمومية اإ

خرات بذمة جماعة مراكش : الفصل الثاني
 
 قيمة المتا

غاية   ىل  اإ العمومية  الإانرة  اس هتالك  خبصوص  مراكش  جامعة  بذمة  يه  الت  املتأ خرات  قمية  حرص  مبلغ    2018دجنرب    31مت  يف 

 لالتفاقية لحئة الفواتري غري املؤداة يف ذمة امجلاعة حمصورة من الطرفني.  1موضوع ملحق رمق درمه     010,60 150 60

خرات جدولة اداء : الثالثالفصل 
 
 المتا

 تلزتم جامعة مراكش بأ داء قمية املتأ خرات املشار اليه اعاله عىل دفعات حسب اجلدوةل الزمنية التية:  

 000,00 000 15   :2020ادلفعة ال وىل يف س نة  •

  000,00 000 15   : 2021ادلفعة الثانية يف س نة  •

 :   000,00 000 15 2220ادلفعة الثالثة يف س نة  •

 :   010,60 150 15 2023ادلفعة الرابعة يف س نة  •
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   تفصيل المبالغ المستحقةالفصل الرابع: 
رمق   ملحق  املؤداة  1يضم  غري  الفواتري  لحئة  املاء    لالتفاقية  لتوزيع  املس تقل  الواكةل  ملدير  ويعهد  الطرفني  من  حمصورة  امجلاعة  ذمة  يف 

 تقدمي ايصالت ادلفع عند لك دفعة للجامعة.  والكهرابء

 

 تفعيل االتفاقيـــــة: الفصل الخامس
لرئيس امجلاعي    يعهد  والكهرابء  راكشملاجمللس  املاء  لتوزيع  املس تقل  الواكةل  بعد    ومدير  التفاقية  هذه  دلن  تفعيل  من  علهيا  التأ شري 

 السلطة احملتصة. 

 

 فـــض النزاعــــــــاتالفصل السادس: 

جياد احللول املواتية  اسفيأ ي خالف انجت عن تأ ويل لإحدى مواد هذه التفاقية حيال عىل أ نظار الس يد وايل هجة مراكش   ، دلراس ته واإ

طار الرتايض.   هل يف اإ

 بتارخي: ...................... يف مراكش حرر                           

 

 التوقيعــــــــــــــــات

 

 رئيس املجلس الجماعي ملراكش 

 

 

 املدير العام للوكالة املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء بمراكش 

 

 والي جهة مراكش اسفي 

 عامل عمالة مراكش 
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   المجلس الجماعي لمراكشرئيس  السيد محمد العربي بلقائد

ف اللجنة،  تقرير  نص  تالوة  اربع  بعد  مدة  على  العمومية  االنارة  لديون  جدولة  تتضمن  المعروضة  االتفاقية 
 بمراكش.  الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مليون درهم لفائدة  15سنوات بمبلغ  
 

 بةةاب المناقشةة مفتةوح . 

 عضو المجلس الجماعي  المغراويالسيد م عبد الحفيظ 

مليون درهم في البند المتعلق باستهالك الكهرباء بينما بلغ حجم االستهالك    70برمجنا مبلغ    ، 2016في سنة  

 مليون درهم.   8مليون درهم بمعنى أن العجز في هذا الباب هو    78

مليون    1مليون درهم، أي فائض قدره    79مليون درهم في حين بلغ االستهالك    80برمجنا    ، 2017و في سنة  

 مليون درهم .  82مليون درهم و بلغ االستهالك   86برمجنا  2018و في سنة    درهم،

 مليون درهم الذي تطالب به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.  60مبلغ   اتىلذلك أتساءل من أين 

 عضو المجلس الجماعي السيد خليل بولحسن

ميزانيات    في  المرصودة  المبالغ  لذلك   2018  و   2017  و  2016ان  الكهرباء،  مستحقات  كل  لتسديد  كافية  هي 

وقد قيل لنا في اطار اللجنة أنه    مليون درهم المستحق على الجماعة في هذا االطار.   60اتساءل من أين جاء مبلغ  

مليون درهم من المبالغ المرصودة الستهالك الكهرباء الى مشروع حاضرة االنوار، والسؤال هو لماذا ال    40تم نقل  

 تصرف كل المبالغ المرصودة الستهالك الكهرباء فيما خصصت له .  

 فأقترح أن تكون على دفعتين فقةط .   ،أمةا عةن الجدولة الزمنية 

 عضو المجلس الجماعي سيد عبد االله الغلفال

بمناسبة هذا الموضوع والذي تحرص فيه الجماعة على أن تؤدي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء كل   

مستحقاتها، يجب على الوكالة المستقلة هي االخرى أن تقدم للمواطنين الخدمات التي يطلبونها ومنها على سبيل  

ألن الوكالة   الحصول على العدادات االضافية بدون اجراءات ادارية معقدة أو تكاليف مالية باهظة   المثال تمكينهم من 

 رابح.  - المستقلة هي في المقام االول مؤسسة تجارية ويجب أن يسود في تعاملها مع المواطنين منطق رابح

لم  المقبلة  فبراير  دورة  خالل  المستقلة  الوكالة  مدير  باستدعاء  أطالب  والمواضيع  لذلك  الموضوع  هذا  ناقشة 

 األخرى العالقة مع الوكالة المستقلة. 

 عضو المجلس الجماعي السيد عبد الغني دريوش

 أريد الحديث عن بعض المواضيع العالقة مع الوكالة المستقلة.  ، بعيدا عن الحديث عن االتفاقية 

لس الجماعي أي علم بذلك، مما يشي  لقد أجرت الوكالة المستقلة حملة لمحاربة القوارض دون أن يكون للمج -

اجراء   الجماعية يصرون على ضرورة  االطر  المختصين من  والجماعة، الن  الوكالة  بين  تنسيق  أي  بغياب 

 العملية في توقيت واحد حتى يتم القضاء على القوارض دفعة واحدة واال سينجو بعضها وتتكاثر مجددا . 
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فليس هناك أي مخاطب رسمي لدى الوكالة يمكننا    ،تمديد الشبكاتبخصوص اصالح حفر الطريق الناتجة عن   -

" وليس من   الموقف   " بطريقة سيئة ومن طرف عمال  تتم  االشغال  أن  كذلك  والمالحظ  بشأنها  معه  التواصل 

 طرف مقاولة مختصة دون متابعة وال مراقبة ال من طرف الوكالة وال من طرف المجلس الجماعي . 

 المجلس الجماعيعضو  السيد محمد لكبار

أتساءل هل يجوز من   لذلك  االنوار،  لفائدة مشروع حاضرة  تم تحويله  قد  المستحق  المبلغ  ان جزءا من هذا 

 الناحية القانونية اجراء مثل هذه العملية. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد الحر

سنة    بدأ  الذي  المجلس  أن  ذلك  الموضوع  هذا  في  واضح  غير  اطار  كان    2015هناك شيء  في  دائما  يرصد 

مليار. وكلنا   6مليار لفائدة الوكالة المستقلة، لذلك اتساءل كيف بقي في ذمتنا للوكالة مبلغ   8النفقات االجبارية مبلغ 

مليار من بين المبالغ الملغاة أو تم    2مليار لفائدة حاضرة االنوار وأخشى أن يكون مبلغ    4نعلم أنه تم تحويل مبلغ  

 لنفقات اخرى. تحويله هو االخر 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

يترتب في كل سنة ديون جديدة في مجال    أنه  التي    االنارة العمومية، يجب أن نعرف  التقديرات  مما يعني أن 

التطور   الى  بالنظر  االستهالك  في  المدينة  لتوسع  نظرا  كافية  تكن  لم  الباب  هذا  في  الجماعي  المجلس  وضعها 

 العمراني واحداث تجزئات ومرافق ادارية وتجمعات سكنية جديدة. 

مع الوكالة المستقلة من   تاجديد، وقد كانت المجالس السابقة تعقد مثل هذه االتفاقيبليس  الموضوع  هذا    ان

 أجل تسديد الديون المترتبة عن الجماعة في مجال استهالك الماء والكهرباء كلما لزم االمر. 

 عضو المجلس الجماعي السيد محمد ايت الزاوي

الجماعة على  الديون  لتراكم  تسديد    ،تفاديا  أجل  من  المستقلة  الوكالة  مع  اتفاقيات  تعقد  دائما  المجالس  فان 

 المؤسستين. ديونها في هذا الباب وحتى تبقى العالقة سلسة بين  وجدولة

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

المناقشة تدخل اضافي،بعةةد هذه  اي  هناك  يكن  لم  وان  االتفاقيةة  ،  للتصويةت على هذه  اساس  نمةر  ان على 

المتأخرات   قيمة  بأداء  مراكش  جماعة  بذمتها  تلتزم  هي  غاية  التي  إلى  العمومية  اإلنارة  استهالك    31بخصوص 

 درهم  على دفعات حسب الجدولة الزمنية االتية:    010,60 150 60في مبلغ  2018دجنبر 

 000,00 000 15   :2020ادلفعة ال وىل يف س نة  •

  000,00 000 15   : 2021ادلفعة الثانية يف س نة  •

 :   000,00 000 15 2220ادلفعة الثالثة يف س نة  •

 :   010,60 150 15 2023ادلفعة الرابعة يف س نة  •
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الرابعة والعشرونالنقطة 

التحمالت املتعلق جبمع النفايات املنزلية واملماثلة هلا وتنظيف الطرقات والساحات  الدراسة واملصادقة على كناش
   العمومية ونقلها اىل مركز الطمر والتثمني.

                                                      

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 تأجيلها لدورة الحقة.  بعد اذنكم   النقطة للتداول، سنقررنظرا لعدم جاهزية 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    التاسعة والعشرونالنقطة 

 ( ممثلني جمللس مجاعة مراكش  يف اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية "باص سييت متجددة".3انتداب ثالثة ممثلني )

)نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                                                              
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة ) 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر  الثالثون النقطة 

 "حاضرة االنوار"      اجمللس االداري لشركة التنمية احمللية مراكش يفانتداب ممثلي جملس مجاعة 

 )نقطة مضافة من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(           

 

اذا سمحتم سنؤجل البث في هذه النقطة، لكن قبل أن نمر للنقطة الموالية أعطي الكلمة للسيد خليل بولحسن 
 في اطار نقطة نظام . 

 عضو المجلس الجماعي  

ان ممثلي مجلس جماعة مراكش في المجلس اإلداري لشركة التنمية المحلية " حاضرة االنوار" قد تم اقتراح   
بطريقة  انتخا يتم  لم  السابقين  تعيين االعضاء  االداري وانما بسبب أن  للمجلس  االنتدابية  المدة  انتهاء  بهم ال بسبب 

 قانونية وبالتالي أدعو رئاسة المجلس الى اجراء التصويت على المنتدبين في هذه الدورة . 

لمراكش رئيس المجلس الجماعي 

النظام   انتدابهم و خضعوا للتصويت وفق مقتضيات  تم  جوابا على نقطة النظام هذه، فان الممثلين الحاليين قد 
االساسي وأن المقرر قد تم التأشير عليه من طرف مصالح وزارة الداخلية وبالتالي فليس هناك أي خرق للقانون في  

 هذا الباب . 

 ة الحقة. اذا سمحتم سنؤجل البث في هذه النقطة الى دور
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:(17/10/2019الجلسة الثالثة بتاريخ )  2019من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الواحدة والثالثون النقطة 

     . ممثل واحد جمللس مجاعة مراكش يف اجمللس اإلداري لشركة املامونيةانتداب 
 

 لمراكش الجماعيرئيس المجلس 

 ق أن ذكرت وبما أن هذه النقطة أصبحت غير ذي موضوع فهي ملغاة. كما سب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

106 
 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

107 
 

:(17/10/2019الجلسة الثالثة بتاريخ )  2019من جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر   الثانية والثالثونالنقطة 

اجلماعات "مراكش الكربى"  املكلفة بتدبري مركز طمر و تثمني النفايات تعيني منتدبي اجلماعة لدى مؤسسة التعاون بني 
 .املنزلية واملماثلة هلا ملراكش واملتواجدة برتاب مجاعة املنابهة

  )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوالي عامل عمالة مراكش(                                                                         
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثة الجلسة ) 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر   الثالثة والثالثونالنقطة 

إحاطة اجمللس علما بتقارير ممثلي اجمللس اجلماعي املنتدبني لدى اهليئات التداولية لألشخاص االعتبارية اخلاضعة 
  للقانون العام وباهليئات االستشارية

 

 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    والثالثونالرابعة النقطة 

                                                         إحاطة جملس مجاعة مراكش علما بالقرارات املتخذة يف أجهزة شركات التنمية احمللية

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

 إذا سمحتم سنؤجل هاتان النقطتان إلى جلسة التمديد لعدم الجاهزية. 

 . 28أما اآلن فسنعود لتدارس آخر نقطة متبقية لهذه الجلسة وهي النقطة رقم 
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 :   (17/10/2019بتاريخ  الثالثةالجلسة )  2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر    الثامنة والعشرونالنقطة 

                                                        .2019دعم اجلمعيات واألندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية 

   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

أعطي   للسيد  بداية  الشحيمي الكلمة  المكلفة    خليفة  اللجنة  والتنمية  رئيس  والرياضية  الثقافية  بالشؤون 

 التقرير المتعلق بهذه النقطة. نص لتالوة   االجتماعية وإشراك المجتمع المدني

 

 ة االجتماعية وإشراك المجتمع المدنييبالشؤون الثقافية والرياضية والتنماللجنة المكلفة رئيس نائب  عبد الهادي فاري السيد 
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 28 م رق ةحول النقط

 مبا يلي: جمللس مجاعة مراكش واملتعلقتني 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر  جملس مجاعة مراكش

 :28النقطة رقم 

 دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش

 .2019برسم السنة املالية 
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 العاديةةفي جدول اعمال الدورة    المدرجة  ، وفي اطار تحضير النقطية والتنظيمية الجاري بها العملللمقتضيات القانون  طبقا
لكل من السةادة أعضةاء اللجنةة  الموجهة 23/09/2019 بتاريخ 18112 رقم  لمجلس جماعة مراكش، وتبعا للدعوة  2019  اكتوبرلشهر  

واشةراك بالشةؤون الثقافيةة والرياضةية والتنميةة االجتماعيةة  اللجنةة المكلفةة  اجتمةاع  والمجلس للحضةور والمشةاركة فةي أشةغال  
صةةباحا بقاعةةة  الحاديةةة عشةةرعلةةى السةةاعة  2019 شةةتنبر 30 االثنةةينيةةوم  المةةذكورة اجتماعةةا عقةةدت اللجنةةة ،المجتمةةع المةةدني

 االتية:  نقطة لتدارس الرئيس اللجنخليفة الشحيمي  السيد    االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة

العاصمة األفريقية للثقافة بني جملس مجاعة مراكش واحتاد املدن  2020لالتفاقية االطار مراكش لدراسة واملصادقة على ملحق تكميلي ا ▪
 واحلكومات احمللية االفريقية.

تنظيم  حول جهة مراكش اسفي و احتاد املدن واحلكومات احمللية االفريقية جملسالدراسة واملصادقة على اتفاقية بني جملس مجاعة مراكش و  ▪
 عاصمة افريقيا للثقافة. 2020مراكش 

 لفائدة مجعية االطلس الكبري يف إطار دعم مشروع النقل املدرسي مبقاطعة النخيل.منحة سنوية  ملحق تعديلي التفاقية ختصيصالدراسة واملصادقة على  ▪
 لى اتفاقية شراكة وتعاون بني جملس مجاعة مراكش ومجعية االعمال االجتماعية ملوظفي ومتقاعدي مجاعة مراكش.الدراسة واملصادقة ع ▪
 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية  ▪

 

 

 :  السادة اللجنةحضر االجتماع من أعضاء   -

 عبد الهادي فاري، محمد ايت بويدو، محمد لكبار، عبد الهادي بن عال.  
 

 : السادةوحضر االجتماع من أعضاء مكتب المجلس   -
 لرئيس المجلس الجماعي الثانيالنائب  :  عبد السالم سي كوري

 لرئيس المجلس الجماعي الخامسالنائب  :  ي. الحسن المنادي 
 )عضو اللجنة(  ئيس المجلس الجماعيلر السابعالنائب  :  عبد الرزاق جبور 
 )عضو اللجنة(  لرئيس المجلس الجماعي التاسعة ةالنائب :  عواطف البردعي

 

 : السادة اعضاء المجلس الجماعي  من  في االجتماع شارك -
عبد المجيد ايت   ي. عبد الحفيظ المغراوي، ي احفيظ قضاوي العباسي،حفيظة مجدار، محمد الزراف، يوسف ايت رياض، محمد باقة،  

ويسالت،   الهادي  عبد  لعويدي،  جويدة  محمد القاضي،  لمغاري،  إسماعيل  بنلعروسي،  محمد  بوحنش،  إبراهيم  الوجداني،  المصطفى 
 االدريسي، عادل المتصدق، السعيد ايت المحجوب.

 

 السادة: بصفة استشارية ما شارك من أطر جماعة مراكشك -
 

 العام لمصالح جماعة مراكشالمدير  :   عبد الكريم الخطيب 
 رئيس قسم أعمال المجلس :   محمد المحير

 رئيس قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية  :  عبد العزيز األمري
 رئيس مصلحة الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات  :   عادل نزار 

 عن المديرية العامة للمصالح :   سعيد الكرس
 باب، الثقافة، الرياضة والتربيةعن قسم الش :  عبد الرحمان الخاضري 

 عن قسم الشباب، الثقافة، الرياضة والتربية :  المصطفى القادري 
 عن مقاطعة النخيل  :   مليكة الصبري 

 عن قسم أعمال المجلس :   عادل الزرود 
 عن قسم أعمال المجلس :   سعد نجاي 

 الكنيدري رئيس جمعية االطلس الكبير محمد  : وحضر االجتماع من ممثلي جمعيات المجتمع المدني السيد  -

 مراكشجملس مجاعة 
 

 2019الدورة العادية لشهر اكتوبر 

بالشؤون الثقافية والرياضية والتنمية تقرير اجتماع اللجنة املكلفة 

 االجتماعية واشراك اجملتمع املدني

 28رقم  النقطة
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 : 2019من جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر  الثامنة والعشرونالنقطة 
 

 .2019دعم اجلمعيات واالندية الرياضية الناشطة مبدينة مراكش برسم السنة املالية  ▪
 

النقطة هذه  مناقشة  بداية  والمرفقة  في  بها  الخاصة  المرجعية  الوثائق  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد   ،
بالتقرير )محضر لجنة االنتقاء االولي + لوائح دعم الجمعيات والنوادي الرياضية(، ذكر السيد نائب رئيس اللجنة أن  

المع الجمعيات  ملفات  دراسة  االولي قصد  االنتقاء  للجنة  متعددة  لقاءات  الموضوع عرف  تم  هذا  أن  بعد  بالدعم  نية 
، بعدها قام بتالوة محضر االجتماع الخاص 2019يوليوز    23تأجيل البث في النقطة خالل الدورة االستثنائية بتاريخ  

 بلجنة االنتقاء. 

عقب ذلك، فتح باب النقاش وإبداء الرأي حيث تساءل السادة األعضاء حول مدى احترام لجنة االنتقاء لمبالغ الدعم  
 طلبتها الجمعيات، والمعايير المعتمدة في هذا االنتقاء وتحديد الدعم. التي 

لجنة    أن  أكد  الذي  الجماعي،  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  للسيد  الكلمة  أعطيت  التوضيحات،  من  مزيد  ولتقديم 
ها واعتماد  االنتقاء األولي منصوص عليها في كناش التحمالت الخاص بدعم الجمعيات، وقد سهرت على دراسة ملفات

معايير موحدة معقولة معتمدة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضات المعنية لتحقيق نوع من التوافق، مشيرا  
  130مليون سنتيم، واألولمبيك    120أن بعض الجمعيات طلبت دعما أكثر مما تم منحها كنادي المولودية لكرة القدم  

مليون درهم وهو قابل للمراجعة، مضيفا أنه باإلمكان أخذ مبالغ من    50هما  مليون وحددت لجنة االنتقاء لكل واحد من
 صنف رياضي معين ومنحه لصنف آخر. 

 وبعد مناقشة مستفيضة حول بعض الجمعيات، تم االتفاق على مقترح التعديل اآلتي: 

 المتخذ على مستوى اللجنة  المعروض على اللجنة  اسم النادي 

 400.000 500.000 المراكشي  أولمبيك نادي

 400.000 500.000 القدم  كرة  فرع  مراكش مولودية   نادي

 700.000 600.000 اليد   لكرة  مراكش مولودية   نادي

 700.000 600.000 اليد  كرة فرع  المراكشي الرياضي  الكوكب  نادي

 

وبه تكون اللجنة قد انهت تدارسها حول النقطة باالتفاق على الالئحة المقدمة المرفقة بالتقرير على اساس  
 االخذ بالتعديل اعاله  

 

 ولمجلسكم الموقر واسع النظر 

 رئيس اللجنة      

 

 

 

 

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

124 
 

 

 

 

 محضر اجتماع

بتاريخ   االنتقاء األولي  الساع  2019شتنبر  18انعقدت لجنة  صباحا بمكتب رئيس جماعة مراكش    11:30  ةابتداء من 

المتواجد بشارع محمد السادس برئاسة السيد نائب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع  
لواء   تحت  المنضوية  الرياضية  واألندية  الفرق  لفائدة  المالي  الدعم  توزيع  موضوع  لدراسة  فاري  الهادي  عبد  العصب  المدني 

 والجامعات الرياضية وقد حضر هدا االجتماع السيدة والسادة:
 مقاطعة مراكش المدينة كريم سالم:   –هشام صامض  -
  مقاطعة جليزمحمد بن بال:  -
   مقاطعة المنارةمحمد الرباطي:  -عبد الرزاق جبور -
   مقاطعة النخيلعبد العالي العوفي : –جويدة لعويدي  -
o  كما شارك من اطر جماعة مراكش 
 عبد العزيز االمري:رئيس قسم الشباب والرياضة والتربية  -
 عبد الرحمان الخاضري: عن قسم العمل االجتماعي -
 عادل نيزار: رئيس مصلحة الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات -

الدعوة وبعد تمكين  في بداية االجتماع وبعد ان رحب السيد نائب رئيس اللجنة  عبد الهادي فاري بالسادة الحضور لتلبية            
بتاريخ   األولي  االنتقاء  لجنة  الرئيس بخالصتي عمل  نائب  السيد  ذكر  الجمعيات  لوائح  من  االولي  االنتقاء  لجنة  أعضاء  السادة 

مشيرا   2019ماي  20 وكدا لجنة الشؤون الثقافية والرياضية والتنمية االجتماعية واشراك المجتمع المدني بتاريخ  2019يونيو26

س جماعة مراكش قرر في  اجتماعه بمناسبة عقد الدورة العادية لشهر ماي تأجيل البث في موضوع توزيع الدعم  الى ان مجل
العادية سعيا لالحاطة اكثر بمختلف المعطيات المتعلقة بدات الموضوع مبرزا   على الفرق واألندية الرياضية الى دورة أكتوبر 

 في توزيع هده المنح : أيضا ان لجنة االنتقاء االولي اعتمدت معيارين 
القسم مما يحافظ على  -1 المالية للفرق واألندية الرياضية النشيطة بنفس  القسم المزاول به: ويقوم على توحيد مختلف االعتمادات 

 مبدأ المساواة والتكافؤ. 
ذل  -2 المحققة:  الدعم    كالنتائج  نفس  منحها  يتم  ما  قسم  الى  الصعود  لها  يخول  بما  متميزة  نتائج  تحقق  التي  األندية  او  الفرق  ان 

األقسام   احدى  الى  نزولها  حالة  لها  الممنوح  الدعم  قيمة  خفض  يتم  دلك  مقابل  وفي  انه  على  القسم  بنفس  لمثيلتها  المخصص 
 األخرى. 
ال          التدخالت أجمعت على أهمية دعم  فرق واألندية الرياضية بمدينة مراكش ال سيما وان قاعدتها اخدت في اتساع  باقي 
 ليتم بعد دلك إقرار ما يلي:  ملحوظ،

المتعلقة   2019يناير    29بتاريخ    2663عدد  -مكتب المديري-اعتماد الرسالة الموجهة من قبل نادي الكوكب الرياضي المراكشي ❖

 منح الفرق واألندية الرياضية. بطلب تجديد شراكة ضمن الطلبات المتعلقة بدعم 
 فريق ونادي رياضي.  101درهم لفائدة   007.500.000.تخصيص اعتماد مالي قدره  ❖
 درهم لفائدة نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم.  2.500.000.00تخصيص اعتماد مالي قدره  ❖
ارير المالية الى غاية التوصل بايجابات  عدم صرف االعتمادات المالية لبعض الفرق واألندية موضوع مالحظات لجنة فحص التق ❖

 دقيقة حول المالحظات المثارة.
وتتبع   ❖ لمراقبة  ودلك  المالي  المجال  في  بكفاءات  والتربية  الرياضة  الثقافة  الشباب  قسم  دعم  الى  مراكش  جماعة  مجلس  دعوة 

 صرف االعتمادات المخصصة للجمعيات المذكورة
لمالي لفائدة اطر القسم سعيا لتمكينهم من اليات وميكانيزمات مراقبة وتفحص عمليات اعداد برنامج تكويني في مجال االفتحاص ا ❖

 الصرف 
 دعوة مصلحة االفتحاص الى تتبع ومراقبة مجاالت الصرف بشأن المنح المخصصة للجمعيات المعنية  ❖

الرياضية وفق الجدول المرفق بهذا  وبشكل اجمالي فقد استقر رأي لجنة االنتقاء االولي على توزيع الدعم المخصص للفرق واألندية  
 17:20المحضر، ليتم بعد دلك رفع اشغال هده اللجنة في تمام الساعة  

 

 المملكة المغربية 
 وزارة الداخلية  

 وعمالة مراكش  والية جهة مراكش أسفي
 مراكش جماعة 

 المديرية العامة للمصالح 
 الثقافة الرياضة والتربية  الشباب قسم

 مصلحة الشراكة ودعم مشاريع الجمعيات
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    رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

كما تعلمون تم عرض هذه النقطة في الدورة االستثنائية السابقة وعرفت بعض الخالف مما جعلها تؤجل إلى  

عليكم   أقترح  والذي  القدم  لكرة  المراكشي  الكوكب  نادي  به  تقدم  دعم  بطلب  علما  أحيطكم  أن  وأريد  الدورة،  هذه 

ب  الجماعي  المجلس  طرف  من  دعمها  المزمع  النوادي  الئحة  المالية  إضافته ضمن  السنة  قدره    2019رسم  بمبلغ 

سنة    1.500.000 العريق  النادي  هذا  مع  شراكة  اتفاقية  إعداد  أساس  على  واهداف    2020درهم  محددة  بمعايير 

 واضحة. 
 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 
 

    عضو المجلس الجماعي  المصطفى الوجدانيالسيد 

بالنسبة لنادي الكوكب المراكشي فقد تدخلت في دورة سابقة مؤيدا دعمه في مقابل تحقيق نتائج إيجابية، فإذا 
به يهبط إلى الدرجة الثانية، أنا ال أعارض اقتراحك السيد الرئيس فكلنا لدينا غيرة على نادي الكوكب وكافة أندية  

العريق بمبلغ   النادي  يلتزموا معنا بتحقيق  ملي   150المدينة وأؤيد دعم هذا  ون سنتيم لكن يجب على مسؤوليه أن 
 شرط أساسي وهو الصعود إلى القسم الوطني األول. 

 
    عضو المجلس الجماعي خليل بولحسنالسيد 

تصنيفات   لمنطق  وعدم خضوعها  اختالالت  عدة  نجد  الرياضية،  الجمعيات  على  الموزعة  للمبالغ  بالرجوع 
فباالطالع ع الرياضية،  أال وهو  األندية  أ وهواة ب  المبلغ لصنفي هواة  تم منح نفس  القدم  أندية كرة    40.000لى 

االتفاق صنف   لجمعية  الممنوح  المبلغ  نفس  منحها  تم  أ  في صنف هواة  والمولودية  األولمبيك  أندية  أيضا  درهم، 
تنقالت ومصاريف هذه  ، كذلك نجد فرق كبير في الدعم بين أندية القسم الشرفي األول وأندية الهواة ب رغم  3هواة  

 األخيرة، لذلك أطلب رفع قيمة دعم األندية المتواجدة في صنف الهواة ب. 
  18.000وبالنسبة لرياضة كرة القدم المصغرة نجد الجمعية الرياضية سيدي يوسف بن علي قد منحت مبلغ  

 درهم وهذا غير منطقي بالنظر إلى تواجدها في القسم الثالث.
مبلغ   منح  األولى  الدرجة  في  الممارس  المراكشي  الكوكب  نادي  نجد  السلة  كرة  برياضة  يتعلق  فيما  أما 

درهم رغم أن    200.000درهم في حين تم دعم نادي هواة الكوكب المراكشي الممارس بقسم الهواة بمبلغ    850.000
 م فقط. دره 40.000الفرق بين الناديين درجة واحدة ونجد نادي الطاقة منح مبلغ 

درهم فقط عكس    50.000وفيما يخص رياضة كرة اليد نجد أندية تمارس في القسم الوطني األول منحت مبلغ  
 نفس القسم في رياضة كرة السلة، إضافة إلى تواجد فوارق كبيرة في دعم أندية تمارس نفس الرياضة. 

 
    عضو المجلس الجماعي محمد االدريسي السيد 

مليون سنتيم دعم ضئيل، ألننا إن لم نقف مع    150كب المراكشي لكرة القدم بمبلغ  أنا أرى أن دعم نادي الكو
مليون    200هذا النادي في الظرف الحالي فسينزل حتى من القسم الثاني، لذلك أقترح رفع مبلغ دعم هذا النادي إلى  

 سنتيم. 
كل جمع المطلوب من طرف  الدعم  مقدار  المعروضة  الالئحة  في  أن يضمن  أتمنى  لكي يسهل علينا  كنت  ية 

 مقارنة هذا الدعم مع دعم السنة الماضية. 
لذلك  منطقية  غير  والهواة ب مسألة  أ  الهواة  أندية  من  لكل  المبلغ  نفس  فمنح  القدم،  كرة  لرياضة  بالنسبة 

 أقترح رفع مبلغ الدعم المخصص ألندية الهواة أ. 
الدورة   في  المدينة حيث  المراكشي  الرياضي  النادي  لدي مالحظة حول  السلة،  كرة  رياضة  بخص  فيما  أما 

درهم، هل هو   200.000االستثنائية السابقة وضع ضمن أندية القسم الثالث واليوم نجده في القسم الثاني ومنح مبلغ 
درهم فقط لذلك    40.000ث وتم دعمها ب  خطأ مطبعي؟ في حين نجد أندية أخرى تمارس في نقس القسم أي الثال

 أقترح رفع مبلغ دعم هذه األندية. 
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    عضو المجلس الجماعي محمد ايت بويدوالسيد  

تقرير اللجنة المختصة في المستوى، والمجلس الحالي يحسب له دعم أندية لم تكن تمنح في السابق بل حتى  
ق في المبلغ الممنوح بين أندية تمارس نفس الرياضة راجع  تقديم مبالغ دعم تفوق عدة مدن داخل المملكة، والفر 

وبالنسبة لنادي الكوكب المراكشي لكرة القدم فهو قاطرة مدينة مراكش في  إلى القسم الذي يمارس فيه كل نادي.  
التداريب بسبب عدم   الفريق رفضوا ممارسة  هذه الرياضة يعيش ظروفا جد صعبة لدرجة أنني سمعت أن العبي 

مليون سنتيم بيقى مبلغ    150لى أجورهم، فرئيس النادي شاب والمكتب المسير في المستوى لكن مبلغ  الحصول ع
 هزيل لمساعدة هذا الفريق خاصة في الظرف الحالي الذي يعيشه. 

 

    عضو المجلس الجماعي ي. عبد الحفيظ المغراويالسيد 

نادي الكوكب المراكشي التي عرضت على لجنة  لقد واكبت اجتماع اللجنة وسألت عن أسباب تأجيل اتفاقية  
 االنتقاء األولي رغم عدم أحقيتها بالبث فيها، فهذه اللجنة تختص فقط بالبث في طلبات الجمعيات الراغبة في الدعم.

مليون وهي تقدم أبطاال للمدينة، كذلك   13وبالنسبة لرياضة السباحة فمن غير المعقول أن نمنح كافة أنديتها  
 ا يخص رياضة المالكمة. األمر فيم

 

    عضو المجلس الجماعي السعيد ايت المحجوب السيد 

المديري  للمكتب  المساعدة  يد  قدم  الجماعي  فالمجلس  القدم  لكرة  المراكشي  الكوكب  لنادي  السابق    بالنسبة 
ارتكب خروقات ولم يقدم أوجه صرف الدعم المقدم له، واليوم أتى مكتب جديد برئيس شاب سندعمه بشروط كي ال  

 يرتكب نفس التجاوزات ويعيد االعتبار للمجلس الجماعي وأعضائه. 
 

    عضو المجلس الجماعي محمد ايت الزاويالسيد 

جماعي الدعم، لكن نادي الكوكب المراكشي هو أكبر    كافة األندية الرياضية المراكشية تستحق منا كمجلس
مليون    600نادي بالمدينة رغم الظروف التي يمر بها والتي نتحسر عليها، فقد كنا ندعم هذا النادي العريق بمبلغ  

مليون سنتيم وهو مبلغ غير كافي لكن ال بد لمسيريه أن يلتزموا    200أو    150سنتيم واليوم لن يصعب علينا منحه  
المجلس بالصعود للقسم األول، ألن مدينة عالمية كمراكش تستحق ان تحظى بناد ينافس بالقسم الوطني األول،  مع  

 ونتمنى من المكتب المسير الجديد للنادي أن يكون في مستوى التطلعات وفي أولويتها الصعود للقسم األول. 
 

    عضو المجلس الجماعي عبد الغني دريوش السيد 

أن  يقول  يحققه    المنطق  ما  مع  يتماشى  مرتفع  بمبلغ  المراكشي  الكوكب  نادي  يدعم  كان  الجماعي  المجلس 
النادي، لكن عين الصواب هو ما اقترحته رئاسة المجلس والمكتب المسير، فعدم تحقيق النادي لنتائج إيجابية ال  

الطبي المدينة ومن  األول على مستوى  النادي  الكوكب  فنادي  له  الدعم  تقديم  الشراكة  يعني عدم  وتجديد  عي منحه 
معه، وهذا الدعم هو رسالة للنادي أن المجلس الجماعي لم يتخلى عنه ولم يخضع الموضوع للحسابات الفارغة،  

 مليون سنتيم على أساس إعداد شراكة وفق شروط محددة بمنطق رابح رابح.  150وبالتالي أؤيد اقتراح منحه مبلغ  
 

    الجماعيعضو المجلس  عبد المجيد بناني السيد 

مليون سنتيم مبلغ هزيل لدعم نادي في حجم الكوكب المراكشي الذي    150أضم صوتي للسيد بويدو، فمبلغ  
يحتاج تنقالت بكافة ربوع المغرب، والملعب الكبير لمراكش ينهك ميزانية النادي، كما أن هذا األخير قام بانتدابات  

 قليل جدا. جديدة في صفوفه، وبالتالي فالمبلغ المقترح لدعمه  
 

    رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

إذن وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، سنمر الى عملية التصويت على النقطة وفق الئحة الجمعيات واألندية  
درهم   1.500.000الرياضية المضمنة في تقرير اللجنة مع إضافة نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم بمبلغ دعم قدره 

على أساس إعداد اتفاقية شراكة بأهداف وشروط محددة خالل    2019إلنقاذ وضعية هذا النادي إلى غاية نهاية سنة  
 . 2020سنة  

 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

132 
 



 ( 17/10/2019الثالثة بتاريخ الجلسة ) مراكشملجلس جماعة  2019محضر الدورة العادية لشهر أكتوبر 

133 
 

 
   عضو المجلس الجماعي العربي بلقائدالسيد 

مديد  رتنا هاته والتي بالمناسبة سيتم ت المداوالت حول النقط المدرجة في جدول اعمال دو  وبه نكون قد انهينا

 حسب مقتضيات القرار االتي:  اشغالها

 ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى السادسة والنصف مساء 
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 ......... بتاريخ ........جملس مجاعة مراكش عدد .... قــرار  لرئيس

 جمللس مجاعة مراكش 2019 اكتوبريقضي بتمديد الدورة العادية لشهر 
 

 إن رئيـس جملـــس مجاعـــة مراكـــــــش
( بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليوز  7)املوافق  1436من رجب  20الصادر بتاريخ  1.15.85بنـــاء على الظهري الشريف رقم  ▪

 منه . 34املتعلـق باجلماعات وال سيما املادة  113.14رقم 

وانتهت  04/10/2019 جمللس مجاعة مراكش قد افتتحت بشكل قانوني بتاريخ 2019 اكتوبروحيث ان الدورة العادية لشهر  ▪
 بعد مرور مخسة عشر يوما متتالية . 18/10/2019مدتها القانونية يف 

 لعدم جاهزية بعض النقط. 18/10/2019الستحالة استكمال التداول يف النقط املتبقية يف اليوم االخري من الدورة اي  و نظـرا ▪
 .ث ان اللجن الدائمة بصدد استكمال حتضريها لبعض النقط املدرجة يف جدول اعمال الدورة املذكورة وحي ▪

 يلــي * * يقــرر ما

 : الفصل االول

( ايام متتالية من ايام العمل وذلك ابتداء  7جمللس مجاعة مراكش ملدة سبعة )   2019  اكتوبر ميدد اجل الدورة العادية لشهر  

.  2019  اكتوبر   21  االثني من يوم   
 : الفصل الثاني

 . 2019  اكتوبر ( من  29)   التاسع والعشرون يبدأ سريان مفعول هذا القرار  ابتداء من تارخيه اىل غاية  
 :الفصل الثالث

اجلدولة الزمنية. اعي املقرر عقدها  يف اطار  جلسات اجمللس اجلم اجللسة او    د  حيدد موع    
 :الفصل الرابع

قصد االخبار ولكل غاية مفيدة كما يعلق ويبلغ للعموم جبميع الوسائل الالزمة.   مراكش يبلغ هذا القرار  اىل  السيد الوايل عامل عمالة  

 حرر بمراكش في ................................. 

 رئيس مجلس جماعة مراكش
 محمد العربي بلقائد                    

 

              

 

        

 

 
المغربيةالمملكة    

     وزارة الداخلية 
 والية جهة مراكش اسفي 

 عمالة مراكش 
 جماعة مراكش   

 المديرية العامة للمصالح 
 قسم اعمال المجلس     
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 مراكش في 


