
 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 
 

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

 بدون نصاب قانوني
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

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

 

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

 بدون نصاب قانوني
 

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

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

 

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

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الثالثةجلسة الحافظة  •

 الزمنية الجدولة الكلمة االفتتاحية و •
 10 – 14 

15 – 16 
 

5 
 

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

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

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

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
38 – 53 

 

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

 

باألغلبية  المصادقة 
 122 – 54 تصويت اول

3 

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

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.1  

على المصادقة 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

123 –  160 

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

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

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

 الوطنية للنقل واللوجيستيك.

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

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

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

4 

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

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

 . املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

161 

6 

 

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

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

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

162 

 

7 

 

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

163 

 
 

8 

 

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

164 

9 
 

 

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

165 

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

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

المصادقة على 
تأجيل التداول 
 للجلسة المقبلة 

166 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

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

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الرابعةجلسة الحافظة  •

 للجلسة الرابعة   الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •
 1 – 3 

4 – 5   
 

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

 

باألغلبية  المصادقة 
 12 – 6 تصويت ثان 

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

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

 34 – 13 تصويت اول

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

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

 48 – 35 تصويت اول

 
 

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

9 
 

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

59 – 60 

 

7 

 

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

التأجيل لدورة  
 قادمة

61 – 77 

3 

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

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.2  

  

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

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

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

 الوطنية للنقل واللوجيستيك.

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
143 –  144 

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

التأجيل لدورة  
 قادمة

143 –  145 

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

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

4 

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

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

 . املتواجدة بمنطقة العزوزية

على المصادقة 
التأجيل لدورة  

 قادمة
179 –  180    

 

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

 

رقم  
 الصفحات  المتخــذ  موضــوع النقطــة  النقطة 

 
 

 

 
 . الخامسةجلسة الحافظة  •

 للجلسة الخامسة   الجدولة الزمنيةالكلمة االفتتاحية و •
 183 –  185   

186    

3 

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

  املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما ييل:
3.3  

  

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

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

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

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

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

      226  – 225 ثان تصويت 

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

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

       231  – 227 ثان تصويت 

 

 الربقية املرفوعة اىل السدة العالية بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادس
 

        234  – 232 تم تالوة البرقية 
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1 
 

 2021دورة استثنائية خالل شهر يوليوز                                  المجلس الجماعي لمراكش

 جلسة علنية                                               

 2021حمضر دورة االستثنائية خالل شهر يوليوز 
 )جلسة صباحية( 27/07/2021اجللسة الرابعة بتاريخ 

  

بتاريخ   بشكل قانوني، وبعد االتفاق    2021/ 07/ 26بعـد افتتاح اشغال الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مراكش 

المجلس  واصل  االفتتاحية،  الجلسة  اعمال  جدول  في  المدرجة  النقط  دراسة  استنفاذ  لعدم  نظرا  مداوالته  مواصلة  على 

الجماعي استكمال التداول بشأنها في اآلجال القانونية للدورة االستثنائية طبقا للقانون واالنظمة الجاري بها العمل، وذلك 

على الساعة الثانية عشرة وخمسة واربعين دقيقة زواال بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس   2021يوليوز      27وم الثالثاءي

بلقائد رئيس مجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد  الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد العربي 

لسيد الوالي عامل عمالة مراكش والسيد محمد ركمي عن عبد هللا سلمان رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا ممثال ل

 قسم الجماعات المحلية بالوالية.  
 

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 عن المديرية العامة لمصالح جماعة مراكش   :   عبد العزيز قوجاح

 المجلس رئيـس مصلحة إدارة شؤون  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   عبد الرحمن مازغ 

 رئيسة مصلحة التهيئة الحضرية ومحاربة السكن غير الالئق  :  فاطمة الزهراء الساخي 

 عن قسم التجهيزات واللوجيستيك :   فؤاد الرابحي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :    خليل مولح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن :     سعد نجاي 

 شارك يف االجتماع من الصاحل اخلارجية السادة: -
 

 عن قسم الجماعات المحلية بوالية جهة مراكش اسفي  :   سعيدة لقليعي 
 عن قسم الجماعات المحلية بوالية جهة مراكش اسفي  :    مريم كعية 

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

 

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

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 20 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

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

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 3
 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 4

 التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب  عواطف الربدعي 5

 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 6
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 7

 "          "          " عبد اهلادي فاري 8
 "          "          " أمحد حمفوظ 9

 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 10

 "          "          " بويدوحممد ايت  11

 "          "          "   حممد بن بال 12
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 "          "          " حسن بباوي 13

 "          "          " حممد لكبار 14
 "          "          " حممد احلر 15
 "          "          " حممد بنلعروسي 16
 "          " "          حممد باقة 17
 "          "          " عبد الرحيم الفربامي 18
 "          "          " موالي البشري طوبا 19

 "          "          " عبد اهلادي بن عال 20
 

 عضو واحد   01    :   عـدد األعضـاء الغائبيــن بعـــذر -

 

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 

 

 عضـوا     65    :    األعضاء الغائبيـن بـدون عــذرعـدد  -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 النائب الثالث لرئيس جملس مجاعة مراكش حممد توفلة 2
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 3
 جملس مجاعة مراكشالنائب اخلامس لرئيس  موالي احلسن املنادي 4
 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 5
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 6
 عضو اجمللس اجلماعي عبد اجمليد ايت القاضي 7
 "          "          " توفيق بلوجور 8
 "          "          " عبد اهلادي ويسالت 9

 "          "          " عادل املتصدق 10
 "          "          " حممد الزراف 11
 "          "          " عبد االله الغلف 12
 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 13
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 14
 "          "  "         عدنان بن عبد اهلل 15

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 16
 "          "          " عبد الرمحان وافا 17
 "          "          " سفيان بنخاليت 18
 "          "          " حياة املشفوع 19
 "          "          " عبد الصمد العمراني 20
 "          "          " بوحلسنخليل  21
 "          "          " محيد خورزك 22
 "          "          " أمحد عبيلة 23
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 24
 "          "          " إشراق البويسفي 25

 "          "          " مريم خاي 26

 "          "     "      زكية ملريين 27
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 "          "          " عبد العزيز مروان 28
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 29
 "          "          " عبد اجمليد بناني 30
 "          "          " حبيبة الكرشال 31
 "          "          " عبد العزيز البنني 32
 "          "          " التمادليرشيد  33
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 34
 "          "          " محيد الشهواني 35
 "          "          " خالد اجديري 36
 "          "          " حممد االدريسي 37
 "          "          " عفيفة الزجناري 38

 "          "          " املصطفى الوجداني 39
 "          "          " عبد الصمد العكاري 40
 "          "          " ابراهيم بوحنش 41
 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 42
 "          "          " جنيب رفوش 43

 " "          "          احلسني نوار 44
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 45
 "          "          " يوسف بن الزاهر 46
 "          "          " سعيدة ساللة 47
 "          "          " حممد نكيل 48
 "          "          " حسن اهلواري 49
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 50
 "          "          " ثورية بوعباد 51
 "          "          " عبد الغين دريوش 52
 "          "          " خليفة الشحيمي 53
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 54

 "          "          " حفيظة جمدار 55
 ""          "           امساعيل امغاري 56
 "          "          " حممد ايت الزاوي 57
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 58
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 59
 "          "          " حليمة باحممد 60

 "          "          " عبد العزيز بوسعيد 61
 "       "          "    حممد بوغربال 62
 "          "          " فاطمة ملكهون 63
 "          "          " امحاد اطرحي 64
 "          "          " جويدة العويدي 65

 

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

 الرحيمبسم اهلل الرمحن 
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

من حيث الترتيب، والثانية رسميا بعد جلستي    االستثنائية في جلستها الرابعة أشغال هذه الدورة    نواصل قبل أن  

بتاريخ   القانوني  النصاب  توفر  بتاريخ    07/2021/  19  –  15عدم  الثالثة  الجلسة    26/07/2021والجلسة  تعتبر  والتي 

للدورة، االولى  الرسمية  عبد    االفتتاحية  السيد  نعين  وموافقتكم،  اذنكم  بعد  ونائبه،  بعذر  المجلس  كاتب  لغياب  ونظرا 

 ي بن عال كاتبا للجلسة. الهاد

 لتصويت ثان نظرا إلمكانية عدم   سيتم عقد جلسة خامسة من بعد جلستنا هاته اعتبارا لوجود نقط تحتاجلإلشارة،  

 توفر االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم وذلك داخل اآلجال القانونية للدورات االستثنائية. 

 : االتية الزمنية ة جدولال  نقط وفق (09)حول عشرة  الجلسةوسنتداول خالل هذه 
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االستثنائية    الثانية النقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ    الرابعة جلسة  ال)    2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

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

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المقرر   تم عرض  ان  وبعد  النقطة،  هذه  بتاريخ    والتصويتبخصوص  السابقة  الجلسة  ان  07/2021/ 26عليه خالل  تبين   ،
المتعلق بالجماعات، اذ ان    113.14من القانون التنظيمي رقم    43لمقتضيات المادة  المصادقة عليها تمت خالفا لمقتضيات المادة  

ة تصويت االغلبية المطلقة  يجب ان تخضع لشكليفي رأسمالها    والزيادةبتغيير غرض شركات التنمية المحلية  المقررات الخاصة  
 تلك الجلسة. لألعضاء المزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحقق عند عرض الموضوع للتصويت خالل 

من النظام االساسي  32و  27،  15،  6،  3،  2تعديل المواد  واالن نعرض نفس المقرر ب

 لألصوات المعبر عنها لألعضاء الحاضرين.  المطلقة للتصويت للمرة الثانية، وسيتم باألغلبية 

 

 : التسمية2املادة 

 .باللغة العربية  "باص سيتي متجددة " اسم و الفرنسية  باللغة  " BUS CITY MOTAJADIDA " تحمل الشركة تسمية

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

بعبارة   أو متبوعة مباشرة وبشكل واضح  الشركة مسبوقة  املحلية شركة« تسمية  للتنمية  األولى » مساهمة  إلى   ، "ش.ت.م"أو األحرف  وتشير 

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

  الشركة : غرض 3املادة 

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

 والتنقل الحضري والبين الحضري، وبالتالي يتعين على الشركة القيام باملهام واملسؤوليات التالية:

 لنقل والتنقل الحضري والبين الحضري؛ املتعلقة بالتنمية في مجاالت ا واالستشاراتإجراء جميع الدراسات  •

 تنفيذ خطط عمل لتطوير مشاريع النقل الرئيسية؛ •

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

العام من خ النقل  وتطوير وسائل  املشاريع  تنفيذ هذه  متابعة  لنقل، وضمان  للنقل  الرئيسية  العام:  الل عرض حديث وفعال 

 حافالت عالية املستوى، ترامواي وغيرها من وسائل النقل؛  خدمة

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

افقية وتتبع نشاط استغال   ل الحافالت؛بالجوانب الخاصة بإمكانية التو

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

 وإدارة خريطة التنقل وما إلى ذلك؛  إحداث منشآت

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

 مسؤولية البحث وإعداد التمويل الالزم؛

 ضمان االمتثال ألحكام القوانين املتعلقة بحماية البيئة في مشاريع النقل الحضري والبين الحضري في جهة مراكش آسفي؛  •

 وضع املوارد الخاصة الالزمة لتحقيق األهداف؛ •

 الية والصناعية واملنقولة والعقارية املتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر  إجراء جميع املعامالت التجارية وامل  عامة، وبصفة  •

 بغرض الشركة. 
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 مال الشركة  رأس  :6املادة 

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

 التالي: على الشكل تم تحريرها كليا 

 االسهم  مبلغ المساهمة بالدرهم  المساهمون 

 995 25  480 599 2 جماعة مراكش 

  997 13  720 399 1 جهة مراكش اسفي 

 1 100 السيد والي جهة مراكش اسفي عامل عمالة مراكش 

 1 100 السيد محمد توفلة 

 1 100 السيدة عواطف البردعي 

 1 100 موالي عبد العزيز كوجي السيد 

 1 100 السيد عبد السالم س ي كوري 

 1 100 السيد إبراهيم بوحنش 

 1 100 السيدة ميلودة حازب

 1 100 السيد احمد املتصدق 

 000 40 000 000 4 المجموع 

 

 الرئاسة وكتابة املجلس   :15املادة 

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

 .الجاري بها العمل

كما يمكن ملجلس اإلدارة أن يقوم بعزله في أي وقت من    ويمكن تجديد انتخابه  .يعين الرئيس ملدة ال يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه كمتصرف

 .األوقات

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

. ويمكن اختيار الكاتب من بين  املنصوص عليها في القانون األساس يكما يقوم كاتب املجلس بتحرير محاضر الجلسات وتضمينها وفق الشروط  

 .أجراء الشركة أو من ذوي االختصاص من خارج الشركة

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

 

 
 

 : أنواع الجمعيات العامة27املادة 

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

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

 .األهلية وعديمو
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  االنعقاد  ومكان  لالنعقادالدعوة 

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

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

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

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

 املصفون.  •

تتم دعوة الجمعيات لالنعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة لإلعالنات القانونية. إذا كانت جميع أسهم الشركة اسمية، يمكن أن يتم ذلك  

 . بتوجيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم

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

 الجمعية، خمسة عشر يوما على األقل حينما يتعلق األمر بدعوة انعقاد أولى وثمانية أيام في الدعوة املوالية.

يتم االستدعاء وفق م القانون رقم    124قتضيات املادة  ينبغي أن  إلى اليوم والساعة   17-95من  املتعلق بشركات املساهمة ويشير بالخصوص 

 واملكان الذي سيعقد فيه االجتماع وكذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها ونص مشاريع التوصيات.

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

و أي  يتعين على مجلس اإلدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة للمساهمين، سواء العادية أو غير العادية أو الخاصة، إذا ما طلب منه ممثل 

 من أصناف األسهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها جدوال لألعمال. 

كن إبطال كل جمعية تتم دعوتها لالنعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى اإلبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل املساهمين حاضرين  يم 

 أو ممثلين في الجمعية.

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

 ... 

 لعادية: محاضر الجمعيات ا32املادة 

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

   .تقدم للقضاء أو غيره

 املوالية لتاريخ االجتماعات. يوما  (15) داخل أجل خمسة عشر أو اإلقليم   عامل العمالة  وإلىمراكش   الجمعيات إلى جماعةيتعين تبليغ محاضر 

اإلدارة   مجلس  رئيس  مراقبة  تحت  املختصة ووضعه  املحكمة  في  الضبط  كاتب  من طرف  املتحركة  األوراق  ملف  أو  السجل  على  التأشير  يتم 

 وكاتبه.

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

ونتائج   للتصويت  املعروضة  التوصيات  ونصوص  النقاشات  عن  وملخص  الجمعية  على  املعروضة  والوثائق  املتحقق  والنصاب  التصويت، 

 التصويت. 

 

 

 

 

 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

9 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

10 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

11 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

12 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

13 
 

االستثنائية    السادسة النقطة   الدورة  اعمال  يوليوز  المنعقدة  من جدول  بتاريخ    الرابعة جلسة  ال)  2021خالل شهر 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

                                                                             نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 التفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش. 1املصادقة على ملحق تعديلي رقم 
 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(         

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

في بداية تدارس هذه النقطة، وفي غياب السيدان رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة  

 ونائبه، الكلمة للسيد عبد الهادي بن عال كاتب الجلسة لتالوة تقرير اللجنة المتعلق بها. 

 

 كاتب الجلسة   عبد الهادي بن عالالسيد 
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 6النقطة رقم:  

 .تثمين املدينة العتيقة ملراكشالتفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج  1املصادقة على ملحق تعديلي رقم 

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

 

 2022تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :8النقطة رقم. 

 

 10النقطة رقم:  

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش،  45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

                                                                                            للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة". 
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

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

المجلتتس اللجنتتة و الموجهة للسادة أعضتتاء 28/06/2021بتاريخ  8111وتبعا للدعوة رقم  ،  2021  يوليوز  15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم  

 08  الخمتتيس، انعقتتد االجتمتتاع المتتذكور يتتوم  بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة والبرمجتتةللحضور والمشاركة في أشغال اجتماع اللجنتتة المكلفتتة  

الستتيد الحستتين نتتوار بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شتتارع محمتتد الختتامس برئاستتة  زواالعشر   الثانيةعلى الساعة    2021  يوليوز

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  للجنةرئيس ا

  رقم    : 6النقطة رقم تعدييل  ملحق  عىل  العتيقة   1املصادقة  املدينة  تثمني  بربنامج  املتعلقة  والتمويل  الرشاكة  التفاقية 

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

  2022تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :8النقطة رقم. 

  2021اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل  :9النقطة رقم. 

  مبلغ    :10النقطة رقم بتحويل  تتعلق  خاصة  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة  ميزانية   45الدراسة  لفائدة  درهم  مليون 

    ة".جماعة مراكش، للمساهمة يف تمويل بعض املشاريع املندرجة يف إطار برنامج "مراكش الحارضة املتجدد
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                                        

 

 

   :يدانالس  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء *  

 عبد الهادي ويسالت.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،
 : واكب االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد *

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي 
 
 

 : السيدانشارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية  *
 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيس  :   محمد المحير 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   رشيد الليموني 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   سعيد باكة 

 

 : وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السادة*
 

 المديرة الجهوية لوزارة التعمير واإلسكان وسياسة المدينة  :   صفاء بومراح 
 رئيس قسم التجهيزات بوالية مراكش آسفي  :  المصطفى بولمان 

 عن شركة العمران مراكش  :   نبيل ايت لفقيه 
 عن شركة العمران مراكش  :   خالد نجم 

 

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

،  15/07/2021بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتحضيرها للدورة االستثنائية املقررة بتاريخ    في جدول اللجنة املكلفة  بالنقط املدرجة

، الثامنة  قط الجاهزة ويتعلق االمر بالنقط السادسةوباتفاق بين أعضاء اللجنة الحاضرين واإلدارة الجماعية، فقد تم اقتراح تدارس الن

 . والعاشرة

 

 تقرير اجتماع 

 اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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 التفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش.  1على ملحق تعديلي رقم  ةاملصادق :6النقطة رقم 

 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                       
إدراجها، أعطيت الكلمة في مستهل مناقشة هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثيقة املرجعية املتعلقة بها، ولتقديم دواعي  

العتيقة ملر  املدينة  تثمين  تهم برنامج  يتعلق بملحق تعديلي التفاقية شراكة  أن املوضوع  أوضح  الذي  بالوالية  التجهيزات  اكش  للسيد رئيس قسم 

مليون    567مليون درهم إلى    484لتكلفة االجمالية للبرنامج من مبلغ  ل  ، يتضمن تعديال 2018/ 05/ 14بتاريخ    املوقعة أمام صاحب الجاللة نصره للا 

من    3مشيرا أن هذه الزيادة ستوزع حسب املادة  ،  كفاية االعتمادات املخصصة لبعض مشاريع البرنامج  نظرا لعدممليون درهم(،    83درهم )بزيادة  

 امللحق التعديلي بين: 

 مليون درهم( 22.5وزارة الداخلية ) -

 مليون درهم(  22.5ن وسياسة املدينة )وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكا -

 مليون درهم( 15جهة مراكش آسفي ) -

 مليون درهم( 15جماعة مراكش ) -

 ماليين درهم(  5وزارة الطاقة واملعادن والبيئة ) -

 ماليين درهم(  3جماعة املشور القصبة ) -

شاريع على التراخيص الضرورية بحكم أنها تمر من مؤكدا في سياق متصل أن كافة الدراسات الخاصة بالبرنامج أنجزت، وحصلت جل امل 

 لجنتين األولى تقنية والثانية إدارية.

ولتقديم مزيد من التوضيحات في املوضوع، منحت الكلمة للسيدة املديرة الجهوية لالسكان وسياسة املدينة التي أشارت إلى أن االتفاقية 

هو احترام اآلجال املسطرة في االتفاقية خاصة وأنها تهم برنامج    ات، مؤكدة أن هدف كافة الوزار 2022  وسينتهي مفعولها في ماي  2018وقعت سنة  

ا من طرف  تثمين املدينة العتيقة الذي وقع أمام أنظار صاحب الجاللة نصره للا، مبينة ان شركة العمران انتهت من كافة الدراسات التي تم تقييمه

الشرك  امللحق  لجنة مركزية بحضور جميع  إعداد  تم  لذلك  املرصود،  االعتماد  يتجاوز  للبرنامج  اإلجمالي  املبلغ  أن  التقييم  واتضح من خالل هذا  اء 

 موضوع الدراسة الذي أعفى صاحب املشروع من تحمل الزيادة في املبلغ اإلجمالي بمفرده. 
 

السادة األعضاء بمشاريع   أشاد  الرأي، حيث  املناقشة وإبداء  أن الجماعة عقب ذلك، فتح باب  العتيقة، مؤكدين  املدينة  تثمين  برنامج 

اريع  ملتزمة بمساهمتها فيها رغم االكراه املالي الذي تعانيه بسبب تداعيات جائحة كورونا، متسائلين حول مدى تقدم األشغال بمختلف هذه املش

 خاصة محور إنجاز وتهيئة مرائب السيارات.
 

يد من التوضيحات، تدخلت من جديد السيدة املديرة الجهوية لالسكان وسياسة املدينة التي ولالجابة على هذه االستفسارات وتقديم مز 

من األشغال، مؤكدة أن مديرية اإلسكان ملتزمة بتمويل البرنامج    %50ووصلت إلى نسبة    %100أوضحت أن شركة العمران أنجزت الدراسات بنسبة  

 األولوية بالنسبة للمديرية. تدريجيا حسب تقدم األشغال وأن هذه املشاريع تحظى ب
 

وفيما يتعلق بمحور إنجاز وتهيئة مرائب السيارات، أعطيت الكلمة من جديد للسيد رئيس قسم التجهيزات بالوالية الذي أوضح أن األمر 

باعتبار املوقع    لى التراث تأثير علاحول مدى  يتعلق بإنجاز مرآبين تحت أرضيين للسيارات واللذان طلبت وزارة الثقافة بخصوصهما القيام بدراسة  

 وتم إرسالها إلى الوزارة املذكورة في انتظار ردها في املوضوع. قامت بإنجاز هذه الدراسة العمران شركة   االثري والتاريخي، مضيفة ان
 

وتأسيسا على ذلك، وحيث تبين للسادة األعضاء أن امللحق موضوع النقطة يندرج في إطار تمويل برنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش،  

املسطر  اآلجال  في  الوجود  حيز  إلى  املشاريع  هذه  بإخراج  اإلسراع  في  ورغبة  نصره للا،  الجاللة  أنظار صاحب  أمام  التوقيع  بشرف  في  الذي حظي  ة 

افقتها  اللجنة    أبدت  فاقية، االت رقم  مو تعديلي  ملحق  ملراكش  1على  العتيقة  املدينة  تثمين  ببرنامج  املتعلقة  والتمويل  الشراكة  هو    التفاقية  كما 

      .مرفق بالتقرير

 وملجلسكم املوقر واسع النظر    

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  
 الحسين نوار 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، فاألمر يتعلق بملحق اتفاقية وقعت سابقا أمام أنظار جاللة الملك نصره هللا،  

أجل ضمان إكمال برنامج  موضوعه تمويل إضافي تم االتفاق عليه بين األطراف المتعاقدة بمن فيهم الجماعة من  

 تثمين المدينة العتيقة. 

 واآلن باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت. 

 

 

 

 

 

 

43113.14ملحوظة:
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:  ( الصباحيةالجلسة    2021/ 27/07بتاريخ )  2021 يوليوزشهر المعقدة خالل    االستثنائية من جدول اعمال الدورة    العاشرةالنقطة  
  

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش،   45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  

 للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".   

   
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                                                 

                                        

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس     محمد العربي بلقائدالسيد 

لغياب رئيس   الجلسة    والبرمجة  المالية  والشؤون   بالميزانية   المكلفة  اللجنة نظرا  لكاتب  الكلمة  ونائبه، اعطي 

 لتالوة نص تقرير اللجنة الخاص بهذه النقطة. 

 

 الجلسة رئيس  عبد الهادي بن عال السيد
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 6النقطة رقم:  

 .التفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش 1املصادقة على ملحق تعديلي رقم 

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

 

 2022املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد وتوزيع  :8النقطة رقم. 

 

 10النقطة رقم:  

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش،  45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

                                                                                            للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة". 
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

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

المجلتتس اللجنتتة و الموجهة للسادة أعضتتاء 28/06/2021بتاريخ  8111وتبعا للدعوة رقم  ،  2021  يوليوز  15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم  

 08  الخمتتيس، انعقتتد االجتمتتاع المتتذكور يتتوم  بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة والبرمجتتةللحضور والمشاركة في أشغال اجتماع اللجنتتة المكلفتتة  

الستتيد الحستتين نتتوار بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شتتارع محمتتد الختتامس برئاستتة  زواالعشر   الثانيةعلى الساعة    2021  يوليوز

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  للجنةرئيس ا

  رقم    : 6النقطة رقم تعدييل  ملحق  عىل  العتيقة   1املصادقة  املدينة  تثمني  بربنامج  املتعلقة  والتمويل  الرشاكة  التفاقية 

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

  2022تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :8النقطة رقم. 

  2021اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل  :9النقطة رقم. 

  مبلغ    :10النقطة رقم بتحويل  تتعلق  خاصة  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة  ميزانية   45الدراسة  لفائدة  درهم  مليون 

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

 

 

   :يدانالس  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء *  

 عبد الهادي ويسالت.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،
 : واكب االجتماع من أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيد *

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي 
 
 

 : السيدانشارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية  *
 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيس  :   محمد المحير 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   رشيد الليموني 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   سعيد باكة 

 

 : وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السادة*
 

 المديرة الجهوية لوزارة التعمير واإلسكان وسياسة المدينة  :   صفاء بومراح 
 رئيس قسم التجهيزات بوالية مراكش آسفي  :  المصطفى بولمان 

 عن شركة العمران مراكش  :   نبيل ايت لفقيه 
 عن شركة العمران مراكش  :   خالد نجم 

 

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

،  15/07/2021بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتحضيرها للدورة االستثنائية املقررة بتاريخ    في جدول اللجنة املكلفة  بالنقط املدرجة

، الثامنة  أعضاء اللجنة الحاضرين واإلدارة الجماعية، فقد تم اقتراح تدارس النقط الجاهزة ويتعلق االمر بالنقط السادسةوباتفاق بين  

 . والعاشرة

 

 تقرير اجتماع 

 اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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رقم   الدراسة10النقطة  مبلغ    :  بتحويل  تتعلق  خاصة  شراكة  اتفاقية  على  مراكش،    45واملصادقة  جماعة  ميزانية  لفائدة  درهم  مليون 

 بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".  للمساهمة في تمويل
 من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش( مضافة)نقطة 

في مستهل تدارس هذه النقطة، وبعد تمكين السادة األعضاء من الوثيقة املرجعية املتعلقة بها، ولتوضيح دواعي إدراجها، أعطى السيد 

اللجنة   ملبلغ  رئيس  املالية  وزارة  لتحويل  باتفاقية  يتعلق  األمر  أن  بين  الذي  بالوالية  التجهيزات  قسم  رئيس  للسيد  لفائدة    45الكلمة  درهم  مليون 

الحاضرة املتجددة" ويتعلق األمر بمشروع منتزه موالي الحسن الذي انتهت الجماعة  ... جماعة مراكش من أجل إنجاز أحد مشاريع برنامج "مراكش 

جاز شطره األول املمتد من باب حدائق املنارة إلى شارع محمد السادس، وتبقى الشطر الثاني الذي يمتد من شارع محمد السادس إلى شارع  من إن

 اليرموك وهو موضوع االتفاقية املعروضة للدراسة. 
 

املبلغ   أن تحويل  األعضاء  للسادة  تبين  الرأي، وحيث  وإبداء  املناقشة  باب  فتح  وبعد  تمويل عقب ذلك،  إطار  في  يندرج  النقطة  موضوع 

إنجاز أحد مشاريع برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة" متمثل في منتزه موالي الحسن الذي سيشكل متنفسا هاما لساكنة وزوار مدينة مراكش،  

افقتها على   جماعة مراكش، للمساهمة في تمويل بعض  مليون درهم لفائدة ميزانية    45اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  أبدت اللجنة مو

كما هي مرفقة بالتقرير على اساس ان يتم التنصيص بالتحديد على املشروع املعني    املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة"

 . شارع اليرموك  منتزه موالي الحسن املمتد من شارع محمد السادس إلى تهيئة ويتعلق االمر  بالشطر الثاني ملشروع
                                                                                                                                      

 وملجلسكم املوقر واسع النظر    

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  
 الحسين نوار 
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 المملكة المغربية 

 

 

 

 

 

 

 

مليون  45اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  

درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش للمساهمة في  

في إطار برنامج "مراكش تمويل مشروع مندرج 

 الحاضرة المتجددة" 
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 الدبـــاجـــــــــة

تطوير   ✓ إلى  الهادفة  السامية  امللكية  للتوجيهات  تطلعات  استحضارا  مستوى  إلى  به  واالرتقاء  واملتوازن،  املتناسق  بشكله  للمملكة  الحضري  النسيج 

 الساكنة؛ 

إطار  و ✓ "مراكش    مشاريعتفعيل  في  مدينة:  بتنمية وتطوير  املتعلقة  اإلطار  املتجددة  اتفاقية  الجاللة نصره هللا  الحاضرة  أنظار صاحب  أمام  املوقعة   "

 ؛ 2014يناير  06بتاريخ 

بشأن اختصاصات العمال كما تم تغييره وتتميمه بالظهير  1977فبراير15املوافق    1437صفر  25الصادر في    1.75.168ظهير الشريف رقم  على ال  وبناء ✓

 ؛1993أكتوبر  06موافق  1414ربيع الثاني   19بتاريخ  1.93.293الشريف رقم 

رقم    وبناء ✓ الشريف  الظهير  في    1.15.83على  التنظيمي    2015يوليوز    7املوافق    1436رمضان    20الصادر  القانون  املتعلق    113.14قم  ر بتنفيذ 

 بالجماعات؛ 

 املتعلق بإصالح املراكز الجهوية لالستثمار وإحداث اللجن الجهوية املوحدة لالستثمار؛   47-18بناء على القانون رقم  ✓

امللكي عدد   ✓ املرسوم  على  بتاريخ    66-330بناء  العمومية كما وقع    1967ابريل    21املوافق ل    1387محرم    10الصادر  للمحاسبة  العام  النظام  بمثابة 

 تغييره وتتميمه،

 التعاون بين الجماعات، بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات 2017نوفمبر  23بتاريخ  2-17-451بناء على املرسوم رقم  ✓

 بمثابة ميثاق الوطني لالتمركز اإلداري؛  2018جنبر د 26موافق  1440من ربيع اآلخر  18صادر في  2.17.618رقم وبناء على املرسوم  ✓

ان نمو  وفي إطار تفعيل السياسة الحكومية لسياسة املدينة والقائمة على مقاربة تشاركية تكفل التقائية تدخالت قطاعات متعددة والهادفة إلى ضم ✓

 غطا اجتماعيا وخاصة على مستويات متعددة؛ منسجم ومتناسق للمدن واملراكز الحضرية التي تعرف تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا وض

 DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHCكومة املغربية وشركة "ح بين ال  2015دجنبر    01وبناء على اتفاقية اإلطار لالستثمار املوقعة بتاريخ   ✓

SA  والسيما الفصل الثالث منها؛ " 

فبراير    16" بتاريخ   DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SAاملغربية وشركة "وبناء على اتفاقية االستثمار الخاصة املوقعة بين الحكومة   ✓

 ؛2016

رقم   ✓ امللحق  على  املوقعة    01وبناء  اإلطار  التفاقية  شركة    2018يناير    25املغير  طرف  من  والتجاري  والسكني  السياحي  املشروع  بإنجاز  واملتعلقة 

"DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SA.» 

 ؛ 2018يناير   25املغير التفاقية الخاصة املوقعة بتاريخ  01امللحق رقم وبناء على  ✓

بتاريخ   ✓ واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  شركة    2018ماي    18وبناء  لفائدة  بمراكش  الدولة  ألمالك  تابعتين  أرضيتين  قطعتين  ببيع  باإلذن  القاض ي 

"DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SA  ؛« 

 2018ماي    25" املنجز بتاريخ    DOWNTOWN HOTEL CORPORATION DHC SAالتوثيقي بين امللك الخاص للدولة وشركة "  وبناء على عقد البيع ✓

متر مربع التابعتين على التوالي للرسم    282سنتيار والثانية ذات املساحة    95آر    08هكتار  5والذي تم بموجبه بيع القطعتين األرضيتين مساحة األولى  

سددته الشركة السالفة الذكر بموجب الوصل   درهم   70.864.280.13الكائنين بمراكش مقابل أداء مبلغ إجمالي قدره   M  12632/و  M/10068العقار  

 ؛24/05/2018بتاريخ   210عدد

 ،  2014نوفمبر 11بناء على قرار لجنة االستثناءات في مجال التعمير املجتمعة بتاريخ    ✓

 ؛ دورته املنعقدة بتاريخ ....................   خالل جماعة مراكشناء على مداوالت مجلس وب  ✓

وذلك استنادا على    ، مليون درهم من ثمن البيع  45مبلغ  ؛ القاض ي بتخصيص  2015نونبر    25وبناء على قرار اللجنة الجهوية لالستثمار املجتمعة بتاريخ   ✓

بتاريخ   املجتمعة  التعمير  مجال  في  االستثناءات  لجنة  "مراكش 2014نوفمبر  11قرار  برنامج  إطار  في  املندرجة  املشاريع  بعض  تمويل  في  للمساهمة   ،

 . الحاضرة املتجددة"

نة مراكش،  وبناء على كون نفس اللجنة أوصت بإعداد اتفاقية خاصة الحقا يتم توقيعها بين كل من وزير االقتصاد واملالية، وزير الداخلية ومجلس مدي ✓

 مليون درهم السالف الذكر.  45لشروط الالزمة لتحويل من طرف الدولة لفائدة ميزانية الجماعة مبلغ  وذلك من اجل تحديد الكيفية وا

 : يلي ومن اجل تفعيل مضامين هذه االتفاقية الخاصة، وقع االتفاق والتراض ي بين األطراف املتعاقدة على ما



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

41 
 

 

 

 

 األطـــراف المتعــاقـــدة:

 وزيـــــــر الداخلية  •

 وزيـــــــر االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة •

 ؛ أسفي-والية جهة مراكش •

 ؛ جماعة مراكش •
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 تم االتفاق على ما يلي:

 : موضوع االتفاقيةاملادة األولى

إلى االتفاقية  للمساهمة    45تحويل مبلغ    تحديد شروط   تهدف هذه  ميزانية جماعة مراكش  لفائدة  في تمويل الشطر  مليون درهم 

مراكش   بمدينة  اليرموك  شارع  إلى  السادس  محمد  شارع  من  املمتد  الحسن  موالي  منتزه  تهيئة  مشروع  من  من الثاني  املشاريع    باعتباره 

 .املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة"

 التزامات األطراف املتعاقدة  نية:املادة الثا

 وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة: 

 . مليون درهم لفائدة جماعة مراكش 45تلتزم الوزارة بتحويل مبلغ 

 جماعة مراكــــــــش: 

 بما يلي: تلتزم الجماعة 

مبلغ   ▪ املحولة    45تخصيص  درهم  اليه  مليون  املشار  املشروع  تمويل  في  املندرج أللمساهمة  الحاضرة    عاله  "مراكش  برنامج  إطار  في 

 . املتجددة"

 . شغال املرتبطة باملشروعانجاز جميع الدراسات واأل  ▪

 وزارة الداخلـــــــــيـــــــــــــــة: 

تحو  أجل  من  املعنيين  املتدخلين  وباقي  املالية  وزارة  مع  بالتنسيق  الوزارة  جماعة  تلتزم  ميزانية  لفائدة  االتفاقية  موضوع  املبلغ  يل 

 مراكش. 

 أسفي:   –والية جهة مراكــــــش 

ــــش  ــ  أسفي بما يلي: -تلتزم مصالح والية جهة مراكــ

  مهام التنسيق واملواكبة 

  .ترأس لجنة التتبع 

 لجنة التتبع  املادة الثالثة:

 أسفي أو من ينوب عنه وتضم ممثلي األطراف التالية: -مراكشتحدث لجنة للتنسيق والتتبع يرأسها السيد والي جهة 

  أسفي  -والية جهة مراكــــــش 

 املديرية الجهوية ألمالك الدولة 

  املركز الجهوي لالستثمار بمراكش 

 الوكالة الحضرية ملراكش 

  جماعة مراكش 

 االتفاقية. ويعهد إلى هذه اللجنة السهر على احترام وتنفيذ التزامات األطراف في إطار هذه 

وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يمكن لهذا األخير أن يستدعي ألشغالها كل من يرى فيه  

 فائدة لحضورها. 

   سريان مفعول االتفاقية والجزاءات املادة الرابعة:

 . فيبتدئ مفعول هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها من قبل جميع األطرا

 تعديل االتفاقية املادة الخامسة:

 اطر القانونية الجاري بها العمل. كل تعديل لالتفاقية يعرض على لجنة التتبع قبل إخضاعه للمصادقة طبقا للمس

 حل النزاعات  املادة العاشرة:

 وزارتي الداخلية واالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة للبث فيها. تعرض جميع النزاعات املحتملة أثناء تنفيذ بنود هذه االتفاقية على 
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 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

اتفاقية   يهم  اللجنة، فاألمر  تقرير  مبلغ  بعد اطالعكم على  بتحويل  تتعلق  لفائدة ميزانية    45خاصة  مليون درهم 

المتجددة"  برنامج "مراكش الحاضرة  تمويل مشروع مندرج في إطار  للمساهمة في  المشروع    جماعة مراكش  وهذا 

اليرموك  يخص   شارع  إلى  السادس  محمد  شارع  من  الممتد  الحسن  موالي  منتزه  تهيئة  مشروع  من  الثاني  الشطر 

اتى   المحول  المبلغ  ان  علما  مراكش.  بتاريخ  بمدينة  المجتمعة  لالستثمار  الجهوية  اللجنة  قرار  ؛  2015نونبر    25من 

مليون درهم من ثمن بيع قطعتين أرضيتين، وذلك استنادا على قرار لجنة االستثناءات في    45القاضي بتخصيص مبلغ  

بتاريخ   المجتمعة  التعمير  إطا2014نوفمبر   11مجال  في  المندرجة  المشاريع  بعض  تمويل  في  للمساهمة  برنامج  ،  ر 

 "مراكش الحاضرة المتجددة".

على انه نفس اللجنة أوصت بإعداد اتفاقية خاصة يتم توقيعها بين كل من وزير االقتصاد والمالية، وزير الداخلية  
ومجلس مدينة مراكش، وذلك من اجل تحديد الكيفية والشروط الالزمة لتحويل من طرف الدولة لفائدة ميزانية الجماعة  

 مليون درهم السالف الذكر وهي المعروضة امامكم.   45مبلغ  
 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح. 

 

 

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

لمقتضيات المادة المادة  إذن، وإن لم يكن أي متدخل، اعرض عليكم مشروع االتفاقية للتصويت طبقا لمقتضيات  

رقم    43 التنظيمي  القانون  الخاصة    113.14من  المقررات  ان  اذ  بالجماعات،  باالختصاصات المتعلق  المتعلقة  بالعقود 

. لمطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم يجب ان تخضع لشكلية تصويت االغلبية االمشتركة مع الدولة 
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االستثنائية    الثامنة النقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ    الرابعة جلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

                                                                             الوالي عامل عمالة مراكشنقطة واردة من السيد                  .2022تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية 

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المالية   والشؤون  بالميزانية  المكلفة  اللجنة  رئيس  السيدان  غياب  وفي  النقطة،  هذه  مناقشة  مستهل  في 

 والبرمجة ونائبه، الكلمة للسيد عبد الهادي بن عال كاتب الجلسة قصد تالوة تقرير اللجنة الخاص بالنقطة. 

 

 كاتب الجلسة   عبد الهادي بن عالالسيد 
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 6النقطة رقم:  

 .التفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج تثمين املدينة العتيقة ملراكش 1املصادقة على ملحق تعديلي رقم 

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

 

 2022املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية تحديد وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير  :8النقطة رقم. 

 

 10النقطة رقم:  

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة مراكش،  45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ 

                                                                                            للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة". 
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

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

المجلتتس اللجنتتة و الموجهة للسادة أعضتتاء 28/06/2021بتاريخ  8111وتبعا للدعوة رقم  ،  2021  يوليوز  15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم  

 08  الخمتتيس، انعقتتد االجتمتتاع المتتذكور يتتوم  بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة والبرمجتتةللحضور والمشاركة في أشغال اجتماع اللجنتتة المكلفتتة  

الستتيد الحستتين نتتوار بقاعة االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شتتارع محمتتد الختتامس برئاستتة  زواالعشر   الثانيةعلى الساعة    2021  يوليوز

 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  رئيس اللجنة

  رقم    : 6النقطة رقم تعدييل  ملحق  عىل  العتيقة   1املصادقة  املدينة  تثمني  بربنامج  املتعلقة  والتمويل  الرشاكة  التفاقية 

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

  2022تحديد وتوزيع املخصص االجمايل للتسيري املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  :8النقطة رقم. 

  2021ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية تحويل اعتمادات بعض فصول  :9النقطة رقم. 

  مبلغ    :10النقطة رقم بتحويل  تتعلق  خاصة  رشاكة  اتفاقية  عىل  واملصادقة  ميزانية   45الدراسة  لفائدة  درهم  مليون 

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

 

 

   :يدانالس  اللجنة حضر االجتماع من أعضاء *  

 عبد الهادي ويسالت.  ي. عبد الحفيظ المغراوي،
 : مكتب المجلس الجماعي السيد واكب االجتماع من أعضاء  *

 النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لمراكش )عضو اللجنة(  :  ي. الحسن المنادي 
 

 

 : السادةشارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية  *
 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس رئيس  :   محمد المحير 
 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   الليموني رشيد 
 عن قسم الميزانية والصفقات واللوجيستيك  :   سعيد باكة 

 

 : وحضر االجتماع من ممثلي المصالح الخارجية السادة*
 

 المديرة الجهوية لوزارة التعمير واإلسكان وسياسة المدينة  :   صفاء بومراح 
 رئيس قسم التجهيزات بوالية مراكش آسفي  :  المصطفى بولمان 

 عن شركة العمران مراكش  :   نبيل ايت لفقيه 
 عن شركة العمران مراكش  :   خالد نجم 

 

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

،  15/07/2021بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة لتحضيرها للدورة االستثنائية املقررة بتاريخ    في جدول اللجنة املكلفة  بالنقط املدرجة

، الثامنة  ضاء اللجنة الحاضرين واإلدارة الجماعية، فقد تم اقتراح تدارس النقط الجاهزة ويتعلق االمر بالنقط السادسةوباتفاق بين أع

 . والعاشرة
 

 

 تقرير اجتماع 

 اللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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 .2022وتوزيع املخصص االجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات برسم السنة املالية  : تحديد8النقطة رقم 

املستجد على الوضعية املالية لجماعة مراكش  19وبعد ان تبين للسادة األعضاء استمرار تداعيات وباء كوفيد بخصوص هذه النقطة،  

ال للسياق  واعتبارا  للنفقات،  نسبي  وارتفاع  اإليرادات  انخفاض  حيث  شتنبر  من  االنتخابية  باالستحقاقات  الخاص  يصادف    2021زمني  الذي 

 العام.  للمقاطعات ضمانا الستمرارية املرفقاإلجمالي للتسيير املرصود  املصادقة على املخصصاالمر يتطلب ضرورة  دورات املجالس، وحيث ان انعقاد  

خل االعتبارات،  للتسييلكل هذه  االجمالي  اعتماد املخصص  الى  اللجنة  للمقاطعات برسم سنة  صت  املرصود  املالية    2021ر   2022للسنة 

 املقترح توزيعه بحسب حصتي التنشيط املحلي والتدبير املحلي وفق الجدول االتي: درهم  86.486.198.41واملحدد في 
 

 

 المجموع مقاطعة النخيل  مقاطعة المنارة  مقاطعة جليز  مقاطعة سيبع مقاطعة المدينة المقاطعات 
سكان المقاطعات حسب  عدد 

 2014احصاء سنة 
120.643 122.889 192.774 411.094 64.590 911 990 

النسبة المائوية لسكان كل  
مقاطعة مقارنة مع عدد االجمالي  

 للساكنة بمدينة مراكش
13.23% 13.47% 21.14% 45.08% 7.08% 100% 

المنحة المخصصة من المبالغ  
 2022المرصودة برسم سنة 

15.567.515.00 12.108.068.00 19.026.963.00 27.675.583.00 12.108.069.41 86.486.198.41 

الحصة الجزافية المخصصة  
للتنشيط المحلي برسم سنة  

2022   10% 
1.556.751.00 1.210.806.00 1.902.696.00 2.767.558.00 1.210.806.00 8.648.617.00 

الحصة المخصصة للتدبير 
 2022المحلي برسم سنة 

14.010.764.00 10.897.262.00 17.124.267.00 24.908.025.00 10.897.263.41 77.837.581.41 

     
                                                                                                                                      

 وملجلسكم املوقر واسع النظر    

 رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة  
 الحسين نوار 
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

للمقاطعات برسم سنة   المرصود  بالمخصص اإلجمالي  يتعلق  فالموضوع  اللجنة،  تقرير  إنصاتكم لنص    2022بعد 

والذي نحن ملزمون بالمصادقة عليه في هذا التوقيت حتى تتمكن مجالس المقاطعات من إدراج ميزانياتها في دوراتها  

القادمة، حيث تم االتفاق مع السادة رؤساء هذه المجالس في ندوة الرؤساء على قيمة المنح كما هي مرفقة بتقرير  

 اللجنة.

 واآلن باب المناقشة مفتوح. 
 

   عضو المجلس الجماعي  باقة محمد السيد 

وهذا   النقطة،  بهذه  مباشر  بشكل  المعنيين  المقاطعات  مجالس  رؤساء  السادة  غياب  وبهذه  أسجل  مؤسف،  أمر 

المناسبة وعلى ذكر مسألة الغياب، زرت منذ قليل مكتب حفظ الصحة الجماعي ووجدته في حالة يرثى لها، تصوروا  

يقوم بالفحوصات ويعطي الحقن ألن الممرضة غائبة والمجلس لديه شراكة مع   معي الطبيب مدير المكتب وحده من 

 ولو ممرض. مندوبية وزارة الصحة ولم تستطع أن توفر لنا 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

موظفة   الصرع  مرض  خلية  ففي  والممرضين،  األطباء  في  نقصا  نعاني  الجماعي  الصحة  حفظ  مكتب  في  فعال 

الصحة  تقاعدت وأخرى تعاني مرضا نفسيا فاضطر الطبيب إلى القيام بأعمالهم، ورغم ربطنا االتصال بمصالح وزارة  

 فلم نتلق جوابا لألسف الشديد. 

أمانة   هو  بل  لوحدهم  المقاطعات  رؤساء  مسؤولية  ليس  المخصص  بأن  أقول  النقطة،  لموضوع  وبالعودة 

 ومسؤولية لجميع األعضاء. 
 

   عضو المجلس الجماعي   الحرمحمد السيد 

أو أشخاص آخرين،   ترأسها نفس األشخاص  قديمة سواء  اليوم سنصوت على مخصص مجالس مقاطعات  نحن 

وأنا لن أحكم على مجلس قادم بمخصص أعتبره هزيال، لذلك يجب إعادة النظر في توزيع هذه المنحة مع الرفع من  

، لذلك  200وألف تسير بمليارين    40بها  آالف أن تسير ب مليارين، ومقاطعة جليز    110قيمتها، فال يمكن لمقاطعة فيها  

إما أن نمنح المقاطعات المنحة التي يستحقونها ونحاسبهم أو نسحبها منهم، وعليه لن أصوت على هذه النقطة إذا لم  

 يتم إعادة النظر في المخصص. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

اإلجمالي   المخصص  أن  بل  القبيل،  هذا  من  شيء  أو  جديد  رئيس  على  حكم  فيه  ليس  المخصص  تحديد  أوال 

من مجموع الميزانية كما حددها القانون، وتمت مراعاة هذه النسبة وكافة المعايير    %10المرصود للمقاطعات نسبته  

المقاطعات، ومن واجبنا أن نصادق اليوم لكي    المعتمدة في التوزيع وحصل التوافق حول هذه األرقام مع السادة رؤساء

 تجد المقاطعات اعتماداتها متوفرة عوض التأخير واالنتظار حتى الدورة المقبلة. 

 إذن، وإن لم يتبق أي متدخل إضافي، سنمر إلى عملية التصويت. 
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  :  (الصباحية الجلسة   07/2021/ 27بتاريخ ) 2021  يوليوز شهر المعقدة خالل  االستثنائيةمن جدول اعمال الدورة   التاسعةالنقطة 

 .2021تحويل اعتمادات بعض فصول ميزانية جماعة مراكش برسم السنة املالية 

                                        

 رئيس المجلس الجماعي لمراكش     محمد العربي بلقائدالسيد 

على   وسنصوتتم ادراج هذه النقطة احتياطيا، غير انه االن اصبحت غير ذات جدوى. وبالتالي فهي ملغاة 

 الغاءها.
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 :)جلسة صباحية( 2021  يوليوز 27المنعقدة في   دورة استثنائية من جدول اعمال   السابعةالنقطة 

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

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

بخصوص هذه النقطة، أعطي الكلمة للسيد أحمد محفوظ رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية  

 المستدامة والسير والجوالن لتالوة تقرير اللجنة الخاص بها. 
 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن أحمد محفوظ السيد 

فعال كان توجه هذا المجلس دائما تسوية وضعية الدواوير، وبخصوص هذه النقطة أراد االخوة األعضاء خالل  

غير   فالنقطة  وبالتالي  متكامل،  غير  تقني  بملف  اصطدموا  األسف  مع  لكن  الزمراني  حي  إشكال  حل  اللجنة  اجتماع 

 ه أطلب تأجيل البث في هذه النقطة. جاهزة، صحيح نحن مع عملية الترحيل لكن بشرط اكتمال الصورة، وعلي

 

 )مقاطعا السيد أحمد محفوظ( عضو المجلس الجماعي  محمد بن بال السيد 

ورفعها  النقطة  على  الموافقة  يتضمن  اللجنة  فتقرير  جاهزة،  غير  النقطة  أن  اللجنة  اجتماع  خالل  نتفق  لم 

ى ساكنة حي الزمراني لتسوية وضعيتها بعد  للمجلس الجماعي لفتح مزيد من النقاش، ألن هذه هي الفرصة الوحيدة لد

 سنة.   30تهميش دام نحو 

 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن أحمد محفوظ السيد 

 جديدة حول الملف وبناء عليها طلبت تأجيل النقطة.  ظهرت معطيات 

 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

المرجو منك أوال السيد محفوظ تالوة تقرير اللجنة، ثم عند فتح باب المناقشة بإمكانك حينها إبداء رأيك في  

 الموضوع. 

 

 بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن رئيس اللجنة المكلفة  أحمد محفوظ السيد 
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  : 7النقطة رقم 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جملس مجاعة مراكش
 2021يوليوز  15الدورة االستثنائية بتاريخ  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيميتة الجتاري بهتا العمتل، وفتي إطتار تحضتير التنقط المدرجتة فتي جتدول اعمتال التدورة 

الموجهتة  28/06/2021بتتاريخ  8109وتبعتا للتدعوة رقتم ،  2021  يوليتوز  15االستثنائية لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها يوم  

والمشتاركة فتي أشتغال اجتمتاع اللجنتة المكلفتة بتالتعمير وسياستة المدينتة والتنميتة المستتدامة للسادة أعضاء المجلس للحضتور  

صتباحا بقاعتة الحاديتة عشتر والنصتف علتى الستاعة    2021  يوليتوز  06  الثالثتاء، انعقتد االجتمتاع المتذكور يتوم  والسير والجوالن

 :النقطة اآلتية، وذلك لتدارس  أحمد محفوظ رئيس اللجنةالسيد  االجتماعات الكبرى بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  
 

 

 . املصادقة عىل اتفاقية خاصة بإنجاز وتمويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني بعمالة مراكش   :  7النقطة رقم 

                            
   :السادة  اللجنة*حضر االجتماع من أعضاء 

 محمد الحر، توفيق بلوجور، حسن بباوي .، محمد بنلعروسي 

 

   :السادة المجلساالجتماع من أعضاء  شارك في*

محمد بن بال، حفيظة مجدار، عبد الهادي بن عال، عبد المجيد الدمناتي، ي. عبد الحفيظ المغراوي، عبد الهادي ويسالت، أحمد  

 عبيلة. 
 
 

 السادة: شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية  و*
 

 ومحاربة السكن غير الالئق رئيسة مصلحة التهيئة الحضرية :  فاطمة الزهراء الساخي 

 مصلحة التهيئة الحضرية  عن :   كريم أمين 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 
 

 

 

وبعد الترحيب بالحضور شاكرا لهم تلبية الدعوة، وتمكين السادة األعضاء من الوثائق المرجعية الخاصة بالنقطة   بداية،

اللجنة ان   التأهيل من جهة وتقاطعا لبرنامجي    درب الزمراني والمرفقة بالتقرير، أشار السيد رئيس  عرف صعوبات هيكلية في 

للسقوط"، مع العيش  "مدن بدون صفيح" و "الدور اآليلة  لتمكينها من  المعنية  للساكنة  الموضوع من جديد فرصة  تبرا عرض 

 الكريم. 

ومحاربة  الحضرية  التهيئة  مصلحة  رئيسة  للسيدة  الكلمة  اللجنة  رئيس  السيد  أعطى  الملف،  هذا  مستجدات  ولمعرفة 

الى   يهدف  االتفاقية  مشروع  ان  اوضحت  التي  الالئق  غير  لترالسكن  األول  الشطر  وتمويل  الزمراني  إنجاز  درب  ساكنة  حيل 

إطار  المتواجد   في  وذلك  الجماعة  ملك  في  العقار  أصبح  أن  بعد  جليز  مقاطعة  العسكري  الحي  االدارية  الملحقة  أكيوض  بدوار 

المخزنية وجماعة مراكش بخصوص الوعاء العقاري ذو الرسم العقاري رقم   المحادي لدرب    223584/ 04معاوضة بين األمالك 

 . يزالزمراني أبواب جل

قبل   االتفاقية  منها  مرت  التي  للمحطات  تؤطر  تقديمية  مذكرة  بتالوة  المصلحة  رئيسة  السيدة  قامت  الصدد،  هذا  وفي 

 الوصول لصياغتها النهائية في الموضوع جاءت على الشكل التالي: 

 
 

 

 تقرير اجتماع 

 اللجنة املكلفة بالتعمري وسياسة املدينة والتنمية املستدامة والسري واجلوالن

 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
 جملس مجاعة مراكش
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 مراكش في: ...........................                                                                                                                 المملكة المغربيـة         

 وزارة الداخلية                

       والية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش  
 مجاعة مراكش                
 المديرية العامة للمصــالح          
 والممتلكات قسم التعمير          

 مصلحة التهيئة الحضرية ومحاربة  
       قالسكن غير الالئ          

                   2021..................عدد .     
 

 

 مذكرة تقدميية 

ويتعلق  من العمليات النموذجية مبراكش، الزمراني الشطر األول من حيتعترب عملية ترحيل 
تبني انها متر مبحاذاة مشروع املنعش العقاري ميمي حللو وتقع فوق  فتح طريق تهيئة مبشروعاالمر 

الوعاء العقاري ملشروع رحاب االتقان، مما جعل الفاعلني احملليني مبراكش يبادرون اىل دعوة املنعشني 
يل هذا اجلزء من احلي خاصة ان املشروعني استفادا من امتيازات يف جلنة العقاريني للتدخل قصد ترح

 االستثناء مما يلزم عليهما املساهمة يف عملية الرتحيل.

 ةويف هذا الصدد توصلت مجاعة مراكش بإرسالية من طرف املديرية اجلهوية للسكنى وسياسي
شروع اتفاقية خاصة بإجناز تتضمن نسخة من م 2021ماي  17بتاريخ  10053املدينة حتت عدد 

وحتويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني من أجل دراستها وكذا حتديد تاريخ لعقد اجتماع 
 من أجل مناقشتها وإبداء الرأي فيها.

ووعيا منها بأهمية املوضوع من جوانبه اإلنسانية واالجتماعية، سارعت مجاعة مراكش عرب مصلحة   
، حبضور املعنيني 2021ماي  23حماربة السكن الغري الالئق بعقد اجتماع يومه التهيئة احلضرية و

باألمر ترتب عنه االتفاق على الصيغة النهائية لبنود االتفاقية ومناقشة التزامات خمتلفة األطراف 
 2021يونيو  25املعنية خاصة مجاعة مراكش وشركة العمران مراكش، كما مت عقد اجتماع ثاني يومه 

 .ه مت التوافق على الصيغة النهائية هلذه االتفاقيةوخالل
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عقب ذلك، وبعد االستماع للتوضيحات االولية، واالطالع على مقتضيات االتفاقية، فتح باب المناقشة وإبداء الرأي، حيث  
 سجل السادة األعضاء مالحظات واستفسارات عامة حول الموضوع جاءت كاآلتي: 

التقديمية للسيرورة التاريخية للملف بالنظر ألهمية المحطات التي مر منها وخاصة مرحلة تفاصيل معاوضة سابقة في الموضوع  عدم تضمين الورقة   ➢
 بين الجماعة ومديرية أمالك الدولة. 

 غياب الوثائق التقنية المرتبطة بالموضوع من دراسة، تصاميم، مساحة، عدد المستفيدين وكذا القيمة المالية للعقارات.  ➢

 غياب الوكالة الحضرية عن المساهمة في االتفاقية باعتبارها مؤسسة تعنى بتهيئة المجال.  ➢

االجماع على غياب أبسط شروط العيش الكريم من بنيات تحتية بدرب الزمراني مع وجود منازل مهترئة مما تطلب عرض هذا الملف االجتماعي   ➢
 وتمكين الساكنة من حقوقها. 

 التي من شأنها حل جزء من االشكاالت العقارية التي يتخبط فيها ساكنة دوار الزمراني. اإلشادة بموضوع االتفاقية  ➢

  تحفظ بعض السادة األعضاء على النقطة وقرار لجنة االستثناءات في الموضوع بدعوى أنه يخدم مصالح المنعشين العقاريين أكثر من ساكنة حي ➢
 الزمراني. 

 الزمراني من خالل أخذ رأيها في الموضوع.  االستفسار حول مدى امكانية إشراك ساكنة حي  ➢

ي  اإلشارة إلى أن الطريق المزمع إنجازها تدخل ضمن برنامج "مراكش ... الحاضرة المتجددة" التي من شأنها فك العزلة وتسهيل الولوج إلى ح ➢
 الزمراني. 

نسبة  ➢ في  المتمثلة  مستحقاتها  عن  الطريق  بإنجاز  المكلفة  العمران  شركة  بتخلي  طابعا    %7  المطالبة  يكتسي  أنه  اعتبار  على  المشروع  قيمة  من 
 اجتماعيا. 

 ضرورة التزام المنعشين العقاريين بعدم مطالبة الجماعة بالتعويض عن مساهمتهما في المشروع.  ➢

الش ➢ تحويل  مع  أمود  الزمراني ومنطقة  بين حي  رابطة  العامة إلحداث طريق  الطريق  التداول حول عملية تخطيط حدود  إمكانية  األخضر  بحث  ريط 
 بالمنطقة إلى شريط يسمح فيه البناء. 

 

الكلمة للسيدة رئيسة مصلحة التهيئة الحضرية   التوضيحات، أعطيت  ولإلجابة على بعض االستفسارات وتقديم مزيد من 
فتح طري  أن مشروع  بل  عقاريين  لمنعشين  أرضية  قطعة  بمنح  يتعلق  ال  الموضوع  أن  أكدت  التي  الالئق  غير  السكن  ق  ومحاربة 

التهيئة المزمع إنجازه بحي الزمراني يمر بمحاذاة وفوق مشروعين للمنعشين العقاريين ميمي لحلو وشركة رحاب االتقان اللذان  
استفادا من امتيازات في إطار لجنة االستثناءات تلزمهما بالمساهمة في الشطر األول من عملية ترحيل ساكنة هذا الحي للبدء في  

المذكورة بهدف فك العزلة عن هذه المنطقة دون المطالبة بأي تعويض، مبينة أن طبيعة تدخل الجماعة    إنجاز أشغال فتح الطريق
عدد   العقاري  الرسم  ذات  األرضية  القطعة  تخصيص  في  النقطة  موضوع  االتفاقية  حسب  المستفيدين    04/223584تتمثل  الحتضان 

رئيسة المصلحة أن المعاوضة المنجزة سابقا مع مديرية أمالك ليس  المرحلين من دوار الزمراني الشطر األول، كما أشارت السيدة  
لها ارتباط بموضوع االتفاقية، مضيفة أن مسألة إعداد قرار لتخطيط حدود الطريق العامة الرابطة بين حي الزمراني ومنطقة أمود 

 هي من ستتكلف بهذا األمر مستقبال. نوقشت حديثا ومادام أن صاحبة المشروع أصبحت هي الجماعة بدل شركة العمران فالجماعة 
 

االتفاقية   مشروع  أن  األعضاء  للسادة  تبين  وحيث  الموضوع،  في  اإليضاحات  لكافة  االستماع  وبعد  ذلك،  على  وتأسيسا 
كل  بمساهمة  اسكانها  واعادة  بترحيلها  وذلك  حقوقها  من  وتمكينها  للساكنة  المعيشي  بالمستوى  الرقي  شأنه  من  المعروضة 

في  ان    المتدخلين  وحيث  الزمرانيالعملية،  بحي  إنجازه  المزمع  التهيئة  طريق  فتح  هذه    مشروع  عن  العزلة  يفك  أن  شأنه  من 
المنطقة، و اعتبارا لكون عملية الترحيل ستتم على نفقة المنعشين العقاريين ميمي لحلو وشركة رحاب االتقان باعتبارهما طرفان  

رضية ذات  القطعة األفي االتفاقية موضوع النقطة، و بالنظر إلى أن الجماعة مطالبة بالموافقة على ترحيل ساكنة حي الزمراني إلى  
أبدت اللجنة موافقتها على  فقد  مما سيساهم في تسوية الوضعية العقارية لهذه الساكنة،    كشطر أول  04/223584الرسم العقاري عدد  

بدوار أكيوض الملحقة االدارية الحي العسكري المتواجد    اتفاقية خاصة بإنجاز وتمويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني 
جليز مه    مقاطعة  مقارنة  الترحيل  عملية  من  العقاريين  المنعشين  استفادة  نسبة  حول  تحفظ  تسجيل  مع  بالتقرير،  مرفقة  هي  كما 

 ، كما رفعت اللجنة لرئاسة المجلس الجماعي التوصيات اآلتية: مساهمتهما المالية
من قيمة المشروع على اعتبار أنه يكتسي    %7المطالبة بتخلي شركة العمران المكلفة بإنجاز الطريق عن مستحقاتها المتمثلة قي نسبة   ✓

 طابعا اجتماعيا. 

 ضرورة التزام المنعشين العقاريين بعدم مطالبة الجماعة بالتعويض عن مساهمتهما في المشروع. ✓

عملية تخطيط حدود الطريق العامة إلحداث طريق رابطة بين حي الزمراني ومنطقة أمود مع تحويل الشريط إمكانية إمكانية التداول حول   ✓
 األخضر بالمنطقة إلى شريط يسمح فيه البناء

 التفكير في إعداد جدولة زمنية الستفادة الشطرين الثالث والرابع من نفس االتفاقية. ✓

 وجمللسكم املوقر واسع النظر
 نةرئيس اللج       
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 المـمـلكـة الـمـغـربـيــة 

 

 

 خاصة بإجناز ومتويل الشطر األولاتفاقية 
 من ترحيل ساكنة حي الزمراني 

 بعمالة مراكش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2021 يوليوز
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جناز ومتويل الشطر الأول اتفاقية    خاصة بإ

 من ترحيل ساكنة يح الزمران  

 بعامةل مراكش 

 

 : االتفاقيةأطـــراف 

 

 مراكش آسفيوالية جهة  ✓

 جماعة مراكش  ✓

 أسفي –شركة العمران مراكش  ✓

 شركة رحاب اإلتقان      ✓

  املنعش العقاري ميمي لحلو ✓

 املديرية الجهوية لإلسكان وسياسة املدينة ✓
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 خاصة بإجناز ومتويل الشطر األولاتفاقية 
 من ترحيل ساكنة حي الزمراني 

 بعمالة مراكش
 

الكائن    223584/04املعاوضة بين األمالك املخزنية وجماعة مراكش بخصوص الوعاء ذو الرسم العقاري عدد  بناء على   ✓

 ؛ بمحاذاة حي الزمراني 

على   ✓ انجاز  بناء  موضوع  كان  العقار  هذا  باملوافقة    مشروعكون  حض ي  الزمراني  حي  ساكنة  من  األول  الشطر  لترحيل 

 ؛2019يونيو  11املبدئية بتاريخ 

شركة   ✓ رغبة  على  اإلتقان بناء  املحاذية    رحاب  الطريق  وفتح  الزمراني  بحي  القاطنة  األسر  ترحيل  عملية  في  املساهمة 

 للمشروع املنجز من طرفها 

 ؛ املساهمة في فتح الطريق املحاذية للمشروع املنجز من طرفه بناء على رغبة املنعش العقاري ميمي لحلو ✓

 ؛ لسلطة لألسر املعنية بفتح الطريقالجرد املنجز من طرف او بناء على   ✓

 ؛ وتبعا ملداوالت مجلس جماعة مراكش املنعقد خالل دورته االستثنائية بتاريخ  ....................... ✓

 السكن غير الالئق بمدينة وحرصا من جميع األطراف على املض ي قدما في توحيد الجهود و التعاون و الشراكة ملعالجة   ✓

 ؛  مراكش

 

 

 لى ما يلي:تم االتفاق ع
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 موضوع االتفاقية :1املادة

تابع  عقاري  وعاء  على  الزمراني  حي  ساكنة  ترحيل  من  األول  الشطر  وتمويل  انجاز  تحديد شروط  إلى  االتفاقية  هذه  تهدف 

مراكش   العمران  شركة  إشارة  رهن  يوضع  مراكش  عملية –لجماعة  بعد  فتحها  سيتم  التي  الطريق  انجاز  وكذا  لتجهيزه  آسفي 

 الترحيل.  

 طبيعة التدخل : 2 املادة

األرضية   ✓ القطعة  تخصيص  على  مراكش  جماعة  عدد  موافقة  العقاري  الرسم  املستفيدين   223584/04ذات  الحتضان 

 املرحلين من دوار الزمراني الشطر األول املعني بفتح طريق. 

 وافقة على قيام شركة العمران بتجهيز القطعة األرضية املذكورة لتحقيق املشروع. امل ✓

من ساكنة   ✓ األول  الشطر  بفتح  ترحيل  املعنية  املحلية  السلطة  من طرف  تم جردها  التي  األسر  باألساس  ويهم  الزمراني  حي 

 الطريق املبينة في التصميم املرفق. 

 فتح وانجاز الطريق املشار إليها أعاله. ✓

 الكلفة اإلجمالية للبرنامج:: 3املادة

 مليون درهم وتمول على الشكل التالي: 6,7 تحدد القيمة اإلجمالية للمشروع ب

 قيمة املساهمة  الشركاء

 مليون درهم 4,2 شركة رحاب اإلتقان

 مليون درهم 2,5 املنعش العقاري ميمي لحلو 

 

 التزامات األطراف :  4املادة

 التزامات مجاعة مراكش:

املرحلين من دوار الزمراني الشطر األول املعني بفتح تخصيص الوعاء العقاري املشار إليه أعاله الحتضان املستفيدين   ✓

 طريق.

بإنجاز  ✓ وتتكلف  املستفيدين  نفقة  على  املرخص  التجزئة  تصميم  إطار  في  العقارية  الرسوم  باستخراج  الجماعة  تقوم 

 عقود التفويت مباشرة مع املعنيين باألمر. 
 

 التزامات املنعشني العقاريني: 

ترحيل األسر املعنية املساهمة في  تبعا لرغبتها في    3باملساهمة في املشروع كما هو مبين باملادة    رحاب اإلتقان  تلتزم شركة ✓

 وفتح الطريق 

 .فتح الطريق املساهمة في تبعا لرغبته في  3في املساهمة باملشروع كما هو مبين باملادة  املنعش العقاري ميمي لحلو يلتزم  ✓

ب ✓ املالية  املساهمات  مراكش  تدفع  العمران  لشركة  البنكي  رقم آسفي  –الحساب  للمملكة  العامة  بالخزينة  املفتوح 

 مباشرة بعد التوقيع على االتفاقية. 310450100912400080450192
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 آسفي: –التزامات شركة العمران مراكش 

 روع التقنية والهندسية للمشالطبوغرافية و إعداد الدراسات  -

 بعد انجاز الدراسات روعإعداد التركيبة املالية للمش -

 فتح سجل خاص تدون فيه جميع املداخل واملصاريف   -

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

 انجاز وتتبع أشغال العمليات املبرمجة في إطار البرنامج  -

 لتتبع املحلية لع إلى اللجنة رفع تقارير كل ثالثة أشهر حول سير تنفيذ املشرو  -

 بالكشوفات النهائية للحسابات وبتقرير نهائي وتقييمي للعمليات املنجزة. روعلتتبع عند نهاية انجاز للمشاملحلية لموافاة اللجنة  -

العمران   ✓ لشركة  التدخل  واجبات  في حدود    –تحدد  املنتدب  املشروع  باعتباره صاحب  اإلجمالية من  7%مراكش  الكفة 

 .دون احتساب الرسوم

 اللجنة املحلية للتتبع : 5املادة

 تحدث لجنة محلية للتتبع يرأسها السيد والي جهة مراكش آسفي أو من ينوب عنه وتضم ممثلي األطراف التالية: 

 ؛والية جهة مراكش آسفي -

 ؛ جماعة مراكش -

 املدينة؛  وسياسة إلسكاناملديرية الجهوية ل -

 ؛ أسفي–شركة العمران مراكش  -

ويعهد إلى هذه اللجنة السهر على تنفيذ مضامين هذه االتفاقية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما  

 ألشغالها كل من يرى فيه فائدة لحضوره. يمكن لهذا األخير أن يستدعي  

 : تدبير الفائض :6املادة

بعد حصر جميع الحسابات املالية املرتبطة بأشغال الدراسات والتهيئة للمشروع، وفي حالة تسجيل فائض مالي فإنه سيتم  

 برمجته في تهيئة الشطر الثاني بموجب اتفاقية أخرى. 

 سريان مفعول االتفاقية  : 7املادة

 شهرا قابلة للتجديد التلقائي.  24يبتدئ مفعول هذه االتفاقية بمجرد التوقيع عليها من قبل جميع األطراف، ويسري ملدة 

 حل النزاعات  :8املادة

 تعرض جميع النزاعات املحتملة أثناء تنفيذ بنود هذه االتفاقية على لجنة التتبع للبث فيها.           
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 خاصة بإنجاز وتمويل الشطر األول من ترحيل ساكنة حي الزمراني اتفاقية 

 بعمالة مراكش 

 التوقيعات
 

 أسفي -والي جهة مراكش

 عامل عمالة مراكش 

 

 

 

 

 

 

 رئيس جماعة مراكش

 

 املنعش العقاري ميمي لحلو  شركة رحاب اإلتقان

 إلسكاناملديرة الجهوية ل

 ة وسياسة املدين

 

 

 لشركة العمراناملدير العام  

 أسفي -مراكش  
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  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 بعد استماعكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول النقطة. 

 
 

 رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وسياسة المدينة والتنمية المستدامة والسير والجوالن أحمد محفوظ السيد 

أحيل مباشرة على المجلس الجماعي دون المرور  قد طالب إدراج الموضوع هي مديرية اإلسكان وأود أن أشير أن 

الوالية  الهندسي    عبر  الملف  توفر  وعدم  بالدراسات،  المعنية  الحضرية  الوكالة  غياب  إلى  إضافة  مالحظاتها،  إلبداء 

 والطبوغرافي. 
 

 الجماعي عضو المجلس  محمد بن بال السيد 

لمدة   معاناة  تعيش  وساكنته  الكدية،  أكيوض  بمنطقة  يتواجد  الحي  يفوق    30هذا  عمره  بدوار  سنة،    100سنة 

الثاني على هذه   النائب  السيد سي كوري  وقد وقف  إنسانية،  تعيش ظروف غير  للسقوط وساكنتها  آيلة  اآلن  ومنازله 

، بتدخل كل من  2016المعاناة ونشكره على التدخل في هذا الباب، ولعلمكم هذا الملف ليس جديدا بل تعود بدايته إلى سنة  

لإلسكان، حيث أنجز تصميم للتجزئة بكاملها لكن العقار به أناس يحوزون    الوالية، مؤسسة العمران والمديرية الجهوية

شهادة ملكية، والذين وجدنا معهم إشكاال حينما أردنا ترحيل المعنيين، وهنا تدخلت الوالية حيث أجرينا عدة اجتماعات  

الموضوع في  تتدخل  لم  الوالية  أن  يقول  رد على من  الشأن، وهذا  الوالي في هذا  السيد  مقاطعة جليز  مع  فنحن في   ،

هذا   في  المقاطعة  مجلس  رئيس  السيد  عن  أنوب  شخصيا  وكنت  االجتماعات،  هذه  حضور  استدعاءات  على  نتوفر 

 الحضور. 

هذه النقطة تعد فرصة ال تعوض النقاد ساكنة هذا الحي وبمثابة صدقة جارية، فإذا كان الشطر األول من الترحيل  

الشطر الثاني والثالث، ولإلشارة فالعقار حاليا أصبح ملكا للجماعة بعد القيام بمعاوضة مع إدارة  سيبدأ، فسيليه بإذن هللا  

 أمالك الدولة في إطار موضوع فندق المامونية. 
 

 عضو المجلس الجماعي  محمد باقة السيد 

الوضعية   نود أن تكون  لكن  المواطن عيشا كريما،  يعيش  ان  قانونية وسليمة، فحينما  طبعا ال أحد منا سيرفض 

أن   كما  الوثائق  بغياب  تقر  فاللجنة  بال،  بن  السيد  به  جاء  ما  مع  يتناقض  به  ما خلصت  أرى  اللجنة  تقرير  أطلع على 

أريد   لذلك  بال؟  بن  السيد  تدخل  أم  اللجنة  كالم  هل  سأصدق  من  أعرف  ال  وصراحة  الوالية،  عبر  يمر  لم  الموضوع 

 توضيحات إضافية حول هذا الملف. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش النائب الثاني لرئيس  عبد السالم سي كوريالسيد 

موضوع   وهو  للسقوط،  اآليلة  منازلها  بسبب  حقيقية  معاناة  تعيش  الزمراني  حي  ساكنة  بال  بن  السيد  قال  كما 

بدون صفيح"، حيث   برنامج "مدن  إطار  في  الوالي  السيد  رئاسة  تحت  نتتبعه  ونحن  منذ سنوات  أقيمت عدة  مطروح 

و الساكنة،  إحصاء  وتم  للمنطقة  دراسات  وأنجزت  التصاميملقاءات،  معالجة    أنجزت  بغية  العمران،  شركة  بحضور 

مع   النقاش  فتح  هنا  المشروع؟  استفادتهم من  وما هي  المالك  مع  إشكال  في  وقعنا  لكن  في شموليته،  الحي  موضوع 

إدارة بالمعاوضة مع  القيام  إلى حين  الوالئية  المامونية، أصبح معها جزء من    المصالح  فندق  الدولة بخصوص  أمالك 

أن يتم حل الموضوع على أشطر عن    لإلسكاناألرض موضوع النقطة ملكا للجماعة، وعليه ارتأت المديرية الجهوية  

 طريق إبرام اتفاقية حول العقار الذي أضحت تملكه الجماعة ريثما يتم إيجاد حل مناسب مع المالك اآلخرين. 

وبالتالي فالموضوع هو معالجة جزئية إلشكال حي الزمراني، حيث سيتم ترحيل جزء من الساكنة إلى أرض في  

ملكية الجماعة والتي وضعت رهن إشارة شركة العمران لتجهيزها بغية استفادة المعنيين بالشطر األول من الترحيل، في  

الشطرين   لترحيل  اآلخرين  المالك  مع  الملف  بقية  ال  انتظار حل  الترحيل  األول من  الشطر  نظري  ففي  والثالث،  الثاني 

 يطرح أي عراقيل وهو موضوع االتفاقية المعروضة للدراسة. 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

73 
 

 

 عضو المجلس الجماعي   عبد المجيد الدمناتيالسيد 

ننفذ   أن  عاتقنا  على  الملقاة  واألخالقية  القانونية  المسؤولية  فمن  بمسؤولياتنا،  بعضنا  نذكر  أن  بد  ال  بداية 

الحياة  بحبوحة  عن  نحن  نبحث  أن  نقبل  أن  يمكن  فال  للمواطن،  الكريم  العيش  توفير  في  السامية  الملكية  التوجيهات 

وبجانبنا سكان يعانون األمرين، إذا تهاطلت األمطار يخافون من تساقط األسقف عليهم، وإذا جاء الحر تراهم يخشون  

عيشون عيشة متأزمة، حيث يرون باقي أفراد هذه المدينة يقطنون  األفاعي والثعابين والعقارب من أن تلسع أبناءهم، ي 

مرتاحين في حين أن أبناءهم ونساءهم يعيشون الفقر المدقع ووضعية مزرية، إذن نحن ال نرضى أن يكون عندنا مثل  

تقتضي منا  هذا الوضع، ولألسف هو ليس قائم في منطقة واحدة فقط بل في عدة مناطق، وبالتالي فمسؤوليتنا األخالقية  

 أن نقوم بالواجب في هذا االطار. 

السيد الرئيس وأنا أتصفح هذا الموضوع تبين لي من خالل مذكرة تقديمية وردت علينا ان السلطة المحلية غائبة  

تماما، ونحن نعلم أن الدستور أعطى للسيد الوالي اختصاصات واسعة خصوصا في مجال التنمية والتنسيق بين المصالح  

توصلت جماعة مراكش بإرسالية من طرف المديرية الجهوية للسكنى  ، فنجد جملة في هذه المذكرة تقول: " الالممركزة

تحت عدد   المدينة  تراسل    2021ماي    17بتاريخ    10053وسياسية  أن  ليس من حقها  للسكنى  الجهوية  والمديرية   "...

المذكرة هذه  إذن  جانبا،  الوالي  السيد  اختصاصات  وتضع  مباشرة  فسيأتي شخص،    الجماعة  للتاريخ  ستبقى  التقديمية 

أنه سنة   أو مجلس مستقبال ويقول  نؤمن    2021عضو  نقبل ذلك ألننا  الوالي، ونحن ال  السيد  ألغى سلطات  مر مجلس 

بقدرات السيد الوالي ومسؤولياته التي خولها له القانون باعتباره ممثل اإلدارة المركزية، إذن فالمديرية كان عليها ان  

 لوالية وهذه األخيرة تراسل الجماعة وعندها نناقش الموضوع بكافة جوانبه. تراسل ا

كذلك نسمع ان هذا الموضوع ورثناه من سنوات، لكن حينما نعود للمذكرة التقديمية نجد فيها التوصل بالمراسلة  

ذا عمل يصفق له، لكن  ، ه2021ماي    25، وتم االتفاق بتاريخ  2021ماي  23، عقد االجتماع بتاريخ 2021ماي   17بتاريخ  

 السؤال المطروح هو لماذا في هذا الموضوع بالذات وليس في كل المواضيع؟ 

بالواجب الوطني الذي يمليه   إننا ال نريد ان تكون معاناة الساكنة محط مزايدة بيننا، نحن هنا من أجل أن نقوم 

س تستدعي  أن  الرئيس  السيد  أناشدك  المناسبة  وبهذه  جميعا،  ضميرنا  وتستمع  علينا  مكتبك  إلى  الزمراني  حي  اكنة 

هؤالء   مساعدة  فقط  هدفك  وسيكون  خلفيات،  وال  مزايدات  ال  لديك  تكون  ولن  رئيس  ألنك  بك  فسيثقون  لهمومهم 

المواطنين، فنحن كلنا نعاني إذا علمنا أنهم يعانون، ألن عمر بن الخطاب كان يبكي إذا تعثرت بغلة في العراق فكلكم راع  

 رعيته. وكلكم مسؤول عن  

الكبيرة   تحيتي  أوجه  المناسبة  وبهذه  مقدس،  شيء  وكأنه  قراراتها  نعتبر  االستثناءات  لجنة  عن  نتحدث  وحين 

للسيد وزير الداخلية ألنه أوقف هذه اللجنة، فهي التي ساهمت في تدهور حالة مدينة مراكش وأفقرتها عقاريا، ونتحمل  

لة المشينة، والسيد الوالي باعتباره رئيس لجنة االستثناءات  نحن كمجلس جماعي جزءا من المسؤولية في هذه المعض

لم يكن يقول "أنا ربكم األعلى" أو يقول "إنما أريكم ما أرى" ألن من حق أعضاء اللجنة إبداء رأيهم في الموضوع،  

يبني   ان  أراد  إذا  البناء،  في  واالستثناء  األرض  ونمنحه  االستثمار  بهدف  يأتي شخص  أن  المعقول  من  طبقات    3فهل 

متر وال يدفع شيئا ألمالك الدولة حتى    300متر نعطيه    500طبقات وإذا رغب في بناء فيالت من    5نعطيه الحق في بناء  

ينتهي من البناء ويحصل على التراخيص، فعلى األقل إذا جاءنا مستثمر سيساهم في تنمية المدينة وجب أن نرحب به،  

أن   شرط  لكن  االستثناءات  لجنة  بين  وتساعده  مشاع  هو  الذي  الجماعة  عقار  يأخذ  أن  وليس  العقار  المستثمر  يوفر 

 المواطنين بدعوى االستثمار، فأفقر جماعة هي التي ال تملك العقار وليس تلك التي ميزانيتها ضئيلة. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

دقائق المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الجماعي، وتحدثت عن    3السيد الدمناتي تجاوز تدخلك مدة  

 أمور خارج موضوع النقطة. 
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 عضو المجلس الجماعي   عبد المجيد الدمناتيالسيد 

أنا أود فقط أن أسجل أنني ضد تفويت العقارات الجماعية للخواص، وأن المستثمر "ميمي لحلو" الذي يريد أن  

يرحل ساكنة حي الزمراني ويبني على همومهم، ال بد أن يخبرنا ماذا يريد أن يبني على هذه األرض؟ وهل سيأخذها أم  

 سيعيدها للجماعة؟  
 

 المجلس الجماعي )نقطة نظام( عضو  محمد ايت بويدو السيد 

 دقائق.  3ال بد أن نطبق مقتضيات النظام الداخلي التي حددت مدة كل تدخل في  
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

كثيرا   تدخلك  أطلت  الدمناتي  السيد  لكنك  معقولة،  حدود  في  بأريحية  المناقشة  على  المجلس  هذا  خالل  اعتدنا 

من   جزءا  الجماعة  فيه  تتحمل  االستثناءات  لجنة  قرارات  ان  قلت  حيث  صحيحة،  غير  رسائل  خالله  من  ومررت 

ال هذا  على  أرد  أن  يجب  الجماعة،  هذه  مجلس  رئيس  بصفتي  وأنا  خارج  المسؤولية،  ليست  االستثناءات  فلجنة  كالم، 

القانون وال توجد حصرا في مدينة مراكش، بل هي متواجدة في كافة المدن، وهي مجال فتح للسادة الوالة لالشتغال من  

 خالله، وكل لجنة لديها طريقتها في االشتغال وفق ما تراه مناسبا. 
 

الملفات المعروضة عليها ألن  وفيما يخص االستثمار، يحق للجنة االستثناءات نظرا لطبيع ة عملها أن تنظر في 

لجان   بعقد  الوالة  للسادة  الدولة  سمحت  وبالتالي  بالمدن،  كبرى  استثمارات  إقامة  إمكانية  توفر  ال  التهيئة  تصاميم 

  االستثناءات قصد النظر في ملفات االستثمار واالجتهاد بخصوصها، لذلك فقراراتها ليست مقدسة، وهذه اللجنة تضم في 

عضويتها عددا من المصالح الخارجية، وعليه إذا أردنا التحدث عن العقار فالذي كان يخصص لالستثمار هي عقارات  

الدولة، والحكومة في جميع برامجها دائما تنص على تعبئة العقار من أجل االستثمار، أما الطريقة التي يتم بها هذا األمر  

حضرت عددا مهما من لجان االستثناءات ممثال للجماعة وأؤكد لكم أن    يمكن لكل طرف أن يقدم مالحظاته حولها، وقد 

هذه األخيرة ال عالقة لها باألراضي، ولم يسبق لنا في إطار هذه اللجنة أن منحنا أرضا في ملكية الجماعة لمستثمر ما،  

غل من اليد العاملة وهذا هو  األراضي التي تمنح تملكها إدارة أمالك الدولة، والجماعة تراقب نوعية االستثمار وكم سيش

األهم في االستثمار، مع المطالبة بتخصيص عقارات إلقامة مرافق تنتفع منها الساكنة وهذا هو دور الجماعة، فأنا ال  

أمنح عقارا أو آخذه بل هي عملية تتم قبل لجنة االستثناءات تسمى لجنة االستثمار والجماعة ليست عضوا فيها، فحتى  

اليوم لجنة االستثناءات، فقد أحدثت بدائل كالمراكز الجهوية لالستثمار في صيغتها الثانية التي أمر بها    إذا أوقفت الدولة 

 جاللة الملك نصره هللا، وتمت المصادقة عليها على مستوى البرلمان وتضم أيضا اللجان الجهوية لالستثمار. 

 هو اتفاقية ترحيل ساكنة حي الزمراني.  وأخيرا أطلب منكم في تدخالتكم عدم الخروج عن نطاق النقطة الذي
 

 عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

 أنت السيد الرئيس عشت جزءا من حياتك بحي الزمراني وتعرفه أفضل منا جميعا. 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

 رحمه هللا. أنا لم اسكن بالحي بل كنت أزور بين الفينة واألخرى عمي 
 

 عضو المجلس الجماعي   محمد الحرالسيد 

تقرير اللجنة كان نتاجا لمجموع أراء السادة األعضاء الذين واكبوا االجتماع، وال أعرف لماذا السيد محفوظ تحول  

من رئيس اللجنة إلى مقرر في هذا الموضوع؟ وأنا كعضو في مجالس سابقة أقر أننا فشلنا في إيجاد حل لهذا الملف،  

أناسا   أن  تبين  هاتفي على صورة سأنشرها  لإلسكان وأتوفر في  الجهوية  المديرية  إلى  الزمراني  بساكنة حي  توجهوا 

وكان معهم أعضاء، منهم أعضاء ال زالوا يمارسون مهامهم حاليا، وأخبروهم أن موضوع حي الزمراني تم حله، وفي  

خواص   ملك  في  أرض  بل  الجماعة ستضيع،  ملك  في  أرض  وال  تخلي  وال  عقار  تفويت  ال  فيه  ليس  الملف  هذا  رأيي 

معهم السيد سي كوري والوالية واخبروهم بالتخلي عن جزء من هذه األرض مقابل توفير عقار في جزء آخر،    تفاوض
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هذه األراضي لم تكن صالحة للبناء حيث كانت بها مساحات خضراء، لكن الجهات المسؤولة قررت ان تصبح صالحة  

 للبناء. 

مليون    430لحلو" ساهما بمبالغ مالية فاألول منح    حسب االتفاقية فالمنعشان العقاريان "رحاب االتقان" و"ميمي

مليون سنتيم مع تهيئة الطريق، ونحن خالل   400مليون سنتيم، كما أنهما يبنيان مسجدا بقيمة    220سنتيم والثاني أعطى  

الشأن، وعليه   هذا  في  تعرض  أي  لتفادي  التصفيف،  قرار  الجماعي  المجلس  يتضمن مقرر  أن  اقترحنا  اللجنة  اجتماع 

خيرة  س بمبادرة  قاما  المذكوران  المستثمران  إذن  العسكرية،  التكنة  منطقة  إلى  "أمود" وصوال  محل  عبر  الطريق  تمر 

ترحيل   بدعوى قضائية  يريدون  آخرين  بجانبهما مستثمرين  أن    200بالمقابل  الرئيس  السيد  أرجوك  وبالمناسبة  منزل، 

 تبحث في هذا الموضوع. 

إشكال حي الزمراني، فأيادينا ممدودة لها، لكن مع تضمين مقرر المجلس قرار  إذن، وما دام ظهرت مبادرة لحل  

التصفيف وأن تصبح المساحات الخضراء المرتبطة بالموضوع صالحة للبناء مع إدخال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء  

 والكهرباء والوكالة الحضرية كطرفين في هذا الملف. 
 

  مجلس الجماعي لمراكشال  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

اآلن، أمنح الكلمة للسيدة رئيسة مصلحة التهيئة الحضرية وتأهيل السكن غير الالئق لتقديم مزيد من التوضيحات 

 حول الموضوع. 
 

 مصلحة التهيئة الحضرية وتأهيل السكن غير الالئق  رئيسة    فاطمة الزهراء الساخي ةالسيد

بالنسبة لهذا الموضوع، فاألمر يتعلق بترحيل ساكنة حي الزمراني كاملة، حيث بدأ الملف منذ سنوات مع كل من  

المديرية الجهوية لإلسكان، الوالية، الجماعة ومقاطعة جليز، واالتفاقية تهم الشطر األول وهدفها محدد وهو فتح طريق  

إطار مشرو  30عرضها   المنطقة في  العزلة عن  لفك  به  متر  يتواجد  الموقع  لكن  المتجددة"،  الحاضرة   ... ع "مراكش 

المنعشان العقاريان "رحاب االتقان" و "ميمي لحلو"، فجاءت مبادرة مساهمتهما في المشروع، وهذا األمر ال يمكنه إال  

 أن يعود بالخير على الجماعة وعلى ساكنة حي الزمراني. 

اج وعقد  الملف،  هذا  تأخير حل  مسألة  على  المديرية  وجوابا  ناقشت  البداية  في  أنه  هو  بشأنه،  مؤخرا  تماعات 

المعاوضة   لكن  العقار،  تمتلك  كانت  التي  الدولة بحكم أن هذه األخيرة هي  إدارة أمالك  المشروع مع  الجهوية لإلسكان 

رت معها  التي أجرتها الجماعة مع إدارة أمالك الدولة بخصوص فندق المامونية حولت ملكية العقار إلى الجماعة، اضط

 المديرية الجهوية لإلسكان إلى إبرام اتفاقية أخرى في موضوع الترحيل مع الجماعة. 

النهائي   العدد  حول  معطيات  جمع  يتم  حيث  الدراسة،  قيد  زال  ال  بالنقطة  الخاص  التقني  فالملف  ولإلشارة 

 ر موضوع االستفادة. للمستفيدين من الشطر األول من عملية الترحيل، وكذا حول قيمة المتر المربع بالعقا
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

ال بد من حل لهذا الموضوع، فاألمر ال يحتمل مزيدا من التأخير، وانا أعرف هذا الحي جيدا، فبنيته هشة وحالته  

مزرية، وحسم هذا الملف يمر عبر مسألتين: المسألة األولى تتعلق بترحيل الساكنة وتوفير عقار مالئم لها، والمسألة  

 ... الحاضرة المتجددة" مع أن موقعها به خواص. الثانية تخص إنجاز طريق تدخل ضمن برنامج "مراكش 

عملية   من  المستفيدين  كعدد  المعطيات  بعض  غياب  رغم  النقطة  على  الموافقة  إما  خيارين:  أمام  اليوم  ونحن 

الماء   لتوزيع  المستقلة  والوكالة  الحضرية  الوكالة  إدخال  وإمكانية  االستفادة،  موضوع  الجماعة  عقار  تقييم  الترحيل، 

الوكالتين  والكهرباء   مع  جديدة  مفاوضات  في  والدخول  الموضوع  في  البث  تأجيل  أقترح  وإما  االتفاقية،  في  كطرفين 

المديرية الجهوية لالسكان  قانونية مراسلة  المذكورتين مع عقد لقاء مستعجل مع ساكنة الحي، إضافة إلى بحث مدى 

ممكنا بمراسلتنا لعقد دورة استثنائية خاصة بهذا  للجماعة بشكل مباشر في الموضوع، مع مطالبة السيد الوالي إن كان  

 الملف بغية تسريع العملية. 
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 عضو المجلس الجماعي  محمد ايت بويدو السيد 

ال أحد سيقبل أن تبقى ساكنة حي الزمراني تعيش المعاناة التي نسمع بها، لذلك السيد الرئيس إن ناقشت األمر مع  

 اقتراح عقد دورة استثنائية لحل هذا الموضوع بشكل مستعجل. السيد الوالي ال أظن أنه سيرفض 
 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

الزهراء   فاطمة  السيدة  من  وأطلب  سابقا،  ذكرتها  التي  المعطيات  لبحث  النقطة  في  البث  تأجيل  منكم  أطلب  إذن 

الالئق غير  السكن  وتأهيل  الحضرية  التهيئة  مصلحة  الدورة    رئيسة  هذه  انتهاء  بعد  مباشرة  الموضوع  لهذا  المتتبعة 

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش بغية عقد  مراسلة كافة أطراف االتفاقية إضافة إلى الوكالة الحضرية و

لقاء إلدخال هاتين الوكالتين كطرفين في االتفاقية بهدف تسهيل إجراءات ترحيل ساكنة حي الزمراني، مع توفير الئحة  

 . المستفيدين من عملية الترحيل، وكيفية مرور عملية تقييم أرض الجماعة على اعتبار انها مساهمة رمزية

إذن، وإن لم يتبق أي متدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على مقترح تأجيل البث في  

 النقطة إلى دورة الحقة. 
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االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين 

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

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

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

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

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

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

                                                                        نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
المجلس الجماعي الحاضرين كما تعلمون، هذا الموضوع أجلنا البث فيه خالل جلسة أمس بسبب قلة أعضاء  

 :  والنقط الجاهزة منه هي كاآلتي  داخل القاعة حينها،

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

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

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

وفي  وإذا سمحتم فسنفتح باب المناقشة في كل نقطة على حدة، كما سنصوت على كل نقطة على حدة، واآلن  

المالية   بالميزانية والشؤون  المكلفة  اللجنة  العمومية والخدمات ورئيس  بالمرافق  المكلفة  اللجنة  السيدان رئيس  غياب 

بن   الهادي  للسيد عبد  الكلمة  أعطي  نائبيهما،  وكذا  المشتركوالبرمجة  االجتماع  تقرير  لتالوة  الجلسة  كاتب  حول    عال 

رقم   األساسي    3.1النقطة  النظام  على  والمصادقة  بالدراسة  المحطة  الخاصة  لمرفق  المدبرة  المحلية  التنمية  لشركة 

 . الطرقية لنقل المسافرين المتواجدة بمنطقة العزوزية 

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

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

 لشركة "افلمار" في املوضوع.

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

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

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

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

منطقة العزوزية بني جماعة مراكش والرشكة الوطنية الدراسة واملصادقة عىل اتفاقية تدبري املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة ب3.3

 للنقل واللوجيستيك.

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

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

 العزوزية.

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

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

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

 .باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

15/07/2021  
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة االستتتثنائية لمجلتتس 
الموجهة للسادة أعضاء المجلتتس للحضتتور  28/06/2021بتاريخ  8110وتبعا للدعوة رقم ، 2021 يوليوز 15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم 

بتتالمرافق العموميتتة والختتدمات واللجنتتة المكلفتتة بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة اللجنتتة المكلفتتة مشتتترك بتتين شتتغال اجتمتتاع والمشتتاركة فتتي أ
صتتباحا بقاعتتة االجتماعتتات الكبتترى بالقصتتر الحاديتتة عشتتر علتتى الستتاعة  2021  يوليتتوز  07  األربعتتاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  والبرمجة

كل من السيد إبراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسيد الحستتين نتتوار البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  
 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن  واكب االجتماع*

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

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: *
 

 المدير العام لمصالح جماعة مراكش بالنيابة  :  زين الدين الزرهوني 
 رئيس قسم التجهيزات والشبكات  :   ي. الطيب اسنينح 

 عن قسم الشؤون اإلدارية والقانونية :   ايت الرايس أحمد 
 عن مصلحة الشؤون القانونية وتتبع العقود  :   عبد العزيز قوجاح 

 مصلحة إدارة شؤون المجلس عن  :   سعد نجاي 

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

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

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

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

 BELMA CONSEILمكتب الدراسات عن  :   المهدي داودي 
 

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

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

وي15/07/2021 فقط  الجاهزة  النقط  تدارس  اقتراح  تم  فقد  الجماعية،  واإلدارة  الحاضرين  اللجنة  أعضاء  بين  وباتفاق  الثانية ،  و  األولى  بالنقط  االمر  تعلق 

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

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 جملس مجاعة مراكش 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
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  املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

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

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

املحطةالدراسة واملصادقة   3.3 تدبري  اتفاقية  املتواجدة    عىل  املسافرين  لنقل  والرشكةالطرقية  بني جماعة مراكش  العزوزية  الوطنية   بمنطقة 

 للنقل واللوجيستيك.

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

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

 العزوزية.

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

الجلسة  بخصوص  رئيس  السيد  أشار  بها،  الخاصة  املرجعية  الوثائق  من  األعضاء  السادة  تمكين  وبعد  النقطة،  آخر    ،هذه  وفق 

 أن النقط الفرعية الجاهزة للدراسة هي:  ، املستجدات املتوصل بها من اإلدارة الجماعية في املوضوع

لشركة    -  3.1  األساس ي  النظام  على  واملصادقة  بمنطقة  لدراسة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  ملرفق  املدبرة  املحلية  التنمية 

 العزوزية. 

 ة. املصادقة على ميثاق املساهمين لشركة لشركة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزي - 3.2

االستثمار   - 3.5 املخطط  على  بمنطقة املصادقة  املتواجدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  ملرفق  املدبرة  املحلية  التنمية  لشركة  واملالي  ي 

 العزوزية. 

 

وضعيته التشييدية في بداية تدارس هذه النقط، فتح السيد رئيس الجلسة نقاشا عاما حول مرفق املحطة الطريقية الجديدة من خالل  

أقيم على قطعة    املرفق املذكور ، أعطيت الكلمة للسيد رئيس قسم التجهيزات والشبكات الذي أوضح أن  وضعية التشييدلالطالع على  و   او التدبيرية، 

... الحاضرة املتجددة"، وقد كلف    أرضية كانت موضوع معاوضة عقارية مع إدارة أمالك الدولة، مشيرا أنه مشروع يندرج ضمن برنامج "مراكش 

إجماليا سنة    129بلغ    اعتمادا  به  املتعلقة  الدراسات  بدأت  درهم،  إلى    2014مليون  تكلفتها  وصلت  انطالق    7حيث  عرف  حين  في  درهم،  ماليين 

 ، مؤكدا أن املشروع سيكون جاهزا تماما مع نهاية السنة الحالية بعد االنتهاء من الشطر الخاص باملساحات الخضراء.2015األشغال سنة 

ا  أساسي  امشروع املحطة الطريقية الجديدة بالعزوزية مرفق  معتبرالسيد النائب الثاني لرئيس املجلس الجماعي  ا  تدخل،  وفي السياق ذاته

، ويعد ان تم  توفير شروط إنجاح هذا املشروع ومن أهمها طريقة التدبير    انه في اطار أنجز بتكلفة مالية هامة، مؤكدا    ، ملدينة مراكش  ذا بعد حيوي 

أكتوبر  التأشير على مقرر مجلس   دورة  القاض ي    2020جماعة مراكش املتخذ خالل  الوالي عامل عمالة مراكش و  السيد  تدبير  بالعادية من طرف 

العزوزية بمنطقة  املتواجدة  الجديدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املجلس   املحطة  لرئيس  التفويض  مع  املحلية  التنمية  شركة  احداث  طريق  عن 

املتعلق بشركات    17.95نونية واالدارية التأسيسية للشركة واعداد الوثائق الالزمة طبقا ملقتضيات القانون رقم  الجماعي باستكمال االجراءات القا

 . املساهمة لعرضها على أنظار املجلس الجماعي في دورة الحقة

إنشاء شركة التنمية املحلية مع   عبر   مؤسسة مختصةارتأى املكتب املسير أن يتكلف بهذا األمر  وتنزيال لهذا املقرر ، يضيف السيد النائب،  

واللوجستيك   للنقل  الوطنية  طنجة،    SNTLالشركة  كمدينة  أخرى  بمدن  خالل إسوة  من  التحضيرية  املرحلة  على  الضوء  لقاءات  ال  مسلطا 

كة وعلى  تشاورية مع مصالح وزارة الداخلية إلصدار الوثائق املؤسسة لطريقة التدبير املختارة، مضيفا أن من أهم ما جاء به النظام األساس ي للشر ال

املحطة  بتدبير  ستتكلف  التي  املحلية  التنمية  لشركة  اإلداري  املجلس  ورئيس  كطرف  الوالي  السيد  إدخال  هو  متجددة"  سيتي  "باص  شركة   غرار 

ضرورة فتح نقاش موازي على مستوى  ب  مختتما تدخلهالطريقية الجديدة إلضفاء أهمية للشركة في متابعة تدبيرها وتنفيذ بنود مختلف وثائقها،  

افقية  الوالية مع الشركة املدبرة للمحطة الطريقية الحالية الكائنة بباب دكالة إليجاد حلول مرضية  لكافة األطراف. وتو
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 الباب نقاش عام حول املوضوع، حيث جاءت اقتراحات واستفسارات السادة األعضاء كاآلتي:  عقب ذلك، تم فتح

في تدبير املرفق الجديدة خاصة من الناحية    SNTLاالستفسار عن اإلضافة التي ستقدمها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   ➢

 االكراهات التي واجهتها في تدبيرها ملحطات طريقية مشابهة. في ظل  املالية واالستثمارية

املحطة   ➢ إلى  انتقال سلس  لضمان  بها  املشتغلين  وكافة  دكالة  بباب  الحالية  للمحطة  املدبرة  الشركة  ممثلي  مع  لقاء  عقد  ضرورة 

 الجديدة.

املحطة  إد  امكانية ➢ ستدبر  التي  املحلية  التنمية  شركة  رأسمال  في  دكالة  بباب  الحالية  باملحطة  العاملين  ومختلف  النقالة  خال 

 الطريقية الجديدة بالعزوزية. 

العالمات   ➢ محالت  على  االعتماد حصريا  وعدم  باملحطة  التجارية  املحالت  إقامة  في  واملتوسطة  الفقيرة  الطبقتين  مراعاة  ضرورة 

 (Franchise)عروفة التجارية امل 

التعامل   ➢ التي سيتم  الكيفية  املسافرين ك    بهااالستفسار حول  لنقل  أخرى  وأن مقراتها    Supratoursو   CTMمع شركات  خاصة 

 لها. بديال أقرب من املحطة الجديدة وقد تصبح 

 دكالةالتساؤل عن مآل أصحاب املحالت التجارية املتواجدة باملحطة الحالية الكائنة بباب  ➢
 

املسؤول عن املحطات الطريقية بالشركة  ولتقديم مزيد من التوضيحات، واالجابة على بعض هذه االستفسارات، أعطيت الكلمة للسيد  

واللوجستيك   للنقل  وأن    SNTLالوطنية  في حجم مراكش، خاصة  ملدينة سياحية  أساسية  الجديدة مسألة  الطريقية  املحطة  إنجاح  أن  أكد  الذي 

وفق   تم  الجديدة  املحطة  تدبير  أن  موضحا  ومراكش،  وطنجة  كالرباط  عليها  املقامة  للمدن  رافعة  ستكون  الجديدة  الطريقية  املحطات  منشآت 

ول بمقتضاها  خ  SNTLزارة املالية، وزارة النقل واللوجستيك واملاء والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك اتفاقية موقعة بين كل من وزارة الداخلية، و 

لشركة   املالي  بالشق  عالقة  له  ما  كل  أن  مبينا  املحلية،  التنمية  طريق شركات  عن  الطريقية  املحطات  بعض  بتسيير  األخيرة  باعتبارها   ، SNTLلهذه 

اقبة مصالح وزارة املالية  يحتاج إلى تراخيص  ، مؤسسة عمومية طبقا للقانون ال يحق لها املساهمة املالية    SNTLوعليه فمؤسسة    ، خاصة ويخضع ملر

 . والقنيطرة التي تكلفت الشركة ببنائها %20بنسبة   SNTLفي بناء أو االستثمار في املشروع باستثناء محطتي الرباط التي ساهمت فيها 

تابع السيد املسؤول تدخله أنه في إطار إعداد اتفاقية التدبير بين جماعة مراكش والشركة    ،مراكشوبالنسبة للمحطة الطريقية الجديدة ب

واللوجستيك   للنقل  واللوجستيك    SNTLالوطنية  للنقل  الوطنية  الشركة  تساهم  أن  االتفاق مؤخرا على  بنسبة    SNTLتم  التسيير  ميزانية   %20في 

س لتطلعات  يرقى  حديث  معلوماتي  رقمي  في  بتدبير  لخبرتها  بالنظر  التسيير  شق  أساسا  ستهم  الشركة  فمساهمة  وعليه  الحمراء،  املدينة  وزوار  اكنة 

 املجال. 

متصل، سياق  السيد    وفي  الدراسات  تدخل  مكتب  للمحطة   BELMA CONSEILمدير  املدبرة  الشركة  ممثلي  مع  االجتماع  تم  أنه  مؤكدا 

س للمحطة الطريقية الجديدة، مشيرا أنه لم يتم إغفال مسألة الصيانة بل تمت اإلشارة إليها  الحالية بباب دكالة لبحث حلول تضمن االنتقال السل

افق املحطةفي ميثاق املساهمين حيث سيتم   لتفادي   خصم مبلغ سنوي من املداخيل السنوية لتكوين رصيد يخصص لتمويل تجديد تجهيزات ومر

أنه   مضيفا  الصيانة،  بعملية  الخاصة  السيولة  توفر  كشركة  عدم  باملدينة  املتواجدة  األخرى  املسافرين  نقل  لشركات  فالسلطات    CTMبالنسبة 

على نقل مقراتها إلى منطقة العزوزية، وكذا تحويل النقالة إلى املحطة الجديدة األمر الذي يتطلب    ،في إطار القانون   ،املحلية املختصة ستعمل جاهدة 

 نوعا من الصرامة من األطراف املعنية.

تم االنتقال إلى تدارس الوثائق املرجعية الجاهزة حول النقطة، حيث تم تقديم عروض حولها    وبعد النقاش العام حول املرفق،   ذلك،   عقب

 كما يلي:  و أخرى في املوضوع وكذا اقتراح تعديالت شكلية 

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

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

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

بنود    BELMA CONSEILبخصوص هذه النقطة، منح السيد رئيس الجلسة الكلمة للسيد مدير مكتب الدراسات   أهم  الذي قدم عرضا حول 

 النظام األساس ي لشركة التنمية املحلية املدبرة للمحطة الطريقية الجديدة، والذي جاءت تفاصيله كاآلتي:  

 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

83 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

84 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

85 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

86 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

87 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

88 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

89 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

90 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

91 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

92 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

93 
 

  



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

94 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

95 
 

 

 

 
 

 

  



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

96 
 

أدناه،   التعديالت  املقدم حولها، وإدخال  والعرض  األسايس  النظام  االطالع عىل وثيقة  لنقل  بعد  الطرقية  املحطة  املدبرة ملرفق  املحلية  التنمية  األسايس لرشكة  النظام  اللجنة موافقتها عىل  أبدت 

املدخلة   التعديالت  العزوزية وفق  املتواجدة بمنطقة  باملواد  املسافرين  انظار    51و  6،  3عليه  النهائية عىل  األسايس يف صيغته  النظام  املقرتحة وعرض  التعديالت  التأكد من مدى قانونية هذه  أساس  عىل 

 املجلس الجماعي.

 : الغرض االجتماعي3المادة 
 يلي: يحدد غرض الشركة فيما 

 تدبير واستغالل مرافق المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية بمراكش. •

المرتبطة بغرض   • التجارية  الدراسات واألنشطة والعمليات  القيام بجميع 

والتي وفق   الشركة  خدماته  المرفق وجودة  أداء  تطوير  شأنها  من 

 توجهات الدولة في هذا المجال والمجلس الجماعي المعني. 

• .......... 

• .......... 

 : الغرض االجتماعي3المادة 
 يحدد غرض الشركة فيما يلي: 

 مرافق المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية بمراكش. وصيانة استغالل، تدبير •

القيام بجميع الدراسات واألنشطة والعمليات التجارية المرتبطة بغرض الشركة  •

من شأنها تطوير أداء المرفق وجودة خدماته وفق توجهات الدولة    والتي

 في هذا المجال والمجلس الجماعي المعني. 

• .......... 

• .......... 

 
 

إضافة عبارة "صيانة" لتنضاف إلى  تم 
المهام التي على الشركة القيام بها في  

 تدبيرها للمحطة. 

 رأسمال الشركة: 6المادة 
سهم    10.000درهما مقسم إلى    1.000.000رأسمال الشركة في مبلغ  يحدد  

قيمة كل سهم   فئة واحدة  سهم،    10.000إلى    1درهم مرقمة من    100من 
 التالي: .......موزعة على الشكل 

 رأسمال الشركة: 6المادة 
سهم من فئة   000.20درهما مقسم إلى    000.000.2رأسمال الشركة في مبلغ  يحدد  

سهم   كل  قيمة  من    100واحدة  مرقمة  على   000.20إلى    1درهم  موزعة  سهم، 
 الشكل التالي: ....... 

 
تم تصحيح خطأ مادي ليالئم ما هو 

المساهمة مضمن في جدول توزيع  
 بعده. 

 تعيين المتصرفين األوائل: 51المادة 
 يتكون أول مجلس االدارة من:

 السيد ....... والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش.  ▪

 السيد ....... رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلها. ▪

 السيد...... عضو بمجلس جماعة مراكش.  ▪

 والوسائل اللوجستيكية. ...... ممثل الشركة الوطنية للنقل  السيد ▪

 عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية........  السيد ▪
...................................... 

 تعيين المتصرفين األوائل: 51المادة 
 عضوا:  11يتكون أول مجلس االدارة من 

 مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش. السيد ....... والي جهة  ▪

 السيد ....... رئيس مجلس جماعة مراكش وممثلها. ▪

 بمجلس جماعة مراكش.  أعضاء...... السادة  ▪

 والوسائل اللوجستيكية. ...... ممثل الشركة الوطنية للنقل  السيد ▪

 عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية........  السيد ▪
...................................... 

 
عضوا مكونا للمجلس   11تم تحديد 

اإلداري للشركة لضمان حضور 
وازن في اجتماعاته سواء أثناء 
المناقشة وإبداء الرأي أو أثناء 

 عملية التصويت. 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر         

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 ابراهيم بوحنش 

 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لجنة 
 الحسين نوار 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

97 
 

 

 
 

 " احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" شـــركة التمنية احمللية  

Société de développement Local  

« Gare Routière des Voyageurs AL AZZOUZIA Marrakech» 

 

 

 

 

 النظام الأساس 

 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

98 
 

 شركة التنمية املحلية

 " احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش " 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة مساهمة للتنمية املحلية رأسمالها: 

درهم   000.000،002.  

 

 

 

 

 مقرها االجتماعي: 

 للمسافرين العزوزية مراكشاملحطة الطرقية 
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 النظام األساس ي 

 الغرض  -التسميـة  -األول: الشكل  الباب 

  1436من رمضان  20صادر في  1.15.85املتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  113.14بناء على القانون التنظيمي رقم  ▪

 (؛ 2015يوليو  7)

 1417ربيع الثاني    14املؤرخ في    1-96-124املتعلق بشركات املساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    17-95وبناء على القانون رقم   ▪

 كما تم تغييره وتتميمه؛   1996غشت  30املوافق 

بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة لفائدة الجماعات    39-07القانون رقم    وبناء على  ▪

 (.2007دجنبر  27)  1428ذي الحجة  16تاريخ ب  1-07-209املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

مراكش   ▪ جماعة  مجلس  مقرر  على  اكتوبر    2020  اكتوبر  21بتاريخ    500/10/2020عدد  وبناء  لشهر  العادية  دورته  خالل    2020املتخذ 

العزوزيةب   القاض ي بمنطقة  املتواجدة  الجديدة  املسافرين  لنقل  الطرقية  املحطة  واملؤشر   تدبير  املحلية  التنمية  احداث شركة    عن طريق 

 .2021 يناير   08بتاريخ  الوالي عامل عمالة مراكش عليه من لدن السيد 

بتاريخ   (زوالية  الجلسة الخامسة )جلسة  و(  جلسة صباحية)  الجلسة الرابعةداوالت مجلس جماعة مراكش خالل دورته االستثنائية  وتبعا مل  ▪

 لتدبير واستغالل املحطة الطرقية الجديدة؛ شركة التنمية املحلية  ل  ادقة على النظام األساس ي باملص ةوالقاضي   27/07/2021

املحطة  املحلية لتدبير واستغالل املحطة الطرقية للمسافرين تسمى " تؤسس بموجب هذا النظام األساس ي شركة مساهمة للتنمية

 " الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش 

 : شكل الشركة1المادة 

رقم   التنظيمي  للقانون  تخضع  إدارة  مجلس  ذات  مساهمة"  "شركة  االساس ي  النظام  هذا  بموجب  املحدثة  الشركة    113.14تعتبر 

 17.95(؛ والقانون رقم  2015يوليو    7)  1436من رمضان    20صادر في    1.15.85املتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

( كما تم 1996أغسطس    30)  1417ربيع اآلخر    14الصادر في    1.96.124املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

   تغييره وتتميمه، إضافة إلى جميع النصوص القانونية والتنظيمية املعمول بها في هذا املجال.

 ة : التسمي2 المادة

 تتخذ الشركة التسمية اآلتية: 

 شـــركة التنمية املحلية " املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش " 

Société de développement Local « Gare Routière des Voyageurs AL AZZOUZIA Marrakech» 

اإلعالنات   ومختلف  والفواتير  الرسائل  منها  والسيما  الغير،  إلى  واملوجهة  الشركة  عن  الصادرة  والوثائق  العقود  تتضمن  أن  يجب 

للتنمية املحلية" أو األحرف األولى "ش.ت.م"،    مساهمةواملنشورات تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة وبشكل واضح بعبارة "شركة  

 ال الشركة، ومقرها الرئيس ي، باإلضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري. وتشير إلى مبلغ رأسم

 : الغرض االجتماعي 3المادة 

 يحدد غرض الشركة فيما يلي: 

 ؛ العزوزية بمراكشمرافق املحطة الطرقية للمسافرين وصيانة تدبير واستغالل  •

القيام بجميع الدراسات واالنشطة والعمليات التجارية املرتبطة بغرض الشركة والتي من شأنها تطوير أداء املرفق وجودة   •

 ؛ املعنيالجماعي خدماته وفق توجهات الدولة في هذا املجال واملجلس 
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 تحسين جودة الخدمات املقدمة للمستغلين ولرواد املحطة؛  •

ا  • بجميع االعمال واالنشطة  الشركةالقيام  املباشرة بغرض  او غير  املباشرة  الصلة  التجارية ذات  باستثناء  ،  لتجارية وغير 

 .   مراكش جماعةلك الخاص لتدبير امل

 المدة  -الباب الثاني: المقر 

 : المقر االجتماعي 4المادة 

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر داخل    مراكش.يوجد املقر االجتماعي للشركة في العنوان التالي: املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية  

 بناء على قرار يصدره مجلس اإلدارة شريطة املصادقة على هذا القرار من طرف أقرب جمعية عامة غير عادية.   نفس العمالة

 : مدة الشركة 5المادة 

في حالة الفسخ املسبق أو التمديد    عاما، اعتبارا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري، ما عدا  99تحدد مدة الشركة في أجل أقصاه  

 . املنصوص عليهما قانونا أو بموجب هذا النظام األساس ي

 األسهم  -الحصص  -الباب الثالـث : رأس المال 

 : رأسمال الشركة 6المادة 

( درهم  100سهم من فئة واحدة قيمة كل سهم منها مائة )  20.000درهما مقسم إلى    2.000.000،00يحدد رأسمال الشركة في مبلغ  

 سهم، موزع على الشكل التالي: 20.000إلى  1مرقمة من 

 االسهم  مبلغ املساهمة بالدرهم  املساهمون 

 1 100،00 آسفي وعامل عمالة مراكش  -والي جهة مراكش

 15.998 1.599.800،00 مراكش جماعة 

 1 100،00 عن جماعة مراكش .............................السيد 

 3.999 399.900،00 ستيكية ي الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوج

 1 100،00 ستيكية يالشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجعن  .............................السيد 

للسيد  تمنح   مراكش  و جماعة  واحدا  سهما  اللوج.............................  والوسائل  للنقل  الوطنية  للسيد    ستيكية ي الشركة 

اإلدارة.   بمجلس  متصرفين  على صفة  يحصلوا  أن  بذلك  لهم  تخول  مساهمين  على صفة  واحدا قصد حصولهم  ............................. سهما 

يمنح السهمان املذكوران على سبيل التملك. وال يحق لصاحبيها الحصول على ربيحات مقابل هذين السهمين. ويزول هذا التملك مع نهاية 

 ما سواء في مجلس اإلدارة أو في املؤسسات التابعين لها. مهامه

أن   على  املساهمون  اتفق  أخرى،  جهة  مراكشمن  جهة  لوالي  مراكش  جماعة  السيد  -تمنح  مراكش  عمالة  وعامل  آسفي 

السيد   انتهاء  بعد  مباشرة  التملك  هذا  يسقط  التملك.  على سبيل  واحدا  من..................................... سهما  مزاولة    ..................................... 

 ال يحق لهذا األخير  الحصول على ربيحات مقابل هذا السهم. .في مجلس اإلدارةأو  آسفي وعامل عمالة مراكش-جهة مراكشلمهامه كوالي 

 ات والعقود.تتم اإلجراءات املتعلقة باألسهم السالفة الذكر وفق املساطر املنصوص عليها في ظهير االلتزام
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 : الزيادة في رأسمال الشركة7المادة 

 مبادئ الزيادة في رأس املال  

بعد   إال  االشكال  من  شكل  بأي  املال  رأس  في  الزيادة  اجراء  البطالن  طائلة  تحت  يجوز  مراكش مجلس  اتخاذ  ال  بهذا    قرر مل   جماعة 

تؤشر عليه السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، وذلك    املتعلق بالجماعات،   113.14وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم    ، الشأن

إما عن طريق إصدار أسهم جديدة أو بواسطة رفع القيمة االسمية لألسهم املوجودة وذلك بعد قرار وترخيص من الجمعية العامة الغير 

 الشركة وطريقة إنجازها. تقرير مجلس اإلدارة. ويبين ذلك التقرير أسباب الزيادة املقترحة في رأسمالالعادية يتخذ بناء على  

في ويمكن الزيادة  إنجاز  بغرض  اإلدارة  ملجلس  الضرورية  السلط  تفوض  أن  العامة  عدة    للجمعية  على  أو  واحدة  دفعة  املال  رأس 

دفعات وتحديد الطريقة التي ستتم بها ومعاينة تحقيق الزيادة وإدخال التعديالت املترتبة عن ذلك في النظام األساس ي. يتعين على مجلس 

يوضح تقرير  بواسطة  له  املخولة  للسلط  باستعماله  لها  اجتماع  أقرب  في  علما  العامة  الجمعية  يحيط  أن  الخصوص    اإلدارة  على  فيه 

 الظروف النهائية للعملية املنجزة. 

الزيادة في رأس املال عن طريق رفع القيمة االسمية للسهم قبول املساهمين باإلجماع، ما لم تتم بواسطة إدماج االحتياطي   تستوجب

أ البطالن، داخل  تحت طائلة  املال،  في رأس  الزيادة  تتم  أن  أو عالوات اإلصدار. يجب  األرباح  انعقاد  أو  تاريخ  ابتداء من  ثالث سنوات  جل 

 بها، ما لم يتعلق األمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.  الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت

 ويتعين اكتتاب مبلغ الزيادة في رأس املال بالكامل، وإذا تعذر ذلك، اعتبر االكتتاب كأنه لم ينجز. 

تقرير من مجلس اإلدارة وتقرير خاص    يتحدد سعر اإلصدار أو شروط تحديد هذا السعر من طرف الجمعية العامة اعتمادا على 

 . ينجزه مراقب أو مراقبو الحسابات

 طرق الزيادة في رأس املال  

تؤشر عليه السلطة  جماعة مراكش  مقرر ملجلس  بقيمتها االسمية أو بإضافة عالوة إصدار بناء على   إما يتم إصدار األسهم الجديدة

 املتعلق بالجماعات.  113.14وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم   الحكومية املكلفة بالداخلية.

 ويمكن تحرير األسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية: 

 تقديم حصص نقدية أو عينية؛  •

 راء مقاصة مع ديون الشركة املحددة املقدار واملستحقة؛ إج •

 إدماج االحتياطي أو األرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.  •

 تحويل سندات القرض.  •

 رأس املال بكامله قبل أي إصدار ألسهم جديدة تحرر نقدا. يتعين تحرير مبلغ 

الشرك إذا ديون  مع  املقاصة  الجديدة عن طريقة  األسهم  تحرير  يقومتم  الديون موضوع حصر حساب  مجلس   به ة، ستكون هذه 

 اإلدارة ويشهد على صحته مراقب أو مراقبو الحسابات. 

 يتعين تحرير ربع سعر األسهم الجديدة على األقل عند االكتتاب مضافا إليها عالوة اإلصدار عند االقتضاء. 

تعي  يتم  امتيازات خاصة،  على  التنصيص  أو  عينية  تقديم حصص  حالة  اإلدارة  في  مجلس  من طرف  مراقبي حصص  أو  مراقب  ين 

 . الغير العادية للقيام على مسؤوليتهم، بتحديد قيمة الحصص العينية واالمتيازات الخاصة في تقرير يقدم إلى الجمعية العامة

يخضع   االكتتاب.  ببطاقة  التحويل مرفقا  بمجرد طلب  تامة  القرض ألسهم  تحويل سندات  بواسطة  الزيادة  إصدار سندات  تصبح 

 القرض القابلة للتحويل لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية.

 حق أفضلية االكتتاب  

 للمساهمين حق أفضلية اكتتاب األسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد األسهم التي يملكونها.
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 ط املطبقة على السهم نفسه. االكتتاب قابال للتداول أو التفويت وفق نفس الشرو  هذا الحق خالل مدة يكون 

 للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في األفضلية.  يمكن

 أن تلغي حق أفضلية االكتتاب بالنسبة ملجموع الزيادة في  بها في رأس املال أو تأذن ومن ناحية أخرى، يحق للجمعية التي تقرر الزيادة 

مراقبي الحسابات األسباب   أن يبين تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مراقب أو  الزيادة. ويتعينرأس املال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه 

 وراء اقتراح إلغاء الحق املذكور.

التي تقرر  يمكن الزيادة في رأس املال أن تخصص هذه الزيادة لفائدة شخص أو عدة أشخاص اعتبارية، وفي هذه   للجمعية العامة 

 لس اإلدارة أسماء األشخاص املستفيدين وعدد األسهم املخصصة لكل واحد منهم.الحالة، يجب أن يبين تقرير مج

تلغي لفائدتهم حق أفضلية االكتتاب،   يحق لهؤالء املستفيدين املشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي  ال

 التي يمثلونها. التي يملكونها أوالقرار دون اعتبار األسهم  ويحتسب النصاب واألغلبية الالزمان التخاذ هذا 

يكتتب  لم  للتخفيض،  إذا  قابل  لهم حق االكتتاب فيها على أساس غير  التي كان  في األسهم  املساهمين  تخصص هذه األسهم   بعض 

الذين للمساهمين  العبارة ذلك،  العامة بصريح  الجمعية  إذا قررت  للت املتبقية،  قابل  أعلى من األسهم على أساس  خفيض، اكتتبوا عددا 

 املال وفي حدود طلباتهم. وذلك بتناسب مع حصتهم في رأس 

 قابل للتخفيض، وإن اقتض ى الحال، التوزيعات القابلة للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في  لم تستنفذ االكتتابات على أساس غير  إذا

 رأس املال:

 ما تبقى منها وفق ما تقرره الجمعية العامة؛  يخصص  •

الجمعية  حصر مبلغ   يمكن • التنصيص على هذه اإلمكانية صراحة من طرف  تم  إذا  االكتتابات  في مبلغ  الزيادة 

 .بها التي قررت الزيادة أو أذنت

 املساهمين  إعالم 

في صحيفة  يتم األقل  على  أيام  بستة  االكتتاب  تاريخ  قبل  نشره  يتم  إعالن  طريق  عن  جديدة  أسهم  إصدار  عن  املساهمين  إخبار 

 لإلعالنات القانونية.

تاريخ   تكون األسهم اسمية، يتم بدل القيام باإلعالن توجيه رسائل مضمونة إلى املساهمين خمسة عشر يوما على األقل  حينما  قبل 

 افتتاح االكتتاب.

 أن يخبر اإلعالن املساهمين: يجب

 الحق؛  بوجود حق األفضلية لفائدتهم وبشروط ممارسة هذا •

 افتتاح واختتام االكتتاب؛ بكيفيته ومكان وتاريخ  •

 به. األسهم وباملبلغ الذي يجب أن تحرر  إصدار بسعر •

 وينتهي اإلشارة إلى أن األجل املمنوح ملمارسة حقهم في االكتتاب ال يمكن أن يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ افتتاح االكتتاب. تجدر

 اس غير قابل للتخفيض. أجل االكتتاب قبل األوان فور ممارسة جميع حقوق االكتتاب على أس

 تخفيض رأسمال الشركة :8المادة 

مجلس   مقرر  على  بناء  إال  املال  رأس  تخفيض  البطالن  تحت طائلة  يجوز  ال جماعة مراكش  ال  املكلفة  تؤشر عليه  الحكومية  سلطة 

 املتعلق بالجماعات.  113.14، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم بالداخلية

املال بواسطة تخفيض عدد األسهم اململوكة لجميع املساهمين بنفس النسبة وبترخيص من الجمعية العامة الغير  يتم تخفيض رأس  

 تقرير مراقب الحسابات.  العادية يتخذ بناء على
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هذه   انعقاد  من  األقل  على  يوما  وأربعين  خمسة  قبل  املال  رأس  تخفيض  مشروع  بشأن  الحسابات  مراقبي  أو  مراقب  إخبار  يتم 

 ية العامة.الجمع

يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تفوض كافة السلط ملجلس اإلدارة بغرض إنجاز هذا التخفيض. وبعد إنجاز التخفيض، يحرر  

م يقوم بعدها بتعديل النظام  ث ،  17.95من القانون رقم    37مجلس اإلدارة محضرا بذلك ويقوم بإجراء اإلشهار، املنصوص عليه في املادة  

 صد املالئمة.األساس ي ق

للجمعية العامة أن تأذن ملجلس اإلدارة بشراء عدد معين من األسهم بغرض    إذا لم يكن تخفيض رأس املال معلال بخسائر، يمكن 

 املذكور أعاله.  17-95من القانون رقم  215أن يتم هذا اإللغاء داخل األجل املنصوص عليه في املادة  وينبغي إلغائها.

الشراء إلى كل املساهمين بالتناسب مع عدد األسهم التي يملكونها. وفي حالة وجود أسهم ذات األولوية في األرباح  يجب أن يقدم عرض  

 ودون حق تصويت، سيتم شراء هذه األسهم قبل األسهم العادية.

 ولهذه الغاية، يتم وفق ما ينص عليه القانون نشر إشعار بالشراء في صحيفة لإلعالنات القانونية. 

اإل  إشعار  إن  مع  رسالة مضمونة  بواسطة  مساهم  لكل  موجه  بإشعار  استبدالها  يمكن  السابقة  الفقرة  في  عليها  املنصوص  عالنات 

 بالتوصل. 

 ال يجوز أن تقل مدة سريان العرض عن ثالثين يوما.

إلى أدنى من القيمة املسموح بها ال يمكن بأي حال من األحوال اإلخالل بمساواة املساهمين أو التخفيض من القيمة االسمية لألسهم  

 قانونا.

محضر    إيداع  تاريخ  قبل  ما  إلى  دينه  يعود  دائن  لكل  بخسائر،  معلل  غير  املال  رأس  تخفيض  مشروع  على  الجمعية  وافقت  ما  إذا 

املذ التاريخ  من  اعتبارا  يوما،  ثالثين  أجل  داخل  التخفيض  على  يتعرض  أن  الضبط  كتابة  لدى  العامة  الجمعية  رئيس  مداوالت  أمام  كور 

 املحكمة بصفته قاض ي املستعجالت.

 : األسهم9المادة 

 تحرير األسهم:  

 يجب تحرير األسهم العينية بكاملها عند إصدارها.

 يجب تحرير األسهم النقدية في حدود الربع على األقل. 

إصدا عالوة  يضم  النقدية،  التقدمة  طريق  عن  املال  رأس  في  الزيادة  عند  اإلصدار  سعر  كان  وقت  إذا  بالكامل  تحريرها  يجب  ر، 

 االكتتاب.

 أعاله.  17-95من القانون رقم  274يتم تحرير الزائد وفق املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 ولهذا الغرض، يتم إعالم املساهمين بالدعوة الستخالص األموال بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل.

 و في أي مكان آخر يتم تحديده من طرف مجلس اإلدارة. يتم تقديم املبالغ إما في مقر الشركة أ

له   تبعث  املحددة،  الفترات  في  اإلدارة  مجلس  طلبها  والتي  اكتتبها  التي  األسهم  ثمن  من  املتبقية  للمبالغ  املساهم  تسديد  عدم  عند 

 الشركة إنذارا بواسطة رسالة مسجلة مع إشعار بالتوصل. 

قى دون جواب، يجوز للشركة دون استصدار أي إذن قضائي، املض ي في مسطرة بيع األسهم  وبعد مرور أجل ثالثين يوما عن إنذار يب 

 أعاله.  17-95وما يليه من القانون رقم  274غير املحررة، وفق املادة 
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 عدم تحرير األسهم:  

املفوتة، يبقى بدون جواب، يجوز  في حالة عدم تحرير األسهم بعد إعذار توصل به املكتب وكافة املفوتين املذكورين في سجل األسهم  

 للشركة القيام ببيع األسهم التي لم تحرر املبالغ املرتبطة بها.

ولهذا الغرض، يتم نشر أرقام هذه األسهم في جريدة لإلعالنات القانونية في املحل حيث يوجد مقر الشركة. وبعد مرور أجل خمسة 

الحاجة   للشركة دون  يوما على هذا اإلشهار، يجوز  أو  عشر  ببيع األسهم كتلة واحدة  تقوم  أن  بأي إجراء آخر  القيام  أو  إعذار  إلى توجيه 

 بالتقسيط. 

 : شكل األسهم 10المادة 

 تكون األسهم إسمية وجوبا حتى بعد تحريرها بالكامل. 

وتوقيعه من طرف رئيس  تنتج حقوق حاملي األسهم بمجرد تقييدها في سجل للتحويالت ممسوك في مقر الشركة بعد ترقيم صفحاته 

املحكمة. وتقيد فيه ترتيبيا حسب تاريخ توقيعها اكتتابات وتحويالت األسهم. ويحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يطلب  

 الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس اإلدارة. 

 : تفويت األسهم11المادة 

د في السجل املخصص لذلك الغرض استنادا إلى ورقة التحويل املوقعة من طرف املفوت،  يتم تفويت األسهم عن طريق تحويل يقي 

 وإذا كانت األسهم غير محررة بالكامل يتعين قبولها من طرف املفوت إليه.

 إذا كانت القيم محررة بالكامل، يكون توقيع املفوت وحده كافيا. 

 املفوت إليه مصاريف التحويل.  يمكن أن تطالب الشركة باملصادقة على التوقيعات. يتحمل 

 يتحمل املفوت إليه األسهم التي تم تسديد املبالغ املستحقة املتصلة بها فقط. 

يتضمن تفويت السهم تجاه الشركة األرباح املستحقة وقت التفويت وعائدات السنة املالية الجارية باإلضافة إلى الحصة املحتملة في  

 صندوق االحتياط.

وجود   حالة  مع  في  بتناسب  الطالبين  بين  األسهم  بتوزيع  الشركة  إدارة  مجلس  يقوم  للتفويت،  املعروضة  األسهم  تفوق عدد  طلبات 

 .حصصهم في رأس املال وفي حدود طلباتهم

مراكش   جماعة  ملجلس  مقرر  واتخاذ  الشركة  موافقة  بعد  إال  األسهم  تفويت  يمكن  ال  الحاالت،  جميع  السلطة  وفي  عليه  تؤشر 

 املتعلق بالجماعات.  113.14، وذلك وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم كلفة بالداخلية الحكومية امل 

 يجب أن يكون املفوت إليه شخصا اعتباريا يستغل خدمة مماثلة لغرض الشركة ولديه خبرة في مجال تدخلها.

 د الحلول.يتم تطبيق مقتضيات هذه املادة املتعلقة باملوافقة على تفويت األسهم في أي وقت أو عن 

 : الحقوق وااللتزامات المرتبطة باألسهم12المادة 

تستفيد األسهم كذلك من حق التصويت والتمثيلية في الجمعيات العامة للمساهمين ومن حقوق متساوية في توزيع أصول الشركة  

تت  التي  والقرارات  األساس ي  النظام  هذا  قبول  سهم  امتالك  عن  القانون  بقوة  ويترتب  تصفيتها.  للمساهمين  لدى  العامة  الجمعيات  خذها 

 بشكل قانوني. 

 وتتبع الحقوق وااللتزامات املرتبطة بالسهم القيمة كلما انتقلت من يد إلى يد. 

 تعتبر األسهم غير قابلة للقسمة تجاه الشركة مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في القانون. 

 تتبين ملزمين تضامنيا فيما يتعلق باملبلغ غير املحرر للسهم.يكون املساهم املتقاعس واملفوت إليهم املتواليين واملك 
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غير أنه بعد مرور سنتين من تاريخ إرسال مطلب التحويل، فإن املكتتب أو املساهم الذي يفوت سهمه لن يكون ملزما باملبالغ التي لم  

 يتم طلبها بعد.  

 .وتتبع السند الحقوق وااللتزامات املتعلقة بالسهم أينما حل ال يتحمل املساهمون أية خسارة للشركة إال في حدود حصصهم. 

لزيادة أو    ةكلما كان ضروريا امتالك عدة أسهم ملمارسة حق من الحقوق أو في حالة تبادل األسهم أو تجميعها أو تخصيصها، أو نتيج

املطل  العدد  يقل عددها عن  التي  أو  املنعزلة  األسهم  يمكن ألصحاب  ال  املال،  رأس  يقوموا تخفيض  أن  بشرط  إال  الحق  ممارسة هذا  وب 

 بالتجميع أو عند االقتضاء بشراء أو ببيع األسهم الضرورية. 

 الباب الرابع: إدارة الشركة

 : مجلس اإلدارة 13المادة 

بين   يتم اختيارهم من  األكثر،  اثني عشر عضوا على  ثالثة أعضاء على األقل ومن  من  يتكون  إدارة  الشركة مجلس  املساهمين  يدير 

 ويعينون من طرف الجمعية العامة العادية.

املتصرفين   إدارية، عدد  يمارس مهام  للشركة،  أجير  أو  أو مدير عام  يحملون صفة رئيس  الذين ال  املتصرفين  يفوق عدد  أن  يتعين 

 الحاملين لهذه الصفات.

لنفس   يخضع  دائم  ممثل  باختيار  متصرفا،  يعين  الذي  املعنوي  الشخص  املدنية  يقوم  املسؤوليات  ونفس  واملقتضيات  الشروط 

 والجنائية، كما لو كان متصرفا باسمه الشخص ي. يدوم هذا التفويض طيلة مدة انتداب الشخص املعنوي الذي يتم تمثيله.

م وبهوية  بذلك  رسالة مضمونة  بواسطة  تأخير،  دون  الشركة  إبالغ  عليه  الدائم، وجب  ممثله  بعزل  املعنوي  الشخص  قام  مثله  إذا 

 الدائم الجديد. وينطبق األمر نفسه في حالة وفاة املمثل املذكور أو استقالته. 

ويجوز أن يكون املتصرف أجيرا للشركة شريطة أن يتعلق األمر بعقد لشغل عمل فعلي. وال يمكن أن يتجاوز عدد املتصرفين الذين  

 تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث مجموع املتصرفين. 

 أحد املتصرفين بين دورتين للجمعية العامة، يمكن ملجلس االدارة تعيين من يعوضه بصفة مؤقتة.  في حالة شغور مقعد

القرارات   تبقى  املصادقة،  تحصل  لم  وإذا  عليها.  للمصادقة  املقبلة  العادية  العامة  الجمعية  على  التعيينات  هذه  عرض  ويتعين 

 واألعمال التي سبق أن اتخذها املجلس صالحة.

 .تخاب املتصرفين. ويمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى لو لم يكن العزل مدرجا في جدول األعماليجوز إعادة ان 

يتعين أن  اإلدارة، النسبة التي تمتلكها في رأسمال الشركة. وفي جميع األحوال،    في مجلس  مراكش  ةجماع يجب أن تعادل نسبة ممثلي  

 انون العام على أغلبية املقاعد املخصصة ألعضاء مجلس االدارة.تحصل األشخاص املعنوية الخاضعة للق

 إعفاء المتصرفين  -: مدة المهام 14المادة 

 ( سنوات. 03مـدة مهام املتصرفين األوائل املعينين في النظام األساس ي هي ثالثة )

 تحدد مدة مهام املتصرفين املعينين من طرف الجمعيات العامة في ست سنوات. 

السنة  تنتهي   في  املنصرمة واملنعقدة  املالية  السنة  في حسابات  للبت  املدعوة  العادية  الجمعية  املتصرفين عند اختتام اجتماع  مهام 

 التي تنتهي فيها مهامهم.

في حالة حل أو توقيف مجلس جماعة مراكش، يستمر ممثله في القيام بمهامه داخل مجلس إدارة الشركة إلى حين اختيار املجلس  

 املتعلق بالجماعات. 113.14ملن يخلفه وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم   املعني

 من أسهم الشركة. ايجب ان يمتلك كل متصرف على االقل سهم ،املشار إليه أعاله 17-95من القانون رقم  44وفقا ملقتضيات املادة 

 .ي يحل مكانه أو الى الجماعةتصرف الذئية وبدون مقابل الى امل كما يتعهد كل متصرف بنقل ملكية السهم بصفة تلقا
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 : الرئاسة وكتابة المجلس 15المادة 

وعامل عمالة    آسفي  -يتفق املساهمون ملوجب هذا النظام األساس ي على أن تمنح رئاسة املجلس اإلداري إلى السيد والي جهة مراكش  

  مراكش.

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

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

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

 على أال يكون من مراقبي الحسابات. وي االختصاص من خارج الشركةالكاتب من بين أجراء الشركة أو من ذ

 .ال يحتج ضد الغير بمقتضيات النظام األساس ي أو قرارات مجلس اإلدارة التي تحد من سلط املجلس

 : اللجان التقنية 16المادة 

بين   من  لألغيار،  محتملة  وبمساهمة  داخله  يحدث  أن  اإلدارة  ملجلس  بدراسة  يمكن  تكلف  تقنية  لجانا  خارجهم،  أو  املساهمين 

القضايا التي يعرضها عليهم إلبداء الرأي فيها. ويقدم تقريرا خالل جلسات املجلس بشأن نشاط هذه اللجان واآلراء والتوصيات التي تمت  

 صياغتها. 

 يحدد املجلس تأليف واختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسؤوليته.

 المحاضر  -مداوالت مجلس اإلدارة : 17المادة 

 يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من الرئيس وكلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك وعلى األقل ثالث مرات في السنة.

 يضع الرئيس جدول أعمال مجلس اإلدارة مع مراعاة طلبات إدراج مقترحات قرارات يتقدم بها كل متصرف.

 الة تدعو لالستعجال أو في حالة تقصير الرئيس من طرف مراقب الحسابات. يمكن أن توجه هذه الدعوة إذا كانت الح

كما يمكن أن يدعى املجلس لالنعقاد من طرف املدير العام أو املتصرفين الذين يمثلون ما ال يقل عن ثلث أعضائه على األقل في حالة  

 عدم انعقاده ملدة شهرين على األقل.

الرئيس مجلس اإلدارة دا لم يستدع  إليهم  إذا  املشار  العام واملتصرفين  للمدير  يمكن  الطلب،  تاريخ  من  يوما  خل أجل خمسة عشر 

 أعاله دعوة مجلس اإلدارة لالنعقاد.

 وتتكلف الجهة التي استدعت االجتماع، من مدير عام أو متصرفين، بوضع جدول األعمال لالجتماع موضوع االستدعاء.

 احة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ االجتماع.توجه دعوة انعقاد املجلس بكل الوسائل املت 

 ويجب أن تراعي الدعوة في تحديد تاريخ االجتماع مقر إقامة كل األعضاء. 

 ويجب أن ترفق الدعوة بجدول األعمال وباملعلومات الضرورية لتمكين املتصرفين من االستعداد للمداوالت.

 ن في االجتماع واألشخاص اآلخرين الحاضرين فيه.يمسك سجل خاص بالحضور يوقع عليه كل املتصرفين املشاركي

لتمثيله في جلسة من جلسات املجلس. وال يجوز ملتصرف أن يقدم أكتر من   توكيال كتابيا ملتصرف آخر  يعطي  للمتصرف أن  يمكن 

 توكيل واحد خالل نفس الجلسة.

ب  إما  األقل،  على  أعضائه  نصف  بحضور  إال  صحيحة  بصورة  اإلدارة  مجلس  يتداول  حضوري  ال  االتصال  شكل  وسائل  عبر  أو 

املشار اليه    17.95مكرر من القانون رقم    50هم والتي حددت شروطها في املادة  عليبالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة تمكن من التعرف  

 .أعاله
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تتخذ القرارات  تعادل األصوات.تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين واملمثلين. ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة  

 بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين واملمثلين. ويعتبر صوت الرئيس مرجحا في حالة تعادل األصوات.

لغرض تعداد النصاب القانوني واألغلبية، يتم احتساب املتصرفين الذين يشاركون في اجتماع مجلس اإلدارة بواسطة نظام لالجتماع  

 ماثلة تمكن من تحديد هويتهم من الحاضرين. وال ينطبق هذا اإلجراء فيما يخص اتخاذ القرارات التالية: املرئي أو بأي وسائل م

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة؛  •

 تعيين املدير العام؛  •

 الحسابات السنوية. •

هذ ويوقعها  الرئيس  سلطة  تحت  املجلس  كاتب  يحررها  جلسات  محاضر  في  اإلدارة  مجلس  مداوالت  مجريات  تضمين  األخير  يتم  ا 

 ومتصرف واحد على األقل. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يحول دون حضوره، يوقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على األقل. 

تشير املحاضر إلى أسماء املتصرفين الحاضرين واملمثلين أو املتغيبين وكذلك إلى أي شخص آخر حضر االجتماع كله أو جزءا منه. 

إلى حضور أو غياب األشخاص املدعوين لحضور االجتماع طبقا لنص قانوني. تضمن محاضر مجلس اإلدارة في سجل خاص  وتشير أيضا  

 أو في ملف لألوراق املتحركة، ممسوك وفق القانون. 

خمسة عشر    عامل عمالة مراكش داخل أجل   آسفي،   -إلى والي جهة مراكش  يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة املسيرة للشركة  

   االجتماعات.يوما املوالية لتاريخ 

 يصادق رئيس مجلس اإلدارة بمفرده أو املدير العام وكاتب املجلس معا على صحة نسخ محاضر املداوالت أو مستخرجاتها.

أثناء جلسة    يكفي اإلدالء بنسخة من املحضر أو موجز منه إلقامة الدليل على عدد املتصرفين املزاولين وعلى حضورهم أو تمثيلهم

 من جلسات مجلس اإلدارة.

 .خـالل تصفية الشركة، يصادق أحد املصفين على صحة هذه النسخ أو املستخرجـات

 : اختصاصات مجلس اإلدارة 18المادة 

يحدد مجلس اإلدارة توجهات نشاط الشركة ويسهر على تنفيذها، مع مراعاة السلط املخولة بشكل صريح لجمعيات املساهمين وفي  

 غرض الشركة.  حدود

كما ينظر مجلس اإلدارة كذلك في كل القضايا التي تهم السير الحسن للشركة ويسوي بقراراته األمور املتعلقة بها ويضطلع بعمليات  

 املراقبة والتدقيق التي يرى من الضروري إجراؤها.

 يتوفر مجلس اإلدارة بالخصوص على السلط التالية: 

 املسموح بها قانونا؛ يرخص بعقد االتفاقيات  •

للمدير العام بمنح كفاالت أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة وفق ما يقتضيه القانون مع إمكانية   • يرخص 

 التفويض للغير؛ 

عند نهاية كل سنة مالية، يقوم مجلس اإلدارة بإجراء جرد ملختلف أصول وخصوم الشركة املوجودة إلى ذلك التاريخ ويقوم   •

 لوضعيات املحاسبية السنوية، طبقا للتشريع املعمول به؛بإعداد ا

 يجب أن يقدم للجمعية العامة تقريرا بشأن التسيير، يضمن فيه كافة املعلومات املنصوص عليها في القانون؛  •

املساهمين   • على  ستعرض  التي  التوصيات  نصوص  ويحرر  األعمال  جدول  يحدد  املساهمين،  جمعيات  باستدعاء  يقوم 

 . ذي سيعرضه بخصوص هذه التوصياتوالتقرير ال 
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 : طرق مزاولة اإلدارة العامة 19المادة 

تعهد مسؤولية وتمثيلية ادارة الشركة، في عالقتها مع األغيار، إلى مدير عام يتم تعيينه من طرف املجلس اإلداري للشركة باقتراح من  

 افسة وتكافؤ الفرص. الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستكية في احترام تام ملبدأ املن 

يخولها   التي  السلطات  مراعاة  مع  الظروف  جميع  في  باسمها  للتصرف  السلط  بأوسع  الشركة  غرض  حدود  في  العام  املدير  يتمتع 

 القانون صراحة لجمعيات املساهمين وكذلك تلك التي يخولها القانون بصفة خاصة ملجلس اإلدارة.

   عام، كما يلي:يتم الفصل بين مهام الرئيس ومهام املدير ال 

تقارير بذلك إلى الجمعية العامة. ويسهر على حسن سير أجهزة   يمثل مجلس اإلدارة وينظم ويسير أشغاله ويقدم الرئيس  •

 من القيام بمهامهم. املتصرفين الشركة ويوفر الظروف لتمكين

العام  • ويتمتع   املدير  الغير  اتجاه  وممثلها  للشركة  التنفيذي  الجهاز  باسم   السلط بأوسعهو  الظروف  كافة  في  للتصرف 

العامة وكذلك السلط الشركة، مع مراعاة للجمعيات  القانون صراحة  مجلس اإلدارة،   بها التي يخص السلط  التي يخولها 

 غرض الشركة.  به الكل في حدود ما يسمح

 باملقتضيات التي تحد من سلط املدير العام. األغيار ال يمكن االحتجاج ضد

 : إمضاء الشركة 20المادة 

البنوك، والدائنين   باسمها وكذلك سحب األموال والقيم والحواالت لدى كافة  بالشركة وااللتزامات املتخذة  إن التصرفات املرتبطة 

مف وكيل  وأي  العام  املدير  طرف  من  موقعة  كانت  ما  إذا  تكون صحيحة  التجارية  األوراق  حيازة  أو  وقبول  والغرامات  وض،  واالكتتابات 

 املتصرف ضمن حدود السلط املخولة له من طرف مجلس اإلدارة. 

 : مكافأة المتصرفين والمدير العام 21المادة 

ومؤقت   خاص  نحو  على  إليهم  املسندة  والتفويضات  باملهام  للقيام  املتصرفين  لبعض  استثنائية  مكافأة  يرصد  أن  للمجلس  يمكن 

 .وألعضاء اللجان التقنية

م أن  إلى  اإلشارة  التنمية تجدر  لشركة  املسيرة  باألجهزة  الجماعة  ممثل  يحدد    املحلية  همة  تعويضات  منحه  يمكن  أنه  غير  مجانية، 

 . املتعلق بالجماعات 113.14منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم وفق ما هو  مبلغها وكيفيات صرفها 

املشار إليه    17-95مكرر من القانون رقم    67ت املادة  ويتم تحديد تعويض املدير العام بقرار من مجلس اإلدارة وذلك طبقا ملقتضيا

 أعاله.

: االتفاقات بين الشركة وأحد المتصرفين أو المدير العام أو أحد المساهمين ممن يملكون بشكل مباشر أو غير  22المادة 

 مباشر أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت 

يتم   اتفاقية  كل  تخضع  أن  أحد  يجب  أو  العام  مديرها  أو  متصرفيها  أحد  وبين  الشركة  بين  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصفة  إبرامها 

املساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في املائة من رأس املال أو من حقوق التصويت للترخيص املسبق 

 من طرف مجلس اإلدارة. 

ات املبرمة بين الشركة ومقاولة إذا كان أحد املتصرفين أو املدير العام للشركة أو املساهمين فيها مالكا  وكذلك األمر بالنسبة لالتفاقي 

 أو شريكا مسؤوال ملدة غير محددة مسيرا متصرفا أو مديرا عاما للمقاولة أو عضوا في مجلس املدراء التابع لها.

 يات الجارية واملبرمة وفق شروط عادية. ال تنطبق املقتضيات أعاله على االتفاقيات املعنية بالعمل 

 يعرض الرئيس االتفاقيات الخاضعة لترخيص مسبق على أنظار أعضاء مجلس اإلدارة وعلى مراقبي الحسابات.
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 يعرض الرئيس االتفاقيات املرخص بها على أنظار الجمعية العامة ألجل املصادقة عليها.

شركات ال من الشركة أو إحدى    ،بأي شكل من األشكال   ،طائل البطالن االقتراض  يمنع على املتصرفين غير األشخاص املعنويين تحت 

املادة  لها    التابعة  مدلول  طرفها حسب  من  مراقبة  أخرى  من شركة  رقم    144أو  القانون  على    17.95من  على سحب  لديها  الحصول  أو 

  األغيار.ماتهم إزاء املكشوف في حساب جار أو غيره أو االستفادة من كفالة أو ضمان احتياطي اللتزا

 ينطبق نفس املنع على املدير العام وعلى املمثلين الدائمين لألشخاص املعنويين املتصرفين. 

إليهم في الفصل أعاله وعلى   كما ينطبق هذا املنع على األزواج واألقارب باملصاهرة حتى الدرجة الثانية بما في ذلك األشخاص املشار 

 كل شخص دخيل.

 مسؤولية المتصرفين : 23المادة 

يعد املتصرفون مسؤولون فرديا أو تضامنيا حسب الحالة إزاء الشركة أو إزاء األغيار عن مخالفة املقتضيات القانونية والتنظيمية  

 املفروضة على شركات املساهمة وعن خرق مقتضيات هذا النظام األساس ي وعن األخطاء املرتكبة في تسييرهم.

 متصرفين في نفس األفعال تحدد املحكمة حصة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر.في حالة مساهمة عدة 

 الباب الخامـس: مراقبو الحسابات 

 : تعيين مراقب الحسابات 24المادة 

 يتم وقت تأسيس الشركة تعيين مراقب حسابات أو عدة مراقبين، مسجلين في جدول هيئة الخبراء املحلفين، ملدة سنة واحدة. 

ذل  العامة  وبعد  الجمعية  قبل  من  مالية  سنوات  ثالث  ملدة  الحسابات  مراقبي  أو  مراقب  تعيين  يتم  الشركة،  حياة  مدة  وطيلة  ك، 

 العادية للمساهمين. وتنتهي يوم انعقاد الجمع العام العادي الذي يبت في حسابات السنة املالية الثالثة.

 : مهام مراقب الحسابات 25المادة 

 املهام الدائمة 

 راقب الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، باملهام الدائمة التالية:يضطلع م

 التحقق من القيم والدفاتر والوثائق املحاسبية للشركة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد املعمول بها؛  •

هة للمساهمين واملتعلقة التحقق من صحة املعلومات الواردة في تقرير التسيير ملجلس اإلدارة وفي الوثائق املوج •

 بذمة ووضعية الشركة املالية وبنتائجها ومن تطابقها مع القوائم التركيبية؛ 

 التحقق من احترام قاعدة املساواة بين املساهمين؛  •

 إعداد تقرير عن املهمة املسندة إليه لفائدة الجمعية العامة العادية؛ •

في   • إليها  املشار  االتفاقيات  عن  خاص  تقرير  القانون    56املادة  إعداد  املساهمة   17-95من  بشركات  املتعلق 

 وإيداعه في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على األقل؛ 

في سجل   • تفويتها  إمكانية  عدم  تقييد  ومن  املتصرفون  يمتلكها  التي  االسمية  الضمان  أسهم  من وجود  التحقق 

 الشركة؛التحويالت املمسوك من طرف 

 إثارة االنتباه إلى التغييرات التي همت كيفية تقديم القوائم التركيبية وأساليب التقييم املستعملة.  •
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 املهام الخاصة:  

 يضطلع مراقب الحسابات كذلك باملهام الخاصة التالية:

روط املنصوص  يوجه الدعوة في حالة االستعجال للجمعية العامة العادية أو مجلس اإلدارة لالنعقاد وفق الش •

 املتعلق بشركات املساهمة؛ 17-95من القانون  116و 73عليها في املادتين 

 يشهد في حالة تحويل الشركة أن الوضعية الصافية للشركة ال تقل عن رأسمالها؛ •

تأسيس   • من  سنتين  غضون  في  تتم  لالكتتاب،  الجمهور  دعوة  بواسطة  املال  رأس  في  الزيادة  حالة  في  يتأكد 

 صول وخصوم الشركة ومن املزايا الخاصة املمنوحة؛ الشركة، من أ

وعلى   • اإلصدار  على صحة سعر  تقرير خاص  بإعداد  االكتتاب  أفضلية  في  املساهمين  إلغاء حق  حالة  في  يقوم 

 شروط تحديد هذا السعر؛ 

يشهد بصحة الحساب النهائي، الذي أعده مجلس اإلدارة، في حالة تحرير أسهم جديدة عن طريق املقاصة مع  •

 يون الشركة؛د

 يقوم بإعداد تقرير تقييمي في حالة تخفيض رأس املال وشروط إنجاز هذا التخفيض؛  •

 يقوم في حالة االنفصال بإعداد تقرير حول تقييم الحصص العينية واملزايا الخاصة املقدمة. •

 إلزامية اإلخبار والكشف: 

 يتعين على مراقب الحسابات أن يحيط مجلس اإلدارة علما بما يلي: 

 ليات املراقبة واالستطالعات التي تولى إنجازها في إطار قيامه بمهمته؛عم •

 بنود القوائم التركيبية التي يتبين تغييرها وطبيعة التغييرات؛  •

 الخروقات والبيانات غير املطابقة للحقيقة التي تم اكتشافها؛  •

 اآلثار املترتبة عن مالحظاته على نتائج السنة املالية؛  •

 التصرفات التي اكتشفها أثناء مزاولة مهامه والتي تكتس ي صبغة جرمية في اعتقاده. كافة  •

 االستدعاء: 

 توجه ملراقب الحسابات الدعوة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم إلى حضور:

 اجتماع مجلس اإلدارة الذي يحصر الحسابات السنوية؛  •

 تتطلب تقديم تقرير؛ كافة جمعيات العامة للمساهمين والتي  •

 ومختلف اجتماعات مجلس اإلدارة. •

 املسؤولية 

 يتعين على مراقب الحسابات ومعاونيه التقيد بالسر املنهي.

 يسأل مراقب الحسابات تجاه الشركة واألغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ واإلهمال املرتكب من طرفه خالل مزاولته ملهامه.

الت املخالفات  عن  مدنيا  يسأل  إلى  ال  تقريره  في  عنها  يكشف  ولم  ملهامه،  مزاولته  حين  بها  علم  إذا  عدا  ما  اإلدارة،  مجلس  ارتكبها  ي 

 الجمعية العامة.

الناجم عنه   الفعل  تاريخ وقوع  اعتبارا من  بمرور خمس سنوات  بشأن مسؤوليته  الحسابات  املرفوعة ضد مراقب  الدعاوى  تتقادم 

 ه.ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة التستر عن 

في   عليها  املنصوص  الجنائية  العقوبات  الحسابات  مراقب  تطبق على  أخرى،  قوانين  في  عليها  املنصوص  العقوبات  النظر عن  بغض 

 من القانون الجنائي.  446املتعلق بشركات املساهمة وباملادة  17-95القانون 
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 حاالت التنافي  :26 المادة

 ات: ال يمكن تعيين األشخاص اآلتي ذكرهم كمراقبي حساب 

اإلدارة   • مجلس  أو  املتصرفون  وكذا  خاصة  امتيازات  من  واملستفيدون  العينية  الحصص  وأصحاب  املؤسسون 

 الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛ 

 أزواج األشخاص املشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛  •

أعاله، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف   1املشار إليهم في البند  الذين يزاولون لفائدة األشخاص  •

 قد تمس باستقالليتهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك املنصوص عليها في هذا القانون؛ 

إليها في البنود السابقة. وكذا  شركات الخبرة في املحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من األوضاع املشار   •

 الخبير املحاسب، الشريك في شركة للخبراء املحاسبين حين تكون هذه األخيرة في وضع من هذه األوضاع. 

إلى نفس شركة الخبراء  بأي صفة كانت  ينتمون  يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين  ال يمكن أن 

 تب. املحاسبين أو نفس املك 

الكف فورا عن مزاولة مهامه  باألمر  املعني  تعين على  املراقب مهامه،  إليها أعاله خالل مدة مزاولة  املشار  التنافي  إذا طرأ أحد دواعي 

 وإخبار مجلس اإلدارة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي. 

 الباب السادس: الجمعيات العامة 

 

 أنواع الجمعيات العامة: 27المادة 

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

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

 . تصويتأو املحرومون من حق ال  واملعارضون 

يقوم مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة لالنعقاد، مرة في السنة على األقل خالل األشهر الستة التالية الختتام  

السنة املالية، مع مراعاة تمديد هذا األجل مرة واحدة ولنفس املدة، بأمر من رئيس املحكمة بصفته قاض ي املستعجالت، بناء على طلب من  

 مجلس إدارة الشركة. وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن لألشخاص اآلتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها لالنعقاد عند االستعجال:

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

ما بطلب من كل من يهمه األمر في حالة االستعجال،  وكيل يعينه رئيس املحكمة، بصفته قاض ي املستعجالت، إ •

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

 املصفون.  •

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

 جيه االستدعاء إلى كل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع وصل استالم. يتم ذلك بتو 

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

 ثمانية أيام في الدعوة املوالية. انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على األقل حينما يتعلق األمر بدعوة انعقاد أولى و 

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

مش ونص  أعمالها  وجدول  خاصة،  أو  عادية  غير  أو  عادية  الجمعية،  طبيعة  وكذلك  االجتماع  فيه  سيعقد  الذي  واملكان  اريع  والساعة 

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

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

 ألسهم ذلك، بواسطة رسالة مضمونة يرفقون معها جدوال لألعمال. ممثلو أي من أصناف ا

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

 حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

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

 : التشكيـل 28المادة 

 تتشكل الجمعية العامة من جميع املساهمين مهما كان عدد األسهم التي يمتلكونها.

 يمثل األشخاص املعنويون املساهمون من طرف وكيل خاص من غير املساهمين.

 الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم.يمثل املساهمين املشتركين في ملكية األسهم املشاعة في 

 في حالة رهن األسهم رهنا حيازيا، يحق ملالكها وحده االشتراك في مداوالت الجمعيات العامة.

أيام   يكونوا مقيدين في سجالت الشركة خمسة  في الجمعيات العامة بمجرد اإلدالء بهويتهم، شريطة أن  للمساهمين الحضور  يجوز 

ل موعد انعقاد الجمعية، إذا كانوا يملكون أسهما اسمية أو بإيداع شهادة تفيد إيداع أسهمهم لدى مؤسسة معتمدة في حالة على األقل قب 

 امتالكهم ألسهم لحاملها.

 : المكتـب 29المادة 

في الجمعية،  يترأس الجمعية رئيس مجلس اإلدارة أو أي مساهم تعينه الجمعية العامة في حالة غيابه. ويعين كفاحصين لألصوات  

املساهمان اللذين لديهما، نفسيهما أو على سبيل التوكيل، أكبر عدد من األصوات على أن يقبال هذه املهمة. ويقوم مكتب الجمعية بتعيين  

 كاتبه.

إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو املصفي، يرأسها الشخص أو أحد األشخاص الذين  

 دعوا النعقادها. 

 : النصاب في الجمعيات العادية 30المادة 

ال تكون مداوالت الجمعية العامة العادية السنوية أو املدعوة استثنائيا جائزة إال إذا كان املساهمون الحاضرون أو املمثلون يملكون  

يتم استدعاء جمعية   يقل عن ربع أسهم الشركة. وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب،  بنفس الشروط وتكون حينها املداوالت ما ال  أخرى 

 صحيحة أيا كانت نسبة رأس املال املمثلة.

يعتبر حاضرين في حساب النصاب املساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل االجتماع املرئية أو بوسائل مماثلة وفق الشروط  

 أعاله. 17-95املحددة في القانون رقم 

 بالجمعيات العامة العادية  : الصالحيات الخاصة31المادة 

 تمثل الجمعية العامة املكونة بشكل قانوني مجموع املساهمين. 

األساس ي   النظام  بتغيير  املتعلقة  تلك  عدا  ما  القرارات  كافة  عادية،  غير  بصفة  املدعوة  أو  السنوية  العادية  العامة  الجمعية  تتخذ 

 بشكل مباشر أو غير مباشر. وبصفة عامة:

تعفي   • أو  في  تعين  عليها  املنصوص  للمقتضيات  مراكش  جماعة  ممثلي  وإعفاء  تعيين  يخضع  كما  املتصرفين. 

 املتعلق بالجماعات؛  113.14القانون التنظيمي رقم 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

115 
 

 تستمع إلى تقرير مجلس اإلدارة حول أعمال الشركة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات؛  •

 تناقش وتصـادق وتصحح الحسابات أو ترفضها؛  •

 ت الواجب توزيعها باقتراح من مجلس اإلدارة؛ تحدد الربيحا •

 تعين أو تعفي مراقب أو مراقبي الحسابات وتحدد أتعابهم طبقا للقانون؛  •

 تقرر بشأن منح اإلبراء للمتصرفين؛ •

املادة   • في  إليها  املشار  باالتفاقيات  يتعلق  فيما  القانون    56تقرر  بعد    17-95من  املساهمة،  بشركات  املتعلق 

 تقرير الخاص ملراقب الحسابات؛ االستماع إلى ال 

تمنح ملجلس اإلدارة الرخص الضرورية لكل التصرفات التي تكون فيها السلطات املمنوحة له غير كافية. وتحدد   •

 مبلغ القروض املمنوحة من طرف الشركة وتحدد شروط شراء العقارات وبيعها. 

 : محاضـر الجمعيـات العادية 32المادة 

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

 خاص.

تبليغ محاضر   داخل أجل خمسة عشر  مراكش    ةوإلى جماع  عامل عمالة مراكشآسفي،    –إلى والي جهة مراكش  الجمعيات  يتعين 

 يوما املوالية لتاريخ االجتماعات. 

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

 اإلدارة وكاتبه.

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

امل  والنصاب  التصويت،  في  املعروضة املشاركة  التوصيات  ونصوص  النقاشات  عن  وملخص  الجمعية  على  املعروضة  والوثائق  تحقق 

 للتصويت ونتائج التصويت. 

يكون لدى كل عضو في الجمعية عدد أصوات يساوي عدد األسهم التي يمتلكها أو يمثلها. وتجري املداوالت بأغلبية أصوات املساهمين  

 الحاضرين أو املمثلين.

 صاب في الجمعيات غير العادية : الن33المادة  

األسهم   نصف  يقل عن  ما ال  يملكون  املمثلون  أو  الحاضرون  املساهمون  كان  إذا  إال  العادية جائزة  الجمعية غير  مداوالت  تكون  ال 

 املكونة لرأسمال الشركة. 

ملوكة لألشخاص الذين قدموا  ال يشمل رأس املال، الذي يجب أن ُيمثل في الجمعية التي ستتحقق من الحصص العينية، األسهم امل

 تلك الحصص أو الذين استفادوا من املزايا الخاصة، املعروضة على الجمعية للبت فيها. 

في حالة عدم اكتمال نصاب النصف في الدعوة األولى لالنعقاد، يمكن استدعاء جمعية ثانية يكون بإمكانها املداولة إذا جمعت عددا  

 لشركة.من املساهمين يمثلون ربع رأسمال ا

التاريخ الذي   تاريخ الحق ال يفصله أكثر من شهرين عن  إلى  يمكن إرجاءها  الثانية،  في الجمعية  وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب 

 دعيت فيه لالنعقاد. 

روط  ويعتبر حاضرين في حساب النصاب املساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل االجتماع املرئية أو بوسائل مماثلة وفق الش

 أعاله. 17-95املحددة في القانون رقم 

يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة إدخال تعديالت على النظام األساس ي أيا كانت طبيعتها مرخص  

 بها بموجب القانون وفق الشروط املحددة في هذا النظام.  



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

116 
 

 الجمعيات العامة غير العادية : المداوالت والتصويـت في 34المادة 

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

 ( األصوات املعبر عنها.2/3وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي )

 : محاضـر الجمعيـات غير العادية 35المادة 

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

 خاص.

الجمعيات غير   تبليغ محاضر  في    جماعة مراكش  وإلى  عامل عمالة مراكشآسفي،    –والي جهة مراكش  إلى  العادية  يتعين  املساهمة 

 راس مال الشركة داخل أجل خمسة عشر يوما املوالية لتاريخ االجتماعات. 

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

 اإلدارة وكاتبه.

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

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

 للتصويت ونتائج التصويت. 

 الباب السابع: إعالم المساهمين 

 

 :  حق االطالع 36المادة 

 منه. 141والسيما املادة  17-95يخضع حق االطالع عند انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ملقتضيات القانون 

يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى األقل خالل الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ االجتماع،  

 االطالع بنفسه في املقر االجتماعي للشركة على ما يلي: 

 جدول أعمال الجمعية؛ •

وإن   • اإلدارة،  مجلس  يقدمها  التي  التوصيات  مشاريع  أسباب  وبيان  يقدمها  نص  التي  تلك  الحال،  اقتض ى 

 املساهمون؛ 

 قائمة املتصرفين في مجلس اإلدارة، وإن اقتض ى الحال، معلومات تخص املترشحين للعضوية في هذا املجلس؛  •

 الجرد والقوائم التركيبية للسنة املالية املنصرمة كما حصر ذلك مجلس اإلدارة؛  •

 لجمعية؛ تقرير التسيير ملجلس اإلدارة املعروض على أنظار ا •

الفقرة   • في  عليه  املنصوص  الخاص  والتقرير  الجمعية  أنظار  على  املعروض  الحسابات  مراقبي  أو  مراقب  تقرير 

 ؛17-95من القانون  58الثالثة من املادة 

 مشروع تخصيص النتائج.  •

الل أجل الخمسة عشر  ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خ

قرير  يوما على األقل السابق لتاريخ االجتماع، االطالع في عين املكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس اإلدارة، وعند االقتضاء، على ت

 مراقب أو مراقبي الحسابات.
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من األسهم، أرسلت الوثائق واملعلومات  إذا كان حق املشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام األساس ي، على امتالك عدد أدنى  

 املشار إليها أعاله إلى ممثل مجموعة املساهمين التي تستوفي الشروط املطلوبة.

 : االطالع على تقرير التسيير 37المادة 

تقييم  يجب أن يتضمن تقرير التسيير ملجلس اإلدارة كل عناصر املعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم  

الناتج   ومكونات  عليها  حصلت  التي  والنتائج  اعترضتها  التي  والصعوبات  املنجزة  والعمليات  املنصرمة  املالية  السنة  خالل  الشركة  نشاط 

 القابل للتوزيع واقتراح تخصيص ذلك الناتج والوضعية املالية للشركة وآفاقها املستقبلية. 

 : االطالع على قائمة المساهمين 38المادة 

أجل الخمسة عشر يوما السابق النعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم االطالع على قائمة املساهمين مع بيان  خالل  

 عدد وفئات األسهم التي يملكها كل مساهم. 

 : االطالع على وثائق الشركة 39المادة 

امل   في  إليها  املشار  الشركة  وثائق  االطالع على  أي وقت،  في  لكل مساهم،  األخيرة    35ادة  يحق  الثالث  املالية  بالسنوات  الخاصة  أعاله 

 وكذلك االطالع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة املنعقدة خالل تلك السنوات.

 : كيفية االطالع على وثائق الشركة 40المادة 

أن   الشركة  لدى  واملعلومات  الوثائق  على  االطالع  في  الحق  يمارس  مساهم  لكل  الحقوق  يمكن  وتمارس  قانوني  بمستشار  يستعين 

 املعترف بها للمساهم من طرفه شخصيا أو من طرف وكيله املنتدب قانونا بمقر الشركة.

 : حق االخبار بوقائع سلبية 41المادة 

سلبا   تؤثر  أن  يمكن  وقائع  بشأن  استالم  وصل  مع  مسجلة  رسالة  بواسطة  اإلدارة  مجلس  رئيس  يخبر  أن  مساهم  ألي  على  يجوز 

 أيام من تاريخ اكتشاف الوقائع ودعوته إلى تصحيح الوضعية. 8استمرار االستغالل في غضون 

 األرباح  -القوائم التركيبية  -الشراءات  -المخطط التدبيري   -البـاب الثامن : السنة المالية  

 

 : السنة المالية 42المادة 

ديسمبر. واستثنائيا، يمكن أن تقل السنة املالية األولى واألخيرة عن اثنا عشر    31تبـدأ السنة املالية للشركة في فاتح يناير وتنتهي في  

 من ديسمبر الذي يلي تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري. 31شهرا. وتنتهي السنة املالية األولى في اليوم 

 : البرنامج التدبيري المالي واإلداري للشركة 43المادة 

 لنظام األساس ي، بإعداد البرنامج التدبيري املالي واإلداري يتضمن على الخصوص ما يلي:يلتزم املؤسسون، بموجب هذا ا

 الهدف الرئيس ي من إحداث الشركة لتدبير املرفق أو التجهيز أو النشاط؛ •

 محددات التدبير املعقلن للشركة؛ •

 تصور ألشكال وكيفيات وضع الصورة التسويقية للشركة؛  •

 تتبع تنفيذ أعمال والتزامات الشركة ومدى مطابقتها لألهداف املسطرة؛ الهياكل اإلدارية املوكول لها   •

 تصور للموارد البشرية الالزمة لحسن سير وتدبير الشركة واملرفق أو التجهيز أو النشاط املوكول لها؛  •
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 مراكش؛ جماعة كيفيات تمويل الشركة وآثارها على ميزانية  •

تغطيته   • يتم  أال  على  لتسييرها  االجبارية  الحاجيات  لتلبية  يستجيب  بشكل  للشركة  املرتقب  الخارجي  التمويل 

 . املداخيل الذاتية للشركة %40بأكثر من 

 يعتبر البرنامج التدبيري املالي واإلداري أعاله من الوثائق الضرورية إلحداث الشركة.

 : شراءات الشركة 44المادة 

ادار  املشتريات  يتعين على  مع  يتناسب  بشكل  باقتناءاتها  املتعلقة  الصفقات  وأشكال  يحدد شروط  بها  نظام خاص  إعداد  الشركة  ة 

 املرتبطة بغرضها. 

 تقرير التسيير    –القوائم التركيبية  -: الجرد 45المادة 

الشركة   وخصوم  أصول  ملختلف  جرد  بإجراء  اإلدارة  مجلس  يقوم  مالية،  سنة  كل  انتهاء  طبقا  عند  تركيبية،  قوائم  بإعداد  ويقوم 

العامة  الجمعية  على  لعرضه  النتائج  تخصيص  حول  تقريرا  ويعد  للسنة  الصافية  النتيجة  ويحصر  تسيير.  وتقرير  به  املعمول  للتشريع 

 العادية للمصادقة عليه. 

 استدعاء الجمعية العامة السنوية.  وتقرير التسيير تحت تصرف مراقب الحسابات ستين يوما قبل إشعاريجب وضع القوائم التركيبية  

يتم إيداع نسخة من القوائم التركيبية ونسخة من تقرير مراقب الحسابات في كتابة الضبط لدى املحكمة في غضون ثالثين يوما من  

 املصادقة عليهم من طرف الجمعية العامة.

 : توزيع األرباح 46المــادة 

الصافية للسنة بعد خصم الخسائر السابقة عند االقتضاء، تخصص لتكوين صندوق االحتياطي  % من األرباح  5يتم اقتطاع نسبة  

االقتطاع  ينطلق  ثم  الشركة.  رأسمال  يساوي ُعشر  مبلغ  إلى  االحتياطي  إلزامي عندما يصل صندوق  غير  االقتطاع  القانوني. ويصبح هذا 

 مجددا عندما ينزل االحتياط القانوني ألي سبب عن هذا العشر. 

أو   األساس ي  النظام  أو  القانون  يفرضها  التي  االحتياطات  تكوين  لغرض  السنوية  األرباح  من  املبالغ  كافة  اقتطاع  كذلك  ويتم 

 االحتياطيات االختيارية التي يمكن أن تقرر الجمعية العامة العادية تأسيسها قبل القيام بأي توزيع.

للتوزيع من الربح الصافي للسنة   املالية املخصوم منه خسائر السنوات املنصرمة واملبالغ املخصصة لالحتياطي  ويتكون الربح القابل 

 .مضافا إليه األرباح املنقولة عن السنوات السابقة 17.95من القانون  329تطبيقا للمادة 

 تحدد الجمعية العامة العادية الحصة املخصصة للمساهمين في شكل أرباح. 

 لحصة املخصصة لألسهم التي تتمتع بحقوق األولوية أو باالمتيازات الخاصة.ويجب أن يحدد قرار الجمعية أول األمر ا

 : أداء األرباح 47المادة 

 إن كل ربح يتم توزيعه خالفا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل يعد ربحا صوريا. 

أن يتم هذا األداء داخل أجل أقصاه  تحدد الجمعية العامة كيفيات أداء األرباح، وإن لم تقم بذلك يحددها مجلس اإلدارة. ويجب  

 تسعة أشهر اعتبارا من اختتام السنة املالية ما لم يتم تمديدها بأمر استعجالي من رئيس املحكمة بناء على طلب من مجلس اإلدارة.  

 المنازعات  -التصفيـة   -الباب التاسع: الحل 

 

 : الحـل48المادة 

 مجلس اإلدارة الجمعية العامة لالنعقاد التخاذ قرار بشأن تمديدها أو حلها. تحل الشركة عند انتهاء مدتها. ويدعو 
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 :التالية لألسبابوكذلك   قانون االلتزامات والعقوداملنصوص عليها في  ألسباب للحل لتخضع الشركة 

 ةخمس  يمكن للمحكمة أن تقرر حل الشركة بطلب أي ممن يهمهم األمر إذا انخفض عدد املساهمين إلى أقل من •

 . مساهمين ألكثر من سنة

الى   • للشركة  الصافية  تخفيض األصول  الى  الخسارة  تؤدي  املالأملا  ربع رأس  في    ، قل من  من جراء خسائر مثبتة 

التي   الحسابات  على  للمصادقة  املوالية  أشهر  الثالثة  داخل  اإلدارة  مجلس  على  لزاما  كان  التركيبية،  القوائم 

ة لعقد الجمعية العامة غير العادية ألجل تقرير ما إذا كان الوضع يستدعي  أفرزت هذه الخسائر، توجيه الدعو 

 .حل الشركة قبل األوان

 .سهم في يد واحدة يؤدي الى حل الشركة بقوة القانون تجمع كافة األ  •

 ويتم حل الشركة قبل األوان بقرار للجمعية العامة غير العادية. 

 مراكش للموافقة عليه وعلى تأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية. يتعين عرض أي قرار بحل الشركة على مجلس جماعة

إذا لم يتم اتخاذ قرار حل الشركة، تكون هذه األخيرة ملزمة، في أجل أقصاه نهاية السنة املالية املوالية لتلك التي أفرزت الخسائر،  

، بتخفيض رأسمالها بمبلغ يساوي على األقل حجم الخسائر التي لم يمكن اقتطاعها 17-95من القانون رقم    360مع مراعاة أحكام املادة  

 رأسمال الشركة.  املحدد إعادة تكوين رأس املال الذاتي ملا ال يقل عن ربعي وذلك إذا لم يتم خالل األجل من االحتياط 

ويحق ملجلس اإلدارة اقتراح حل الشركة قبل األوان ألسباب أخرى ويمكن للجمعية العامة غير العادية أن تبت بشكل صحيح بشأن  

 هذا االقتراح. 

ة بطلب أي ممن يهمهم األمر إذا انخفض عدد املساهمين إلى أقل من خمس مساهمين ألكثر من  ويمكن للمحكمة أن تقرر حل الشرك

 سنة.

 : التصفية 49المادة 

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األوان، تحدد الجمعية العامة غير العادية طريقة تصفيتها وتعين مصفيا واحدا أو عددا  

 من املصفين. 

 طور التصفية بمجرد حلها ألي سبب من األسباب. وتلحق تسميتها ببيان "شركة مساهمة في طور التصفية".تعتبر الشركة في 

 تظل الشخصية املعنوية للشركة قائمة ألغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها. 

 ال يحدث حل شركة املساهمة آثاره تجاه األغيار إال ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري. 

 جوز للمصفين بموجب قرار للجمعية العامة غير العادية تفويت أصول وأسهم وسندات الشركة املنحلة أو تقديمها كحصص. ي 

ال يمكن بأي حال من األحوال تصفية أو تقسيم املمتلكات العمومية عند تصفية أو حل الشركة ألنـها غير قابلة للتصرف وال تسقط  

 قوانين واألنظمة الجاري بها العمل. بالتقادم وال يمكن تقسيمها طبقا لل

 : المنازعات 50المادة 

بين   فيما  أو  والشركة  املساهمين  بين  سواء  تصفيتها،  خالل  أو  الشركة  سريان  مدة  خالل  تنشأ  التي  املنازعات  جميع  عرض  يتم 

 ء املحاكم املختصة ملكان مقر الشركة. املساهمين أنفسهم، واملتعلقة بأعمال الشركة أو بتفسير هذا النظام األساس ي أو بتنفيذه، على قضا

االستدعاءات   جميع  تسليم  ويتم  الشركة  مقر  مكان  في  موطنه  يختار  أن  مساهم  كل  على  يجب  املنازعات،  حالة  في  الغرض،  لهذا 

 للمثول أمام القضاء أو التبليغات بشكل صحيح في هذا املحل. 

للمخابرة، تسلم جميع االستدعاءات يتم اختيار موطن  بأمر صادر عن رئيس املحكمة    وما لم  إلى املقر املعين  للمثول أمام القضاء 

 االبتدائية أو مكان مقر الشركة. 
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 الباب العاشر: التعيينات األولية المتصرفين ومراقب للحسابات 

 : تعيين المتصرفين األوائل 51المادة  

 اإلدارة من:يتكون أول مجلس 

 عامل عمالة مراكش؛آسفي،  –.................................... والي جهة مراكش السيد  •

 ؛ وممثلها رئيس مجلس جماعة مراكش ....................................السيد  •

 بمجلس جماعة مراكش؛  عضو ....................................السيد  •

 الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية؛ ممثل  ....................................السيد  •

 .الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن .................................... السيد •

تنظ أو  قانوني  مانع  ألي  وجود  ال  وأنه  املنصب  لهذا  قبولهم  أعاله  املعينون  األعضاء  مجلس  يشهد  أعضاء  بمهام  القيام  حيال  يمي 

 اإلدارة.

للب املدعوة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  اختتام  في  تنتهي  سنوات،  ثالث  ملدة  لإلدارة  مجلس  أول  يعين  للقانون،  في    تطبقا 

 حسابات آخر سنة مالية منصرمة واملنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام املتصرفين املذكورين.

 : تعيين أول مراقب للحسابات 25الفصل 

 . ............................ل مراقب للحسابات ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد، هو مكتبسيكون أو 

 أنه يقبل تعيينه وأنه ال يوجد أي عائق أمام هذا التعيين. .............................. وأبلغ املراقب السيد

 ...................... في مراكش، 

 مؤسسو الشركة: 

 التوقيع  الصفة   االسم الكامل

  عامل عمالة مراكش آسفي،  –والي جهة مراكش    .............................................السيد 

  ممثال للجماعة رئيس مجلس جماعة مراكش  ............................................. السيد 

  ممثل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  ............................................. السيد 

  بمجلس جماعة مراكش   عضو  ............................................. السيد 

  الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية عن ............................................. السيد 

 تأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية:  
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
فاألمر عامة يخص مرفق هام    ،3.1إذن وبعد إنصاتكم لنص تقرير االجتماع المشترك حول النقطة الفرعية رقم  

صرف عليه اعتمادات كبيرة بشراكات متعددة تحت إشراف وزارة الداخلية، وهو حاليا جاهز مكتمل البناء ونحتاج إلى  

حيث بعد مشاورات مع السيد الوالي ارتأينا تدبيره عن طريق إحداث شركة التنمية  المصادقة على وثائقه التدبيرية،  

وزارة   مستوى  على  رفضه  تم  الذي  األمر  "أفلمار"  شركة  طرف  من  تدبيره  إمكانية  بحثنا  أن  بعد  جديدة  المحلية 

 الداخلية.

يد من التوضيحات حول وثيقة  واآلن، الكلمة للسيد محمد ركمي ممثل قسم الجماعات المحلية بالوالية لتقديم مز 

 النظام األساسي. 

 

 بوالية جهة مراكش آسفي ممثل قسم الجماعات المحلية   محمد ركميالسيد 
أنا أتشرف بتبسيط موضوع المحطة الطرقية الجديدة للسادة األعضاء، حيث عرف مجموعة من اللقاءات، فالكل  

مدينة مراكش، فتأسيس شركة التنمية المحلية لتدبير هذه المحطة  يعرف ما لهذا المشروع من قيمة إضافية لحاضرة  

والنقل   التجهيز  وزارة  اإلدارة،  الرقمي وإصالح  واالقتصاد  المالية  وزارة  الداخلية،  بين وزارة  موقعة  اتفاقية  أساسه 

ا مواكبة  أساسها  اتفاقية  اللوجستيكية، وهي  والوسائل  للنقل  الوطنية  والشركة  والماء  الكبرى  واللوجستيك  لجماعات 

مراكش   لمدينة  بالنسبة  تعلمون  وكما  المحلية،  التنمية  شركات  طريق  عن  تدبر  طرقية  محطات  إحداث  في  الراغبة 

للنظام األساسي   إلى صيغة  اجتماعات توصلنا من خاللها  الداخلية من خالل عقد عدة  العملية وزارة  واكبتنا في هذه 

إج الذي عرف  المحلية  التنمية  بشركة  اجتماع  الخاص  األعضاء خالل  السادة  من  المركزية وال  المصالح  ماعا ال من 

 اللجنة الوظيفية للمجلس الجماعي، وبالتالي فالمشروع يتوفر على ضمانات كبيرة لنجاحه في مدينتنا العزيزة. 

 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
 التوضيحات النيرة. شكرا السيد ركمي على هذه 

 الخاص بالنظام األساسي لشركة التنمية المحلية.  3.1واآلن، باب المناقشة مفتوح حول النقطة رقم 

النظام األساسي لشركة التنمية  إذن، وإن لم يكن هناك أي متدخل في الموضوع سنمر إلى عملية التصويت على  

 مراكش" المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية " المحلية 

 

 

 

 

خالفا ملقتضيات    3.1تمت املصادقة على النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" موضوع النقطة الفرعية  ملحوظة:

ملحلية يجب ان تخضع لشكلية تصويت شركات التنمية ا بإحداثاملتعلق بالجماعات، اذ ان املقررات الخاصة  113.14من القانون التنظيمي رقم  43املادة ملقتضيات املادة 

  2021/ 27/07املوالية بتاريخ  االغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحقق عند عرض املوضوع للتصويت خالل هذه الجلسة وسيتم عرضها في الجلسة  

 )الجلسة الزوالية(
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االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين 

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

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

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

 واللوجيستيك.

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

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

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

                                                                        نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
واآلن، الكلمة من جديد للسيد عبد الهادي بن عال كاتب الجلسة لتالوة تقرير االجتماع المشترك حول النقطة  

ب  3.2رقم   لنقل  المتعلقة  الطرقية  المحطة  لمرفق  المدبرة  المحلية  التنمية  لشركة  المساهمين  ميثاق  على  المصادقة 

 المسافرين المتواجدة بمنطقة العزوزية. 

 

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

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

 لشركة "افلمار" في املوضوع.

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

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

  الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: الطرقية لنقل املسافرين
 ملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.الدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق ا3.1

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

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

 للنقل واللوجيستيك.

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

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

 العزوزية.

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

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

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

 .باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

 شمجلس جماعة مراك
الدورة االستثنائية بتاريخ 

15/07/2021 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بهتتا العمتتل، وفتتي إطتتار تحضتتير التتنقط المدرجتتة فتتي جتتدول اعمتتال التتدورة االستتتثنائية 
الموجهة للسادة أعضاء المجلس   28/06/2021بتاريخ    8110وتبعا للدعوة رقم  ،  2021  يوليوز  15لمجلس جماعة مراكش المقرر عقدها يوم  

بتتالمرافق العموميتتة والختتدمات واللجنتتة المكلفتتة بالميزانيتتة والشتتؤون اللجنتتة المكلفتتة مشترك بتتين شغال اجتماع للحضور والمشاركة في أ
صتتباحا بقاعتتة االجتماعتتات الكبتترى الحاديتتة عشتتر علتتى الستتاعة    2021  يوليتتوز  07  األربعاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  المالية والبرمجة

كل من السيد إبراهيم بتتوحنش رئتتيس اللجنتتة المكلفتتة بتتالمرافق العموميتتة والختتدمات والستتيد سة  بالقصر البلدي شارع محمد الخامس برئا
 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  الحسين نوار رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

 

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

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

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

 لتدبير مرفق    :3قطة رقم الن املحلية  التنمية  بتأسيس شركة  املتعلقة  القانونية واالدارية  املسافريناستكمال االجراءات  لنقل  الطرقية  الجديدة    املحطة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن  واكب االجتماع*

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

 

 شارك من أطر جماعة مراكش بصفة استشارية السادة: *
 

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

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

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

 SNTLالمسؤول عن المحطات الطريقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   :   رشيد بازي 

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

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

 BELMA CONSEILمكتب الدراسات عن  :   المهدي داودي 
 

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

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

الجماع15/07/2021 واإلدارة  الحاضرين  اللجنة  أعضاء  بين  وباتفاق  الثانية ،  و  األولى  بالنقط  االمر  ويتعلق  فقط  الجاهزة  النقط  تدارس  اقتراح  تم  فقد  ية، 

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

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 جملس مجاعة مراكش 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
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  املحطة الطرقية لنقل املسافريناستكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق    :3النقطة رقم 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي:

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

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

 

للنقل     الوطنية  بالشركة  الطرقية  املحطات  عن  املسؤول  للسيد  الكلمة  أعطيت  الفرعية،  الثانية  النقطة  هذه  تدارس  بداية  في 

أهم مواد ميثاق املساهمين    SNTLواللوجستيك   التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقيةالذي قدم عرضا حول  الجديدة بالعزوزية    لشركة 

 جاء كاآلتي: 
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 :ينالتالي ينبعد االطالع على وثيقة ميثاق املساهمين والعرض املقدم حولها، اقترح السادة األعضاء إدخال التعديل

 التعليل  التعديل املقترح من طرف اللجنة النص األصلي مليثاق املساهمين 

افق املحطةاملادة السادسة:   تجديد تجهيزات ومر

اتفق األطراف على خصم مبلغ سنوي من املداخيل  

لتمويل يخصص  رصيد  لتكوين  تجديد   السنوية 

افق املحطة  .تجهيزات ومر

يتم تحديد هذا املبلغ انطالقا من قيمة االستثمارات  

شركة   ومصاريف  مداخيل  مراعاة  مع  االولية 

 املحلية التنمية 

افق املحطةو صيانة  املادة السادسة:   تجديد تجهيزات ومر

املداخيل   من  سنوي  مبلغ  خصم  على  األطراف  اتفق 

لتمويل يخصص  رصيد  لتكوين  وتجديد   صيانة السنوية 

افق املحطة  .تجهيزات ومر

يتم تحديد هذا املبلغ انطالقا من قيمة االستثمارات االولية 

 ومصاريف شركة التنمية املحلية مع مراعاة مداخيل  

 

 

 

تسجيل إغفال مسألة صيانة  

افق املحطة  مر

 املادة السابعة: مجلس اإلدارة 

 التكوين واملهام واللجان:  

( خمسة  من  الشركة  إدارة  مجلس  ( 5يتكون 

 متصرفين يتم تعيينهم كما يلي: 

• ( مجلس  2متصرفان  طرف  من  تعيينهما  يتم   )

 جماعة مراكش. 

يتم اقتراحهما من طرف الشركة  (  2متصرفان ) •

 الوطنية للنقل واللوجستيك.

 ( يمثل والية جهة مراكش آسفي. 1متصرف ) •

 ............................................... 

 املادة السابعة: مجلس اإلدارة 

 التكوين واملهام واللجان:  

الشركة   إدارة  مجلس  )يتكون  عشر  أحد  متصرفا  11من   )

 تعيينهم كما يلي: يتم 

• ( متصرفين  مجلس  8ثمانية  طرف  من  تعيينهم  يتم   )

 جماعة مراكش. 

• ( الشركة  2متصرفان  طرف  من  اقتراحهما  يتم   )

 الوطنية للنقل واللوجستيك.

 ( يمثل والية جهة مراكش آسفي. 1متصرف ) •

 ............................................... 

 

 

 

تم رفع عدد املتصرفين املكونين  

  11ملجلس إدارة الشركة ل 

ملالءمة تعديل    5متصرفا عوض 

من النظام األساس ي   51املادة 

 للشركة.  

 

افقت على  وبه تكون اللجنة قد   لشركة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة    ميثاق املساهمينو

وفق التعديلين املقترحين باملادتين السادسة والسابعة املشار اليهما أعاله، على أساس التأكد من مدى قانونية هذه التعديالت    بمنطقة العزوزية

 .ة على انظار املجلس الجماعياملقترحة وعرض ميثاق املساهمين في صيغته النهائي

 وملجلسكم املوقر واسع النظر                                                                                                                                       

 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 ابراهيم بوحنش 

 

 الميزانية والشؤون المالية والبرمجة رئيس لجنة 
 الحسين نوار 
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 "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" شـــركة التمنية احمللية  

Société de Développement Local  

« Gare Routière des Voyageurs AL AZZOUZIA Marrakech» 

 

 

 

 : بني   ميثاق املسامهني

 مراكش جامعة *

 عامل عامةل مراكش آ سفي  -مراكش هجة وايل  الس يد  و *

 الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية و *
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 رشكة التمنية احمللية 

 "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" 

 

 

 

 

 

 

 

 رشكة مسامهة للتمنية احمللية رآأساملها: 

 درمه 2.000.000،00

 

 

 

 

 مقرها الاجامتعي:

 الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش احملطة 
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 ميثاق املسامهني 

 

 : بني املوقعني آأسفهل

 

رمق    التنظميي  القانون  ملقتضيات  ختضع  ترابية  جامعة  مراكش  مقرها    113  –  14جامعة  والاكئن  بمجلاعات  املتعلق 

 د، اذلي يمتتع بلصالحيات القانونية لهذا الغرض؛ ئ طرف رئيس جملسها الس يد العريب بلقا ب..................................... واملمثةل من

 

مراكش   هجة  .....................................،  -وايل  ب   مقره  الاكئن   ..................................... الس يد  مراكش  عامةل  وعامل  آ سفي 

 مراكش؛ 

 

وامل و  الربط  م  ي  ح  الصناعي  احلي  الفضيةل  بشارع  مقرها  الاكئن  مسامهة،  رشكة  اللوجستيكية  والوسائل  للنقل  الوطنية  مثةل  الرشكة 

   بصفته مديرا عاما للرشكة واذلي يمتتع بلصالحيات القانونية لهذا الغرض.  ............................من طرف الس يد 

 : مت االتفاق والرتايض عىل ما يل 

 

احمللية   التمنية  رشكة  يف  املسامهني  بني  املوقع  امليثاق  هذا  مراكش"هيدف  العزوزية  للمسافرين  الطرقية  والزتامات   "احملطة  حقوق  بسط  ىل  اإ

ممت وآأداة  صلبة  نواة  وجعها  الرشكة  اس مترارية  ضامن  هبدف  بيهنم  فامي  الشفافية  قواعد  رساء  اإ ىل  اإ ضافة  اإ التوازن  قواعد  قامة  واإ لتدبري املسامهني  زية 

 احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مبراكش. 

ىل رشوط تفويته.  وحيدد آأساسا هذا امليثاق توزيع املساهامت وكيفيات الزايدة ضافة اإ  آأو التخفيض يف رآأسامل الرشكة اإ

يف اختيار    حلاجياتوبلنظر   املمتثةل  للتمنية احملليةجامعة مراكش  هذا املرفق    رشكة  مبا يتناسب وجحم  حديثة لتدبري احملطة الطرقية  كوس يةل 

 ؛  املتلق بمجلاعات  113.14ووفق ما هو منصوص عليه يف القانون رمق 

 رشكة مواطنة تتوفر عىل خربات هممة يف جمال النقل بشلك عام؛ الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية ون  واعتبارا لك

واملواطنات  للمواطنني  الأمهية  يف  غاية  وذي  حساس  مبرفق  يتعلق  فامي  س امي  ال  النقل  جمال  يف  املقدمة  اخلدمات  جدودة  من  الرفع  وبغية 

 الطرقية؛ ويتعلق الأمر بحملطة  

حداث   س ميكن من الرفع من مس توى التدبري املس تلهم من الآليات املعمتدة يف القطاع اخلاص ال س امي    رشكة للتمنية احملليةوبلنظر لكون اإ

 من حيث املرونة يف املساطر ورسعة اختاذ القرار؛ 
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 "رآأسامل "رشكة التمنية احمللية توزيع  املادة الأوىل: 

 كام يل: درمه(   2.000.000،00)يلزتم الاطراف بملسامهة يف رآأسامل الرشكة 

  :درمه؛   1.599.800،00جامعة مراكش 

 درمه؛  100،00آ سفي وعامل عامةل مراكش: -الس يد وايل هجة مراكش 

  :درمه؛  100،00الس يد ............................. عن جامعة مراكش 

  :درمه؛  399.900،00الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

  :درمه. 100،00الس يد ................ عن الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية 

 هم. درمه للك س  100مت حتديد القمية االإمسية للسهم يف 

للس يد   اللوجيستيكية  والوسائل  للنقل  الوطنية  والرشكة  واحدا  سهام   ............................. للس يد  مراكش  جامعة  متنح 

ي  االإدارة.  مبجلس  مترصفني  صفة  عىل  حيصلوا  آأن  بذكل  هلم  ختول  مسامهني  صفة  عىل  حصوهلم  قصد  واحدا  سهام  نح ............................. 

ذكوران عىل سبيل المتكل. وال حيق لصاحبهيا احلصول عىل ربيحات مقابل هذين السهمني. ويزول هذا المتكل مع هناية هماهمام سواء يف  السهامن امل 

 جملس االإدارة آأو يف املؤسسات التابعني لها. 

جمال التنس يق بني خمتلف الأهجزة  آ سفي وعامل عامةل مراكش يف -من هجة آأخرى، واعتبارا لدلور الهام اذلي يلعبه الس يد وايل هجة مراكش

اكش لوايل االإدارية التابعة لنفوذه الرتايب وبلنظر لكون احملطة الطرقية تعرف تدخل مجموعة من الفاعلني، اتفق املسامهون عىل آأن متنح جامعة مر 

مراكش عىل-هجة  واحدا  سهام   ..................................... الس يد  مراكش  عامةل  وعامل  بعد آ سفي  مبارشة  المتكل  هذا  يسقط  المتكل.  سبيل   

مراكش  جلهة  كوايل  همامه  مزاوةل  من   ..................................... الس يد  لهذا  -انهتاء  حيق  ال  االإدارة.  جملس  يف  آأو  مراكش  عامةل  وعامل  آ سفي 

 الأخري احلصول عىل ربيحات مقابل هذا السهم. 

 سالفة اذلكر وفق املساطر املنصوص علهيا يف ظهري الالزتامات والعقود. تمت االإجراءات املتعلقة بلأسهم ال 

 املادة الثانية: الزايدة يف رآأسامل "رشكة التمنية احمللية" 

آأو   للمسامهني،  جارية  حسابت  دماج  بإ آأو  عينية   و/آأو  نقدية  دفعات  بواسطة  احمللية"،  التمنية  "رشكة  رآأسامل  من  الرفع  للأطراف  يكن 

امهني  دفعات نقدية آأو عينية ملسامهني آ خرين من املؤسسات العمومية آأو القطاع اخلاص وذكل بقرار وترخيص من امجلعية العامة غري العادية للمس

هذا   يتخذ مبقتىض  علهيا  املنصوص  للرشوط  وفقا  جنازها  اإ وطريقة  الرشكة  رآأسامل  يف  املقرتحة  الزايدة  آأس باب  يبني  االإدارة  جملس  تقرير  عىل  بناء 

 .املتعلق بمجلاعات 113.14من القانون التنظميي رمق   130امليثاق، ووفقا للامدة 

 ختفيض رآأسامل "رشكة التمنية احمللية"  املادة الثالثة: 

بدلاخلية.    ال امللكفة  السلطة احلكومية  عليه  تؤرش  جامعة مراكش  عىل مقرر جملس  ال بناء  ختفيض رآأس املال اإ طائةل البطالن  حتت  جيوز 

 املتعلق بمجلاعات.  113.14وذكل وفق مقتضيات القانون التنظميي رمق 

 . ويف هذه احلاةل تمت العملية طبقا للرشوط احملددة يف القانون الأساس للرشكة

 املادة الرابعة: تفويت الأسهم 

طراف" خيضع للقبول املس بق من جملس االإدارة، وذكل وفق الرشوط املنصوص علهيا يف النظام الأساس  لك تفويت للأسهم من آأحد "الأ 

 املتعلق بمجلاعات.  113.14القانون التنظميي رمق وكذا املقتضيات املنصوص علهيا يف   "لرشكة التمنية احمللية"

تلكها لأي خشص خالل مدة ال يكن آأن تقل عن مت اليت  بعدم تفويت الأسهم  الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  نه تلزتم  غري آأ 

 . ( س نوات بداية من اترخي تقييد "الرشكة" 5مخس )
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بيع    امجلاعةتمتتع   يف  اللوجستيكية  والوسائل  للنقل  الوطنية  الرشكة  رغبة  عند  الأولوية  لكها  حبق  آأو  آأسهمها  حدى  الشفعة  اإ حق  آأيضا  ولها 

عالن  . الرشكة املذكورة عن رغبهتا يف التفويت  داخل آأجل س تة آأشهر من اإ

جراءات تتعلق  اللوجستيكيةرشكة الوطنية للنقل والوسائل  يف حاةل عدم رغبة امجلاعة يف اقتناء آأسهم ال  ، ال يكن لهذه الأخرية القيام بأأية اإ

هذه احلاةل، يتعني احل  للمحطة الطرقية. ويف  مماثل  عىل اكمل املواصفات التقنية واملالية لتدبري مرفق  ال لرشيك يتوفر  للتفويت اإ عىل بعملية  صول 

لل  حيق  وعليه،  احملمتل.  هل  للمفوت  مراكش  مجلاعة  املس بقة  للمواصفات املوافقة  املثبتة  الواثئق  جبميع  االإدالء  احملمتل  هل  املفوت  من  تطلب  آأن  جامعة 

 املذكورة. 

ىل مسطرة اخلربة املنصوص علهيا يف املادة ، يمت سهممثن بيع الأ ويف حاةل تعذر معلية التفويت لأس باب تتعلق ب   بعده.   5اللجوء اإ

 : مسطرة اخلربة اخلامسة املادة  

ذا مل   ىل تفامه فامي بيهنام حول مثن بيع الأ   عنية بلتفويت الأطراف امل توصل  ت اإ هنام يقومان بتعيني خبري من بني ماكتب اخلربة احملاسبية اإ سهم، فاإ

 .( يوما بداية من اترخي انرصام الأجل املشار عليه آأعاله30املؤهةل قانوان ذلكل، وذكل داخل آأجل آأقصاه ثالثني )

( شهرين  آأجل  عىل  اخلبري  ل 2يتوفر  اثنني  بعبارة  (  يل  فامي  ليه  اإ املشار  الأمر  )وهو  اخلربة  مسطرة  موضوع  للأسهم  تقيميه  وتبليغ  مبهمته  لقيام 

 ."القمية احملددة للسهم"(

ماك  ذا مل يمت االتفاق عىل تقرير اخلبري، يمت تعيني خبري آ خر بأأمر من الس يد رئيس احملمكة التجارية مبراكش وهو يبت اس تعجاليا ودون اإ نية  اإ

 .الطعن

 .( يوما ابتداء من اترخي تعيينه20يتعني عىل اخلبري آأن حيدد "القمية احملددة للسهم داخل آأجل عرشين )

 .مل تقل القمية احملددة عن قمية اخلربة الأوىليف حاةل   افطر تعترب "القمية احملددة للسهم" اليت اعمتدها اخلبري هنائية وملزمة للأ 

ىل لك واحد من "الأ 10فورا، وعىل آأبعد تقدير داخل عرشة )  تبلغ "القمية احملددة بخلربة"  .ف"اطر ( آأايم بعد حتديدها اإ

 جتديد جتهزيات ومرافق احملطة صيانة و املادة السادسة:  

 .جتديد جتهزيات ومرافق احملطةصيانة و اتفق الأطراف عىل خصم مبلغ س نوي من املداخيل الس نوية لتكوين رصيد خيصص لمتويل 

 يمت حتديد هذا املبلغ انطالقا من قمية الاستامثرات الأولية مع مراعات مداخيل ومصاريف رشكة التمنية احمللية. 

 جملس االإدارة   بعة السااملادة  

 : هام واللجان التكوين وامل  

دارة "الرشكة" من    :( مترصفني يمت تعييهنم كام يل 5) مخسةيتكون جملس اإ

 ( يمت تعييهنام من طرف "جملس جامعة مراكش"؛ 2مترصفان ) ▪

  ( يمت اقرتاهحام من طرف "الرشكة الوطنية للنقل واللوجستيك"؛2مترصفان ) ▪

 .آ سفي-هجة مراكش والية( يثل 1مترصف ) ▪

 جيب آأن يمتتع املترصفون بلأهلية القانونية للقيام بملهام املنوطة هبم. 

دارة رشكة التمنية احمللية يقوم   عىل اخلصوص بملهام التالية: "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش"جملس اإ

 ؛ لرشكةالعام ل  ديرالبت يف تعيني امل -

عداد الربانمج  -  الس نوي للرشكة؛ اإ

حداهثاتأأخذ بعني الاعتبار عمل الرشكة لاسرتاتيجية تصور و وضع  -  ؛الأهداف املتوخاة من اإ

 القيام بلأعامل واملبادرات الكفيةل بتقيميها وتقويها؛ الرشكة و  آأشغالتتبع  -

 رشكة والقوامئ املرتبطة هبا؛ ادلراسة واملصادقة عىل التقارير املالية واالإدارية لل  -
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الأعضاء  اجلتشكيل    - طرف  من  لها  طرف  من  لها  س تنتدب  اليت  اجملاالت  يف  الرشكة  معل  برانمج  عداد  واإ لهتئي  موضوعاتية  ن 

 املؤسسني والأعضاء امللتحقني اجلدد؛ 

 وضوعاتية واختاذ املتعني بشأأهنا.املن  الجدراسة التقارير املرفوعة للمجلس من قبل ال -

عداده من طرف مديرها العامالهيلك االإداري للرش املصادقة عىل  -  . كة بعد اإ

 : ويهتشلك داخل جملس االإدارة جلنتان 

 جلنة تدقيق احلسابت؛  .  1* 

 جلنة الاستامثرات. . و 2* 

 جملس االإدارة.  هذا النظام ملوافقة  اخلاص هبا. خيضع ادلاخل   النظامبوضع  لك جلنةتقوم 

جناز ما يل: تقوم هذه اللجنة : جلنة تدقيق احلسابت .  1  بإ

 احلسابت الس نوية والفصلية؛ حفص ودراسة  -

 تقرير التدبري؛ حفص ودراسة  -

 مرشوع املزيانية؛ حفص ودراسة  -

آليات املراقبة ادلاخلية للرشكة.وضع  -  آ

 بملراقبة ادلاخلية. بفحص آأية مسأأةل مالية و/آأو حماسبية و/آأو ذات عالقة القيام بطلب من جملس االإدارة، كام يكهنا 

لهيا.   يتعني عىل املدير العام للرشكة آأن يقدم مجيع املعلومات الرضورية للجنة قصد القيام بملهام املوكوةل اإ

 تكون جلنة تدقيق احلسابت من ثالثة آأعضاء مبن فهيم رئيسها، من بيهنم:ت 

 "؛ مراكش  "جامعةمن قبل عضو يمت تعيينه من بني آأعضاء جملس االإدارة املعينني   -

 ؛ "الرشكة الوطنية للنقل واللوجستيك"  من قبلعضو يمت تعيينه من بني آأعضاء جملس االإدارة املعينني   -

 قبل رئيس جملس االإدارة. من   ، يعنيجلنة تدقيق احلسابت ، لرئيسعضو من جملس االإدارة -

دورية   بصفة  االإدارة  جملس  اجامتعات  ىل  اإ آأشغالها  تقارير  اللجنة  هذه  تصحيح  ترفع  هبدف  وذكل  آأعامل  جدول  موضوع  تكون  آأن  وبدون 

 الاختالالت املثارة آأو احملمتل وقوعها. 

ىل هذه اللجنة القيام بملهام التالية:  الاستامثرات:جلنة  .  2  يولك اإ

 ؛ املعد من قبل املدير العام للرشكة  خمطط التمنيةدراسة وتتبع منجزات  -

دراجه يف خمطط  -  منية؛ الت آأي مرشوع جديد جيب اإ

 مراجعة خمطط التمنية؛   -

 الرتكيبات التقنية واملالية للك مرشوع.  -

جنازها. ويكن للجنة الاستامثر آأن تفحص كام يكن   للجنة الاستامثر عرض مقرتحات عىل جملس االإدارة خبصوص املشاريع اجلديدة املمكن اإ

 عرض علهيا. تيت قد بطلب من جملس االإدارة، آأية مسأأةل خاصة مرتبطة مبشاريع "الرشكة" ال 

لهيا.   يتعني عىل املدير العام للرشكة آأن يقدم مجيع املعلومات الرضورية للجنة قصد القيام بملهام املوكوةل اإ

 "؛ مراكش  "جامعةمن قبل عضو يمت تعيينه من بني آأعضاء جملس االإدارة املعينني   -

 ؛ "الرشكة الوطنية للنقل واللوجستيك"  من قبلعضو يمت تعيينه من بني آأعضاء جملس االإدارة املعينني   -

 قبل رئيس جملس االإدارة. من   ، يعنيجلنة تدقيق احلسابت ، لرئيسعضو من جملس االإدارة -

م تكون  آأن  وبدون  دورية  بصفة  االإدارة  جملس  اجامتعات  ىل  اإ آأشغالها  تقارير  اللجنة  هذه  تصحيح  ترفع  هبدف  وذكل  آأعامل  جدول  وضوع 

 الاختالالت املثارة آأو احملمتل وقوعها. 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

138 
 

 الرئاسة واالإدارة العامة:  

آ سفي وعامل عامةل مراكش رئاسة اجمللس  -بصفته وايل هجة مراكش  ..................................... تفق الأطراف املتعاقدة عىل منح الس يد  ا

 . "احملطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش "االإداري رشكة التمنية احمللية  

االإدارة   جملس  رئيس  يقوم  عام،  االإجراءاتبشلك  املساعي    جبميع  جبميع  يقوم  كام  الرشكة.  وآأداء  مردودية  من  للرفع  الالزمة  والأعامل 

س امي  الرشكة ال  حداث  املتوخاة من اإ من القطاعني العام واخلاص لتحقيق الأهداف  الفاعلني  مجيع  حتفزي واخنراط  شأأهنا  اليت من  تكل    واملبادرات 

 لوبتني. املتعلقة بس مترارية تقدمي اخلدمات بلرسعة واجلودة املط 

كام يقوم كذكل بسكل ش ىت الس بل الكفيةل واملساعي امحليدة حلل آأي خالف قد يقع بني املؤسسني للرشكة وكذكل يف عالقة هذه الأخرية  

 مع الأغيار. 

اكفة الظروف بمس    للترصف يف والصالحيات  ويمتتع بأأوسع السلط    الأغياراجتاه    اجلهاز التنفيذي للرشكة وممثلها   املدير العاممن هجة آأخرى، يعترب  

 . هبا جملس االإدارة ، مع مراعاة السلط اليت خيولها القانون رصاحة للجمعيات العامة وكذكل السلط اليت خيص"الرشكة" وحلساب

 اجامتعات اجمللس:  

جدو  بوضع  "للرشكة"،  العام  املدير  مع  بتشاور  ويقوم،  االإدارة.  جملس  جلسات  حلضور  االإدارة  جملس  آأعضاء  الرئيس  الأعامل يس تدعي  ل 

 . واجلدوةل الزمنية الجامتعات جملس االإدارة

 . عند تلقه رئيسه طلبا من املدير العام بعد موافقة الرئيسكذكل جيمتع جملس االإدارة 

موافقة ه طلبا من املدير العام بعد  يعند تلق آأو  جيمتع جملس االإدارة بدعوة كتابية من رئيسه آأو بطلب من آأحد الأعضاء املؤسسني واجلدد  

ما مببادرة منه آأو بطلب من آأحد الأعضاء املؤسسني آأو   آأربعةلك    الرئيس ذكل، ويكن لرئيس جملس االإدارة اإ ىل  لكام دعت الرضورة اإ آأشهر آأو 

 اجمللس االإداري للرشكة.  آأو معنوي لالس تعانة خبرباته، واحلضور بشلك استشاري الجامتعاتاجلدد، دعوة آأي خشص ذايت 

 .مبقر "الرشكة" آأو بأأي ماكن آ خر حيدد بالس تدعاء اخلاص حبضور الاجامتع لس االإدارياجمل اجامتعات تنعقد

عن   يقل  ال  آأجل  داخل  اس تدعاهئم  بعد  االإدارة  جملس  الجامتعات  املترصفون  رساةل  10)  عرشةحيرض  بواسطة  الاجامتع،  اترخي  من  آأايم   )

 . مضمونة مع اشعار بلتوصل

 . آأعامل الاجامتع، مرفقا باكفة الواثئق الرضوريةيتضمن الاس تدعاء وجوب جدول 

 ويطلع جملس االإدارة عند بداية آأي اجامتع بلأعامل اليت قام هبا عن طريق تقرير مكتوب يف املوضوع. 

 النصاب والأغلبية:  

حصيحا   االإدارة  يكون اجامتع جملس  عىل الأقلآأ ال حبضور نصف  اإ ال  الا  .عضائه  يف  عىل النصاب  التوفر  مل يمت  ذا  توجيه  اإ يمت  الاول  جامتع 

ذا مل يتوفر النصاب خالل الاجامتع الثان، يس تدعى الجامتع اثلث 3اس تدعاء اثن داخل آأجل ثالثة آأايم ) ( بعد اليوم احملدد لالجامتع الأول، واإ

 .داخل نفس ال جال

 . احلارضين آأو املمثلني عضاءيكون التصويت عىل القرارات بأأغلبية الأ 

 . يرحج اجلانب اذلي يكون فيه الرئيس  الأصوات،ويف حاةل تعادل  

يب  آأن  االإدارة  جمللس  يكن  نقطة    ت ال  مناقشة  بالإجامع  اجمللس  موافقة  بعد  يكن  آأنه  ال  اإ آأجهل،  من  اس تدعي  اذلي  الأعامل  جدول  يف  ال  اإ

 . جديدة يف جدول الأعامل تقدم هبا آأحد اعضاء اجمللس الاداري

 تعويضات املترصفني:  

لهيم ب  عد  تكون همام املترصفني جمانية. ويكن مع ذكل آأن ترصف هلم تعويضات عن املصاريف الناجتة عن القيام بملهام اليت آأولكها اجمللس اإ

 .االإدالء بلواثئق الثبوتية
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تعويضات حيدد مبلغها وكيفيات رصفها  بلأهجزة املسرية لرشكة التمنية احمللية جمانية، غري آأنه يكن منحه    هتمهمم  بلنس بة ملمثل امجلاعة، تكون

 . املتعلق بمجلاعات 113.14القانون التنظميي رمق من   131وفق مقتضيات املادة  بنص تنظميي

 املسؤولية املدنية للمترصفني:  

 .طراف" رصاحة عىل آأن املسؤولية املدنية الناجتة عن ممارسة املهام تقع عىل عاتق اجلهات اليت يثلوهنااتفق "الأ 

 : مسطرة حل الزناعات منة ا ث ال املادة  

 املصاحلة:  

"الأ  )يلزتم  اثنني  شهرين  يتعدى  ال  آأجل  داخل  احلبية  بلطرق  بيهنام  فامي  تنشب  اليت  الزناعات  بتسوية  انعقاد  2طراف"  اترخي  من  ابتداء   )

 . اليت تمت دراس هتا امجلعية العامة، آأو انعقاد جملس االإدارة اذلي وقع فهيام الزناع حول القرارات او النقط  

هذا الأجل،   انرصام  مثانية ) "الأ تقوم  عند  آأجل  داخل  مصاحل 8طراف"،  يف  هممته  تمتثل  آأايم بتعيني وس يط  شهرين )هتم  (  آأجل  (  2داخل 

ىلاطر الأ يف حاةل عدم التوافق حول تعيني الوس يط داخل الأجل املذكور، يلجأأ "و  .اثنني ابتداء من اترخي تعيينه ية امللكفة السلطة احلكوم  ف" اإ

 . الإجياد حل توافقي للزناع  بدلاخلية

ىل احملامك اخملتصة. ويف حاةل اس مترار وضعية "عدم التوافق"،   يكن للك ذي مصلحة اللجوء اإ

 ة: مدة ميثاق املسامهني سع ا ت املادة ال 

الا اتفاقية  مدة  بنقضاء  وينهتيي  عليه،  التوقيع  اترخي  من  ابتداء  هذا  املسامهني  ميثاق  مفعول  فسخها  يرسي  آأو  "الرشكة"  مع  املربمة  نتداب 

 .قبل الأوان

 ة: مقتضيات خمتلفة رش ا ع املادة ال

هنا ال تؤثر  حدى بنود هذا امليثاق بطةل آأو غري قانونية، آأو اعتربت غري قابةل للتطبيق لأي سبب من الأس باب فاإ ذا آأصبحت اإ   يف حاةل ما اإ

ذا اكنت تكل  املقتضيات تشلك جزءا ال يتجزآأ من بنود هذا امليثاق وبلتايل ال يكن فصلها، آأو اتضح آأنه من غري املمكن عىل بيق البنود، ماعدا اإ

 .تطبيقها، حينئذ تعمل الاطراف عىل اجياد صيغ للتوافق جديدة يمت تضميهنا بمليثاق

املسا ميثاق  لتوقيع  والاكفية  الصحيحة  السلطات  عىل  بتوفرمه  امليثاق  هذا  آأطراف  امللزتم يلزتم  الالزتامات  بلتعهدات  والالزتام  هذا،  مهني 

  .هبا

ىل "الرشكةىل بيق الأ اإ خيتار الاطراف موطهنم يف عناويهنم الواردة بدليباجة، ويبلغ لك تغيري للعنوان   ."طراف واإ

ب وذكل  بواسطة  حصيحة  بكيفية  س تقع  هبا  القيام  املتعني  املتبادةل  التبليغات  م واسطة  ولك  مضمونة  بواسطة رساةل  آأو  بلتوصل  شعار  اإ ع 

ثبات  لكرتونبالفاكس مع اإ  .لتوصل آأو بشلك اإ

 ية بتارخي ............................. س تة نسخ آأصل  يف حرر مبراكشو 

 التوقيعات: 

 مراكش الس يد رئيس جملس جامعة  

 آ سفي عامل عامةل مراكش -مراكش هجة  الس يد وايل  

 للنقل والوسائل اللوجستيكية لرشكة الوطنية  ل الس يد املدير العام  
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
رقم    الفرعية  النقطة  حول  المشترك  االجتماع  لتقرير  استماعكم  ميثاق    3.2بعد  على  بالمصادقة  الخاصة 

جماعة   المساهمين، وهم  الشركة  هذه  في  المساهمين  تضم  المحلية  التنمية  لشركة  تدبيرية  بوثيقة  يتعلق  فاألمر 

ووالية جهة مراكش آسفي حيث أن رئيس المجلس   SNTLمراكش، الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية  

 اإلداري لهذه الشركة هو السيد الوالي. 

 واآلن، باب المناقشة مفتوح.  

إ  على  إذن،  التصويت  عملية  إلى  المرور  عليكم  أقترح  النقطة،  حول  متدخل  أي  هناك  يكن  لم  ميثاق  ن 

 المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" " المساهمين لشركة التنمية المحلية 

 

 

 

 

الفرعية  ملحوظة: النقطة  موضوع  مراكش"  العزوزية  للمسافرين  الطرقية  "املحطة  املحلية  التنمية  لشركة  االساس ي  النظام  على  املصادقة  خالفا    3.1تمت 

ملحلية يجب ان تخضع  شركات التنمية ا  بإحداثاملتعلق بالجماعات، اذ ان املقررات الخاصة    113.14من القانون التنظيمي رقم    43ملقتضيات املادة ملقتضيات املادة  

ها في الجلسة املوالية  لشكلية تصويت االغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحقق عند عرض املوضوع للتصويت خالل هذه الجلسة وسيتم عرض

 )الجلسة الزوالية( 27/07/2021بتاريخ 
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االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين 

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

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

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

 واللوجيستيك.

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

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

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

                                                                        نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
 فوثائقها غير جاهزة، سيتم تأجيلها الى دورة الحقة هي كاآلتي:  3.6و  3.4و   3.3بالنسبة للنقط الفرعية  

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

 واللوجيستيك.

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

 اطالع املجلس الجماعي عىل عقد ايجار الفندق واملحالت املتواجدة باملحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.  3.6
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االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين 

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

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

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

 واللوجيستيك.

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

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

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

                                                                        نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
المشترك حول   االجتماع  تقرير  لتالوة  الجلسة  كاتب  بن عال  الهادي  عبد  للسيد  مجددا  الكلمة  أمنح  اآلن،  أما 

المصادقة على المخطط االستثماري والمالي لشركة التنمية المحلية المدبرة لمرفق المحطة  الخاصة ب  3.5النقطة رقم  

 الطرقية لنقل المسافرين المتواجدة بمنطقة العزوزية. 

 

 كاتب الجلسة   عبد الهادي بن عالسيد ال
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الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

15/07/2021 

 جهيز والتنمية ملدينة البث في تنازل الشركة العامة للمراكن عن اسهمها في شركة التنمية املحلية "الت :1النقطة رقم

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

 اإلداري لشركة "افلمار" في املوضوع.

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

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

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

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

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

 واللوجيستيك.

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

 ملسافرين املتواجدة بمنطقة العزوزية.املصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل ا3.5

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

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

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

 .باملحطة الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

 

 

 

 

الدورة االستثنائية بتاريخ  مجلس جماعة مراكش

15/07/2021 
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طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي إطار تحضير النقط المدرجة في جدول اعمال الدورة االستتتثنائية لمجلتتس 
الموجهة للسادة أعضاء المجلتتس للحضتتور  28/06/2021بتاريخ  8110وتبعا للدعوة رقم ، 2021 يوليوز 15جماعة مراكش المقرر عقدها يوم 

بتتالمرافق العموميتتة والختتدمات واللجنتتة المكلفتتة بالميزانيتتة والشتتؤون الماليتتة اللجنتتة المكلفتتة مشتتترك بتتين شتتغال اجتمتتاع والمشتتاركة فتتي أ
صتتباحا بقاعتتة االجتماعتتات الكبتترى بالقصتتر الحاديتتة عشتتر علتتى الستتاعة  2021  يوليتتوز  07  األربعتتاء، انعقد االجتماع المذكور يوم  والبرمجة

كل من السيد إبراهيم بوحنش رئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والسيد الحستتين نتتوار البلدي شارع محمد الخامس برئاسة  
 :النقط اآلتية، وذلك لتدارس  رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 واللوجيستيك. 

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

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

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

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

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

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

 : أعضاء مكتب المجلس الجماعي السيدمن  واكب االجتماع*

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

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

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

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

 SNTLالمسؤول عن المحطات الطريقية بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك   :   رشيد بازي 

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

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

 BELMA CONSEILمكتب الدراسات عن  :   المهدي داودي 
 

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

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

اللجنة الحاضرين واإلدارة الجماع15/07/2021 الثانية ، وباتفاق بين أعضاء  ية، فقد تم اقتراح تدارس النقط الجاهزة فقط ويتعلق االمر بالنقط األولى و 

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

 

 تقرير اجتماع مشرتك بني اللجنة املكلفة باملرافق العمومية واخلدمات 

 واللجنة املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والربجمة

 جملس مجاعة مراكش 2021يوليوز  15دورة استثنائية بتاريخ 
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مرفق    :3لنقطة رقم ا لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  لنقل استكمال  الطرقية  املحطة 

   الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: املسافرين

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

 

الذي أحاط السادة األعضاء ببعض    BELMA CONSEILفي مستهل مناقشة هذه النقطة، منحت الكلمة للسيد ممثل مكتب الدراسات  

املدبرة ملرفق املحطة الطريقية الجديدة  معطيات املحطة الطريقية الحالية وأهم مقتضيات املخطط االستثماري واملالي لشركة التنمية املحلية  

 من خالل تقديم عرض في هذا الشأن جاء كاآلتي:
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باب   فتح  حولها،  املقدم  والعرض  املحلية  التنمية  لشركة  االستثماري  املخطط  وثيقة  على  االطالع  وبعد  ذلك،  عقب 

الجماعة من املحطة مطالبين بضرورة إضافة مصادر   السادة األعضاء قلة مصادر مداخيل  الرأي حيث سجل  املناقشة وإبداء 

كمصاريف مرتقبة للمحطة    %50بتخفيضها للنصف بنسبة  ستثمارات  أخرى كاألكرية، مقترحين أن يتم تعديل حصة تجديد اال 

يتم تخصيص  الجديدة للخمس سنوات األولى   ادناه على أساس ان  اليه  لفائدة جماعة     %50كما هو مشار  املخصومة كوجيبة 

 : مراكش تدفع لها من طرف شركة التنمية املحلية
 

 

 
 

 

 

 

افقتها املبدئية على  وتبعا لذلك، فقد   التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة  لشركة  املخطط االستثماري  أبدت اللجنة مو

نية هذه التعديالت املقترحة وعرض املخطط االستثماري  وفق التعديل أعاله، على أساس التأكد من مدى قانو   الطريقية الجديدة

 . واملالي في صيغته النهائية على انظار املجلس الجماعي

 

 وبه تكون اللجنة قد تدارست النقط الفرعية الجاهزة مع تأجيل النقط املتبقية لعدم جاهزيتها. 

 

 وملجلسكم املوقر واسع النظر                                                                                                                                       

 

 رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات 
 ابراهيم بوحنش 

 

 والبرمجة رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية 
 الحسين نوار 
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
لشركة التنمية المحلية    بعد إنصاتكم لنص تقرير اللجنة، باب المناقشة مفتوح حول نقطة المخطط االستثماري  

 . الجديدةالمدبرة لمرفق المحطة الطريقية 

المخطط االستثماري   إذن، وفي غياب أي تدخل في الموضوع، أقترح عليكم المرور إلى عملية التصويت على 

 .المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" الخاص بشركة التنمية المحلية " والمالي 

 

 

 

 

خالفا ملقتضيات    3.1تمت املصادقة على النظام االساس ي لشركة التنمية املحلية "املحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش" موضوع النقطة الفرعية  ملحوظة:

ملحلية يجب ان تخضع لشكلية تصويت شركات التنمية ا بإحداثاملتعلق بالجماعات، اذ ان املقررات الخاصة  113.14من القانون التنظيمي رقم  43املادة ملقتضيات املادة 

  2021/ 27/07املوالية بتاريخ  االغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحقق عند عرض املوضوع للتصويت خالل هذه الجلسة وسيتم عرضها في الجلسة  

 )الجلسة الزوالية(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

177 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

178 
 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

179 
 

 

االستثنائية    الرابعة النقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ    الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : (جلسة صباحية  2021/ 27/07

املتخذ خالل الدورة العادية لشهر فبراير  2019/ 02/ 07بتاريخ  343/02/2019عدد  مراكش ة جماع الغاء مقرر مجلس

باملصادقة  2019 النقطة  القاض ي  مقرر  ب   على  التحمالت خاص  املتعلقة  التجارية  بكراء كناش  باملحطة   املحالت  املتواجدة 

 .الطريقية الجديدة املتواجدة بمنطقة العزوزية

                                                                        نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
الرتباطها   للتداول  جاهزة  غير  فهي  النقطة  لهذه  الفرعية  بالنسبة  المؤجلة   3.6بالنقطة  الثالثة  النقطة  عن 

ب الفندق  والمتعلقة  ايجار  عقد  على  الجماعي  المجلس  المسافرين  اطالع  لنقل  الطرقية  بالمحطة  المتواجدة  والمحالت 

 . المتواجدة بمنطقة العزوزية

 وبالتالي سيتم تأجيلها لدورة الحقة. 
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   المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائدالسيد 
وبه سنرفع جلستنا هاته رسميا على اساس استئناف اشغالنا في جلسة خامسة جديدة زوالية، بعد ان نتناول  

 التالية: حول النقط المتبقية التي تتطلب تصويتا ثانيا وهي النقط  الغداء، للتداولوجبة 

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

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

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

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

رقم    :السادسةالنقطة   تعديلي  ملحق  على  العتيقة   1املصادقة  املدينة  تثمين  ببرنامج  املتعلقة  والتمويل  الشراكة  التفاقية 

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

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة    45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ    :العاشرةالنقطة  

     مراكش، للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".

 نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( )                                                                                

 

   ورفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الساعة الثانية والربع بعد الزوال. 
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 2021دورة استثنائية خالل شهر يوليوز                                  المجلس الجماعي لمراكش

 جلسة علنية                                                             

 2021حمضر دورة االستثنائية خالل شهر يوليوز 
 )جلسة زوالية( 27/07/2021اجللسة اخلامسة بتاريخ 

   

بشكل قانوني، وبعد االتفاق على   26/07/2021بعـد افتتاح اشغال الدورة االستثنائية لمجلس جماعة مراكش بتاريخ  

مواصلة مداوالته نظرا لعدم استنفاذ دراسة النقط المدرجة في جدول اعمال الجلسة االفتتاحية، وحيث ان مجموعة من  

من القانون   43تم التصويت عليها خالفا لمقتضيات المادة    27/07/2021النقط المعروضة خالل الجلسة الصباحية بتاريخ  

المتعلق بالجماعات، واصل المجلس الجماعي استكمال التداول بشأنها في اآلجال القانونية للدورة   113.14التنظيمي رقم  

على الساعة   في جلسة زوالية  2021يوليوز      27االستثنائية طبقا للقانون واالنظمة الجاري بها العمل، وذلك يوم الثالثاء

الثانية والنصف بعد الزوال بقاعة الجلسات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس تحت رئاسة السيد محمد  

العربي بلقائد رئيس مجلس جماعة مراكش وبمحضر السيد عبد هللا سلمان رئيس المنطقة الحضرية جامع الفنا ممثال  

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

 :    حضـر من  اطـر مجاعة ملراكش بصفة استشارية الســادة - 
 عن المديرية العامة لمصالح جماعة مراكش   :   عبد العزيز قوجاح

 رئيـس مصلحة إدارة شؤون المجلس  :       محمد المحير          

 رئيس قسم الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية :   عبد الرحمن مازغ 

 عن قسم التجهيزات واللوجيستيك :   فؤاد الرابحي 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :    خليل مولح 

 عن مصلحة إدارة شؤون المجلس :     سعد نجاي 

 شارك يف االجتماع من الصاحل اخلارجية السادة: -
 

 الجماعات المحلية بوالية جهة مراكش اسفي عن قسم  :   سعيدة لقليعي 
 عن قسم الجماعات المحلية بوالية جهة مراكش اسفي  :    مريم كعية 

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

 

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

  عضوا 86  :    عـدد االعضـاء المزاوليـن مهامهــم   -

 عضوا 16 :     عـدد األعضــاء الحاضريـــن  -
 

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

 النائب السابع لرئيس جملس مجاعة مراكش عبد الرزاق جبور 3
 عضو اجمللس اجلماعي يوسف أيت رياض 4

 "          "          " عبد اهلادي فاري 5

 "          "          " أمحد حمفوظ 6
 "          "          " عبد اجمليد الدمناتي 7

 "          "          " بويدوحممد ايت  8
 "          "          " حممد بن بال 9

 "          "          " حسن بباوي 10

 "          "          " حممد احلر 11

  حممد بنلعروسي 12

  حممد باقة 13
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  عبد الرحيم الفربامي 14
  موالي البشري طوبا 15
 "          "     "      عبد اهلادي بن عال 16

 

 

 عضو واحد   01    :   عـدد األعضـاء الغائبيــن بعـــذر -

 

 كاتب اجمللس اجلماعي خالد الفتاوي 1
 

 

 عضـوا     69    :    عـدد األعضاء الغائبيـن بـدون عــذر -
 

 النائب االول لرئيس جملس مجاعة مراكش يونس بن سليمان 1
 لرئيس جملس مجاعة مراكشالنائب الثالث  حممد توفلة 2
 النائب الرابع لرئيس جملس مجاعة مراكش أمحد املتصدق 3
 النائب اخلامس لرئيس جملس مجاعة مراكش موالي احلسن املنادي 4
 النائب السادس لرئيس جملس مجاعة مراكش خدجية فضي 5
 النائب الثامن لرئيس جملس مجاعة مراكش امال ميصرة 6
 النائب التاسع لرئيس جملس مجاعة مراكش الربدعيعواطف  7
 النائب العاشر لرئيس جملس مجاعة مراكش مجال الدين العكرود 8
 نائب كاتب اجمللس ي. احفيظ قضاوي العباسي 9

 عضو اجمللس اجلماعي عبد اجمليد ايت القاضي 10
 "          "          " توفيق بلوجور 11
 "          "          " ويسالتعبد اهلادي  12
 "          "          " عادل املتصدق 13
 "          "          " حممد الزراف 14
 "          "          " عبد االله الغلف 15
 "          "          " أمينة العمراني االدريسي 16
 "          "          " عبد الواحد الشافقي 17
 "          "          " عدنان بن عبد اهلل 18

 "          "          " عبد اهلل االمكاري 19
 "          "          " عبد الرمحان وافا 20
 "          "          " سفيان بنخاليت 21
 "          "          " حياة املشفوع 22
 "          "          " عبد الصمد العمراني 23
 "          "          " خليل بوحلسن 24
 "          "          " محيد خورزك 25
 "          "          " أمحد عبيلة 26
 "          "          " عبد الفتاح رزكي 27
 "          "          " إشراق البويسفي 28

 "          "          " مريم خاي 29

 "          "          " حممد لكبار 30
 "          "          " زكية ملريين 31
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 "          "          " عبد العزيز مروان 32
 "          "          " السعيد ايت احملجوب 33
 "          "          " عبد اجمليد بناني 34
 ""          "           حبيبة الكرشال 35
 "          "          " عبد العزيز البنني 36
 "          "          " رشيد التمادلي 37
 "          "          " فاطمة الزهراء املنصوري 38
 "          "          " محيد الشهواني 39
 "          "          " خالد اجديري 40
 "        "          "   حممد االدريسي 41
 "          "          " عفيفة الزجناري 42

 "          "          " املصطفى الوجداني 43
 "          "          " عبد الصمد العكاري 44
 "          "          " ابراهيم بوحنش 45
 "          "          " ي. عبد احلفيظ املغراوي 46
 "          "       "    جنيب رفوش 47

 "          "          " احلسني نوار 48
 "          "          " عبد اجلليل بنسعود 49
 "          "          " يوسف بن الزاهر 50
 "          "          " سعيدة ساللة 51
 "          "          " حممد نكيل 52
 "          "          " حسن اهلواري 53
 "          "          " عبد الصمد اهلنيدي 54
 "          "          " ثورية بوعباد 55
 "          "          " عبد الغين دريوش 56
 "          "          " خليفة الشحيمي 57
 "          "          " عبد اهلادي تلماضي 58

 "          "   "        حفيظة جمدار 59
 "          "          " امساعيل امغاري 60
 "          "          " حممد ايت الزاوي 61
 "          "          " عبد الكريم ملشوم 62
 "          "          " عبد اللطيف أبدوح 63
 "          "          " حليمة باحممد 64

 "          "          " بوسعيدعبد العزيز  65
 "          "          " حممد بوغربال 66
 "          "          " فاطمة ملكهون 67
 "          "          " امحاد اطرحي 68
 "          "          " جويدة العويدي 69

 

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

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 السيد ممثل السلطة المحترم

 السادة والسيدات أعضاء المجلس المحترمين 

 السادة والسيدات أطر االدارة

 ممثلي وسائل االعالم

 أيها الحضور الكريم

 

أن   الدورة    نواصل قبل  هذه  بعد  أشغال  رسميا  والثالثة  الترتيب،  حيث  من  الخامسة  جلستها  في  االستثنائية 

والجلسة الرابعة    26/07/2021والجلسة الثالثة بتاريخ    07/2021/   19  –  15جلستي عدم توفر النصاب القانوني بتاريخ  

وموافقتكم، نعين السيد عبد الهادي ونظرا لغياب كاتب المجلس بعذر ونائبه، بعد اذنكم    ،27/07/2021صباحية بتاريخ  

 بن عال كاتبا للجلسة. 

مازلنا فنحن  االستثنائية،  لإلشارة،  للدورات  القانونية  اآلجال  ان   داخل  سبق  هاته  جلستنا  في  المعروضة  والنقط 

في   السابقة  الجلسة  في  عليها  ت  إطارصادقنا  لعدم  نظرا  ثانيا  تصويتا  تتطلب  لكونها  مجددا  ونعرضها  اول  وفر  تصويت 

 مهامهم. االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين 

 نقط وهي كالتالي:  (03)وسنتداول خالل هذه الجلسة حول ثالثة نقط 

 

استكمال االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة بتأسيس شركة التنمية املحلية لتدبير مرفق املحطة الطرقية    النقطة الثالثة:

 املتواجدة بمنطقة العزوزية من خالل ما يلي: لنقل املسافرين الجديدة 
 املتواجدة بمنطقة العزوزية.  املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرينالدراسة واملصادقة عىل النظام األسايس لرشكة التنمية  3.3

 املتواجدة بمنطقة العزوزية.  املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافريناملصادقة عىل ميثاق املساهمني لرشكة لرشكة التنمية  3.4

 ية.بمنطقة العزوز  لرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسافرين املتواجدةاملصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل  3.6

رقم    :السادسةالنقطة   تعديلي  ملحق  على  العتيقة   1املصادقة  املدينة  تثمين  ببرنامج  املتعلقة  والتمويل  الشراكة  التفاقية 

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

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة    45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ    :العاشرةالنقطة  

     مراكش، للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".

 نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش( )                                                                                

 

 

 

 

 



 ( 07/2021/ 27 بتاريخ الرابعة صباحية والخامسة زوالية)الجلسة  2021خالل شهر يوليوز  املنعقدة ملجلس جماعة مراكش الدورة االستثنائيةمحضر 

187 
 

االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الخامسة جلسة  ال)  2021خالل 

 : ( زواليةجلسة  2021/ 27/07

 

لنقل  الطرقية  املحطة  مرفق  لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

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

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

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

                                                                         نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

  الرابعة  ، وبعد ان تم عرض المقرر والتصويت عليه خالل الجلسةمن النقطة الثالثة   3.1الفرعية    بخصوص هذه النقطة

من    43لمقتضيات المادة  تبين ان المصادقة عليها تمت خالفا لمقتضيات المادة    )الجلسة الصباحية(،  07/2021/ 27السابقة بتاريخ  
رقم   التنظيمي  الخاصة    113.14القانون  المقررات  ان  اذ  بالجماعات،  المحليةالمتعلق  التنمية  ان تخضع    بإحداث شركات  يجب 

تلك  ق عند عرض الموضوع للتصويت خالل  لشكلية تصويت االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحق
 الجلسة. 

المحطة الطرقية للمسافرين  النظام األساسي لشركة التنمية المحلية "  الخاص بالمصادقة علىواالن نعرض نفس المقرر  

 الحاضرين. لألصوات المعبر عنها لألعضاء المطلقة  للتصويت للمرة الثانية، وسيتم باألغلبية   العزوزية مراكش"
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االستثنائية    الثالثةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الخامسة جلسة  ال)  2021خالل 

 : ( جلسة زوالية 2021/ 27/07

 

املتعلقة   واالدارية  القانونية  االجراءات  لنقل استكمال  الطرقية  املحطة  مرفق  لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس 

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

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

 بمنطقة العزوزية. فرين املتواجدةلرشكة التنمية املحلية املدبرة ملرفق املحطة الطرقية لنقل املسااملصادقة عىل املخطط االستثماري واملايل  3.5

                                                                         نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

  الرابعة  ، وبعد ان تم عرض المقرر والتصويت عليه خالل الجلسةمن النقطة الثالثة   3.2الفرعية    بخصوص هذه النقطة

من    43لمقتضيات المادة  تبين ان المصادقة عليها تمت خالفا لمقتضيات المادة    )الجلسة الصباحية(،  07/2021/ 27السابقة بتاريخ  
رقم   التنظيمي  ال  113.14القانون  المقررات  ان  اذ  بالجماعات،  المحليةخاصة  المتعلق  التنمية  ان تخضع    بإحداث شركات  يجب 

تلك  لشكلية تصويت االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحقق عند عرض الموضوع للتصويت خالل  
 الجلسة. 

ية للمسافرين  المحطة الطرقلشركة التنمية المحلية "  ميثاق المساهمين  الخاص بالمصادقة علىواالن نعرض نفس المقرر  

 لألصوات المعبر عنها لألعضاء الحاضرين. المطلقة  للتصويت للمرة الثانية، وسيتم باألغلبية   العزوزية مراكش"
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االستثنائية    الثالثة النقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ   الخامسة جلسة  ال)  2021خالل 

 : ( جلسة زوالية 2021/ 27/07

 

لنقل  الطرقية  املحطة  مرفق  لتدبير  املحلية  التنمية  شركة  بتأسيس  املتعلقة  واالدارية  القانونية  االجراءات  استكمال 

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

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

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

                                                                         نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 

  المجلس الجماعي لمراكش  رئيس  محمد العربي بلقائد  السيد 

  الرابعة  ، وبعد ان تم عرض المقرر والتصويت عليه خالل الجلسةمن النقطة الثالثة   3.5الفرعية    بخصوص هذه النقطة
من    43لمقتضيات المادة  تبين ان المصادقة عليها تمت خالفا لمقتضيات المادة    )الجلسة الصباحية(،  07/2021/ 27السابقة بتاريخ  

رقم   التنظيمي  الخاصة    113.14القانون  المقررات  ان  اذ  بالجماعات،  المحليةالمتعلق  التنمية  ان تخضع    بإحداث شركات  يجب 

تلك  ق عند عرض الموضوع للتصويت خالل  لشكلية تصويت االغلبية المطلقة لألعضاء المزاولين مهامهم، األمر الذي لم يتحق
 الجلسة. 

المحطة الطرقية لشركة التنمية المحلية "  المخطط االستثماري والمالي  الخاص بالمصادقة علىواالن نعرض نفس المقرر  

 الحاضرين. لألصوات المعبر عنها لألعضاء  المطلقة للتصويت للمرة الثانية، وسيتم باألغلبية  للمسافرين العزوزية مراكش" 
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االستثنائية    السادسةالنقطة   الدورة  اعمال  جدول  يوليوز  المنعقدة  من  شهر  بتاريخ    الرابعةجلسة  ال)  2021خالل 

 : ( جلسة زوالية 2021/ 27/07

                                                                             نقطة واردة من السيد الوالي عامل عمالة مراكش                 العتيقة ملراكش.التفاقية الشراكة والتمويل املتعلقة ببرنامج تثمين املدينة  1املصادقة على ملحق تعديلي رقم 
 )نقطة مقرتحة سابقا من طرف السيد الوايل عامل عمالة مراكش(          

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس     محمد العربي بلقائدالسيد 
 

أغلبية   بموافقة  تحض  ولم  السابقة،  الجلسة  خالل  عليها  والتصويت  عرضها  تم  أن  سبق  النقطة  هذه 

 األعضاء المزاولين مهامهم. 

وعليه أطلب منكم التصويت للمرة الثانية حسب المسطرة المتبعة قانونيا أي األغلبية المطلقة لألصوات  

 ين تبعا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.المعبر عنها لألعضاء الحاضر
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:  ( الزواليةالجلسة    2021/ 07/ 27بتاريخ  )  2021  يوليوزشهر  المعقدة خالل    االستثنائية من جدول اعمال الدورة    العاشرةالنقطة  
  

مليون درهم لفائدة ميزانية جماعة    45الدراسة واملصادقة على اتفاقية شراكة خاصة تتعلق بتحويل مبلغ  

 مراكش، للمساهمة في تمويل بعض املشاريع املندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة املتجددة".   

   
 )نقطة مضافة من السيد الوايل عامل عمالة مراكش(                                                                                                                 

                                        

 

 المجلس الجماعي لمراكش  رئيس     محمد العربي بلقائدالسيد 
 

أغلبية   بموافقة  ولم تحض  السابقة،  الجلسة  والتصويت عليها خالل  تم عرضها  أن  النقطة سبق  هذه 

 األعضاء المزاولين مهامهم. 

لألصوات   المطلقة  األغلبية  أي  قانونيا  المتبعة  المسطرة  حسب  الثانية  للمرة  التصويت  منكم  أطلب  وعليه 

 الحاضرين تبعا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.المعبر عنها لألعضاء 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

هذه   رفع  وقبل  هاته،  االستثنائية  دورتنا  اعمال  في جدول  المدرجة  للنقط  دراستنا  أنهينا  قد  نكون  وبه 

الملك محمد   باهلل  العالية  السدة  الى  المرفوعة  البرقية  لتالوة نص  الجلسة  كاتب  للسيد  الكلمة  الجلسة، اعطي 

 . وايدهالسادس نصره هللا  

 

 ة كاتب الجلس عبد الهادي بن عالالسيد ي 
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   رئيس المجلس الجماعي لمراكش السيد محمد العربي بلقائد

بشكري   اتقدم  ان  اود  الدورة،  هذه  جلسة  رفع  على    وامتناني قبل  الجماعي  المجلس  اعضاء  للسادة 
 اطر وموظفي الجماعة.  وكذامواكبتهم اشغال مداوالت الدورة  

 رفعت الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثالثة عشية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


